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comuns: la biografia del «president 
màrtir» i la seva derivació simbòlica. 

Pel que fa al primer aspecte, la 
manca d’una biografia política de 
l’activista del Tarròs és una requesta 
apuntada per contemporaneïstes. Ara 
bé, també pot ser necessari, en models 
vitals complexos –marcats per la llui-
ta i la repressió com el que ens ocu-
pa–, d’elaborar recerques que, partint 
d’un enfocament global en un primer 
apartat de l’estudi biogràfic, aprofun-
deixin conjuntures que expliquin les 
causes i motivacions dels orígens ideo-
lògics de l’objecte d’estudi a tractar.

Una característica comuna dels 
textos de Figueres i del Memorial De-
mocràtic –amb abast biogràfic més in-
tegrat i elaborat en l’escaiença del 75è 
aniversari de l’afusellament del pre-
sident– és el fet d’aportar contextos 
vitals que incidiren en la presa de de-
cisió política de Companys, un com-
promís que conjuminava l’advocacia 
laboralista, el periodisme polític de 
denúncia i l’organització de les pri-
meres forces polítiques republicanes.

Hi ha, doncs, un nexe entre 
ambdós treballs: el plantejament d’una 
recerca sistemàtica pel que fa al perío-
de viscut per Companys entre 1891-
1923, és a dir, d’ençà que es trasllada 
a Barcelona fins al pronunciament de 
Primo de Rivera. Aquest marc tempo-
ral, definit en clau de temps cultural 
i polític, seria d’interès a fi de poder 

que es veu, alguns funcionaris de la 
cultura –organitzats i amb recursos– 
malden perquè «1939» sigui ben a 
prop…

Xavier Ferré

Figueres, Josep M. (2015). Lluís 
Companys. De la revolució social al na-
cionalisme. Barcelona: Editorial Base, 
182 p.; (2015). Lluís Companys: vida, 
reivindicació i memòria d’un president. 
En commemoració del 75è aniversari 
del seu afusellament. Barcelona: Me-
morial Democràtic, 281 p.

La fi tràgica del president Com-
panys ha comportat múltiples esde-
veniments de record i la realització 
d’estudis acadèmics que han analitzat 
aspectes de la seva vida política i perio-
dística. Amb tot, el relat periodístic, 
de vegades amarat de referents poc 
precisos, sembla que guanya el ter-
reny intel·lectual a la recerca de pedra 
picada. El tractament habitual de la 
trajectòria de Lluís Companys és un 
exemple d’aquest biaix entre la cròni-
ca i l’aprofundiment reflexiu. Caldrà, 
doncs –com plantegen els dos llibres 
esmentats– que el reguitzell d’anècdo-
tes doni pas a l’estructura de recerca 
consistent, de la qual es fan ressò les 
dues obres que tot seguit comentem 
i que remeten a dos temes de debat 
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l’obra–: «El Companys revoluciona-
ri dels anys vint. Processos descone-
guts» i «Guerra del Marroc i perio-
disme crític». Els dos capítols, però, 
es complementen amb l’Annex (gens 
secundari) «Informes de seguiment 
policial (1920-1924)». L’anàlisi deta-
llada del període 1917-1923 hauria, 
doncs, de plantejar si el que es donà 
en els republicans que fundaren el 
Partit Republicà Català –i l’embrió, a 
aprofundir– del Partit Socialista Ca-
talà, fou l’evolució d’un model socia-
lista (fabià?) fins a l’assumpció del fet 
nacional, o bé el que s’anà produint 
fou la reciprocitat entre nacionalitza-
ció i socialisme, una eixida integrada 
del qual es començà a concretar amb 
la incipient, però significativa, Fe-
deració Democràtica Nacionalista. 
Figueres mateix sembla que aposta 
per aquesta darrera opció en l’epí-
graf «L’empelt entre el catalanisme i 
l’obrerisme» (p. 24-28).

Per la seva banda, Lluís Com-
panys: vida, reivindicació […] aporta 
dades sistemàtiques en sengles tre-
balls de Paola Locascio («Advocacia 
i periodisme polític [1905-1917]»), 
Daniel Roig («Lluís Companys. Del 
Partit Republicà Català a la Unió de 
Rabassaires [1917-1923]») i la pro-
jecció republicana trentista de Gem-
ma Caballer i Queralt Solé («Oposi-
ció a la Dictadura de Primo de Rivera 
[1923-1931]»).

detallar els orígens republicans del fu-
tur president de la Generalitat. I, fona-
mentalment, ens oferiria un «retrat de 
grup» que explicaria les relacions entre 
els seus primers interlocutors: Fran-
cesc Layret, Salvador Seguí, Marcel·lí 
Domingo, Gabriel Alomar. A més, 
però, esclariria la vinculació, que es-
menta Josep M. Figueres, entre cata-
lanisme i obrerisme. Aquest aspecte, 
no gens secundari, no sols incidiria en 
la crisi d’un model de proposta nacio-
nalitzadora conservadora, ans hauria 
d’explicar fonamentalment com la 
pràctica política de sindicalistes, intel-
lectuals i polítics incidia en un deter-
minat grau de catalanització del prole-
tariat industrial i agrari, disputant així 
una certa hegemonia al lerrouxisme en 
espais associatius de treballadors. Fou 
així que la constitució de la Unió de 
Rabassaires i la fundació del seu por-
taveu, La Terra, ocupà l’espai associ-
atiu i de lluita dels pagesos. L’anàlisi, 
doncs, de l’aproximació i vinculació 
entre una doble consciència política, 
nacional i de classe és un fet que, en el 
cas de Companys, caldria aprofundir, 
car ha estat un motiu de debat reinci-
dent, la delimitació del qual no es pot 
especificar sense l’increment d’estudis 
que tinguin com a objecte d’anàlisi la 
conjuntura de la qual hem fet esment. 

Lluís Companys. De la revolució 
social al nacionalisme hi incideix amb 
dos treballs –dels deu que integren 
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1931-1934), Elena Llorente i Ma-
nuel Simó (conjuntura 1934-1936), 
Rubèn Doll (cicle 1936-1939), Oriol 
Dueñas (bienni 1939-1940) i Raül 
Digón (expedients incoats a Com-
panys pel Tribunal de Responsabili-
dades Políticas)–, l’aportació comuna 
dels quals és difondre ordenadament 
els contextos projectats dels anys tren-
ta fins a l’afusellament de Companys 
el 15 d’octubre de 1940. La vida par-
lamentària, la fundació d’Esquerra 
Republicana de Catalunya –amb el 
parlament de Companys, excel·lent 
indicador dels referents ideològics re-
coneguts pel polític, i que acaben per 
confluir en la formació política de 
nou encuny–, l’obra legislativa, la cri-
si política de l’Estat espanyol que ex-
plicà la vaga general i el 6 d’octubre, 
la repressió subsegüent (1935-1936), 
les limitacions del somni reformista 
republicà (p. 120-122) i l’asfíxia polí-
tica envers la Generalitat per part del 
Govern republicà espanyol d’ençà del 
fets de maig de 1937 –un altre aspec-
te que permet de capir un Companys 
que denuncia aquest fet–, l’ensulsiada 
i la detenció. Per tant, són capítols que 
defineixen l’evolució completa del po-
lític, que haurà de fer front –com tam-
bé s’esdevingué a partir de febrer de 
1939– al nacionalisme republicà espa-
nyol, concretat en el menysteniment 
d’Azaña i de Negrín vers Companys i 
el lehendakari Agirre Lekube.

Com anà vinculant ‘nació’ i alli-
berament social Lluís Companys? Pot 
ser que en la proclamació de l’Estat 
Català dins la Republicà Federal Es-
panyola maldés per vincular els inte-
ressos independentistes del CADCI 
amb els de la regeneració democràtica 
ibèrica? El crit final «Per Catalunya!» 
és una metàfora de l’assumpció –con-
dicionada entre 1917-1923– de la lli-
bertat social i nacional? El simbolis-
me transgeneracional de Companys 
no conté moralment aquest doble 
alliberament, més enllà del significat 
de l’assassinat del president d’un país?

Ambdós volums, doncs, són 
útils per plantejar, entre altres aspec-
tes, aquests interrogants. Figueres, 
amb voluntat de relacionar metodo-
logia periodística i recerca arxivís-
tica, aporta un conjunt de treballs, 
alguns dels quals de difícil localit-
zació, que primfilen trets biogràfics: 
maçoneria, parlaments, participació 
fonamental de Companys en les jor-
nades del 19 i 20 de juliol de 1936, 
l’exili, el segrest del president i la 
projecció del «mite» Companys. Són 
set treballs que detallen conjuntures 
que, políticament, en part, derivaren 
de la formulació republicana esta-
blerta en els anys vint.

Aquesta part de l’obra de Figueres 
es complementa amb els cinc capítols 
del volum del Memorial Democrà-
tic –redactats per Juli Cuéllar (etapa 



Recensions

453

per l’hegemonia de legitimitats polí-
tiques, la qual cosa situa el fet de la 
constitució –15 d’octubre de 1984– 
del Grup per l’Anul·lació del Procés a 
Lluís Companys com a «metàfora» de 
la memòria històrica vers la història 
contemporània d’avantguerra.1 L’afu-
sellament de Companys és motiu de 
reflexió sobre la substitució d’una in-
trahistòria nacional per un relat que 
malda per hegemonitzar la història 
inventada constitucional espanyola.

Aquest segon repte investigador 
–matèria de recerca doctoral– que 
fa esment de la funció política de la 
història, a les polítiques de la memò-
ria, ens retrotrau a les elaboracions de 
Paul Ricoeur i d’Enzo Traverso sobre 
aquests dos fets per pensar, i per pro-
jectar civicopolíticament.

Companys, i tot el context po-
lític que representa, i el que projec-
ta com a alçaprem politicosimbòlic, 
continua essent un repte. Aquesta re-
questa exposa, si més no entre ratlles, 
sengles ressenyes de Josep M. Figue-
res i l’obra miscel·lània commemora-
tiva del Memorial Democràtic.

Xavier Ferré

1. Un balanç de l’activitat del Grup 
per l’Anul·lació a Entre el mite i l’oblit. 50è 
aniversari de l’afusellament del president de Ca-
talunya, Barcelona, El Llamp, 1991.

El segon tret a destacar d’amb-
dues monografies és el factor simbò-
lic ‘Companys’. Simbòlic pel que fa 
a la perduració de la seva memòria 
en el si de la població i quant a la de-
núncia que se’n desprèn vers la pe-
culiar «democràcia» espanyola en no 
anul·lar-ne el procés. En aquest sen-
tit, ambdues obres són adients a l’hora 
de palesar –Figueres– la importància 
de «configura[r] un espai mental pro-
pi» (p. 17). Un fet que resta implícit 
en els treballs del volum del Memo-
rial confegits per Carolina Rúa («La 
reivindicació de Companys […]», p. 
199-219) i Josep Cruanyes («La repa-
ració de la figura de Companys […]», 
p. 219-243). Aquestes aportacions no 
sols delaten la interferència ideològi-
ca i política del model d’història que 
s’ensenya majoritàriament a l’ense-
nyament secundari (i a l’universitari), 
sinó que, fonamentalment, expliciten 
les mancances morals de la reforma 
postfranquista, la qual, sota el designi 
d’oblidar els fronts de guerra, l’única 
cosa que aconsegueix és minoritzar 
els fets repressius soferts pels repu-
blicans («Silenci entorn del procés i 
l’execució», p. 224-226) i «El camí 
de la revisió anul·lació del procés» 
(p. 226-228). Tot plegat evidencia la 
total manca de voluntat política de 
reconeixement del magnicidi, i el que 
representa pel que fa a la repressió 
franquista. Existeix, doncs, una lluita 


