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d’hipòtesis de treball d’un grup humà 
pertanyent a una societat nacional, re-
flecteix, en conseqüència, una forma 
de pensament historiogràfic. Heus ací, 
perquè Pujol remet continuadament 
a Joan Fuster com a «metàfora» de la 
nova història –Nosaltres, els valencians 
(1962)– establerta pels professors i es-
tudiants valencianistes a la dècada dels 
anys seixanta, i cinc anys després pu-
blicada com a projecte a les Illes amb 
Els mallorquins, de Josep Melià [1963 
(1967)].2 Hi ha tants relats historitzats 
com combats intel·lectuals (i polítics). 
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Duch, Montserrat; Arnabat, 
Ramon i Ferré, Xavier [ed.] (2015). 
Sociabilitats a la Catalunya contempo-
rània. Temps i espais en conflicte. Bar-
celona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 574 p.

Aquest llibre compila els resul-
tats de diverses investigacions sobre 
associacionisme i sociabilitat dutes a 
terme pel Grup de Recerca de la Uni-
versitat Rovira i Virgili: Ideologies i 

Societat a la Catalunya Contempo-
rània. Els autors recuperen la historia 
de les sociabilitats a la Catalunya del 
segle xx, amb l’argument que cal es-
tudiar-les per entendre els moviments 
socials. La sociabilitat configura l’espai 
de relacions socials on arrelen els movi-
ments associatius, canalitza els corrents 
de pensament i expandeix les cultures 
polítiques de tal manera que, afirmen, 
és a la base dels moviments culturals i 
polítics que han tingut lloc en els dar-
rers cent anys de la història del nostre 
país. L’objectiu del volum és, en pa-
raules d’un dels autors, «reescriure la 
història política com a història social 
des dels sociabilismes».

L’associacionisme esdevé, des de 
la segona meitat del segle xix, una for-
ma d’expressió política perquè les per-
sones prenen posició des de les associ-
acions on cultiven les sociabilitats i on 
es formen les seves idees polítiques. El 
llibre revisa diferents «pràctiques soci-
abilístiques» i ens les presenta com un 
mecanisme de presa de consciència i 
de vertebració de la societat: l’asso-
ciacionisme obrer, que amb un fort 
vessant cultural i educatiu reivindica 
drets laborals i socials per a la classe 
treballadora; l’associacionisme cul-
tural català, que s’estén a cada poble 
en forma de casinos, ateneus, centres 
de lectura o agrupacions musicals que 
contribueixen d’una manera essencial 
a la formació de consciències de clas-
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se, cultures polítiques i a la construc-
ció nacional; el cooperativisme agrari, 
que configura identitats de classe en-
tre els treballadors del camp i els pa-
gesos benestants; finalment, els espais 
associatius on les dones prenen cons-
ciència de les cultures de gènere i de 
la necessitat de transformar-les. Fins 
aquí les sociabilitats ens apareixen 
com a agents integradors, transforma-
dors i d’adquisició d’identitat i com a 
recurs d’expressió de les llibertats que 
van esclatar a Catalunya en els anys 
de la República i durant la Transició 
democràtica. Tanmateix, la sociabili-
tat i l’associacionisme també són ei-
nes de control i de repressió política 
que van ser profusament utilitzades 
pel franquisme quan l’any 1939 va es-
poliar els béns de les associacions que 
va considerar desafectes al règim i, el 
més important, va reprimir de manera 
brutal les sociabilitats de la població 
derrotada. Sobre aquestes cendres, el 
règim va construir les seves pròpies 
sociabilitats franquistes per vertebrar 
el model de societat que volia.

El volum està dividit en tres 
parts. A la primera, Ramon Arnabat, 
Montserrat Duch, Xavier Ferré i Pere 
Gabriel revisen els conceptes i mo-
dels que enquadren les recerques que 
s’hi compilen. La revisió de l’estat de 
la qüestió, que és molt completa i va 
més enllà dels estudis històrics, s’acos-
ta a altres disciplines com la sociologia 

i l’antropologia. El punt de partida és 
el trànsit a la contemporaneïtat que 
teoritzen clàssics de la sociologia com 
Durkheim o Tönnies, amb l’argument 
que la modernitat és el pas de societats 
organitzades en comunitats estàtiques 
a un model social basat en l’existència 
d’un teixit d’associacions dinàmiques 
i participades. Les aportacions de l’es-
cola social anglesa, de la història de les 
mentalitats, o de l’Escola de Frankfurt 
són també reivindicades en l’enqua-
drament teòric perquè situen la recer-
ca històrica en l’espai de la vida quo-
tidiana, en les classes populars i en les 
idees i en el seu paper rellevant com a 
conformadores de les estructures soci-
als i les bases materials de l’existència. 
El llibre aporta també una rigorosa 
ressenya bibliogràfica de la recerca pu-
blicada sobre el moviment associatiu 
i la sociabilitat catalana, fent èmfasi 
en les aportacions d’historiadors però 
també amb una mirada interdiscipli-
nària que és d’agrair. Alexandre Galí, 
Pere Solà o Pere Anguera, entre d’al-
tres, des de la història, però també 
Llorenç Prats o Josepa Cucó des de 
l’antropologia.

Seguint el sociòleg francès Mau-
rice Agulhon, distingeixen entre la 
sociabilitat formal, la de les associa-
cions pròpiament dites, i la informal, 
configurada per les xarxes de relacions 
socials. Ambdues sociabilitats estan 
intrínsicament connectades, són es-
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pais d’interacció social on es consoli-
den relacions d’amistat que perduren 
més enllà de l’associació. L’estudi de 
la sociabilitat informal té implicaci-
ons metodològiques perquè no queda 
enregistrada i aboca els investigadors 
a plantejar-se l’ús de metodologies de 
recerca oral que complementin la do-
cumental; algunes de les recerques fan 
bon ús de l’entrevista com a font d’in-
formació, tot i que, a mans d’histori-
adors, segueix sent una tècnica encara 
poc utilitzada. 

A la segona part, el volum dedi-
ca tres capítols a l’estudi de la manera 
com l’arribada de canvis polítics (la 
Segona República, el franquisme o 
la democràcia) impacten en les so-
ciabilitats i les transformen i de com 
els sociabilismes són agents de trans-
formació social. En el primer, Josep 
M. Pons explora la sociabilitat com a 
espai de difusió de les cultures políti-
ques a partir de l’estudi de cas de la 
Joventut Republicana de Lleida, una 
afiliació política que va ser àmplia-
ment reprimida per les lleis de respon-
sabilitats polítiques i de confiscacions 
de 1939. Al segon capítol, s’examinen 
les sociabilitats a la Catalunya pagesa 
des de l’estudi de les diferents sensibi-
litats polítiques al voltant de les col-
lectivitzacions agràries que van tenir 
lloc en els anys de la guerra civil. La 
transformació franquista es recolza en 
la formació de las Hermandades de 

Labradores y Ganaderos, veritables 
instruments de control econòmic i 
polític de les societats rurals. En dar-
rer lloc, Meritxell Ferré ens acosta a la 
presa de consciència de la identitat de 
gènere amb l’estudi dels espais de so-
ciabilitat femenina: les associacions de 
dones burgeses del primer terç del se-
gle xx; la sociabilitat de les dones dins 
i fora de les presons durant els anys 
del franquisme; el sorgiment d’espais 
de trobada de dones en els anys de la 
transició democràtica, moment de so-
ciabilitats feministes.

La darrera part del volum està 
dedicada a presentar l’evolució his-
tòrica de la implantació dels teixits 
associatius arreu de Catalunya des de 
finals del segle xix fins al desmante-
llament franquista i la recuperació de 
la transició democràtica, amb obliga-
da referència a la proliferació de so-
ciabilitats diverses, però especialment 
polítiques, durant l’etapa republicana. 
Jordi Roca i Xavier Ferré ens situen en 
el context de la ciutat, el primer des 
del barri de Sants ens planteja la re-
sistència de les administracions a re-
cuperar la memòria dels espais de la 
sociabilitat popular espoliats pel fran-
quisme. Xavier Ferré, analitza la trans-
formació dels espais de sociabilitat de 
la ciutat de Reus des del segle xix fins 
a la recuperació democràtica. La resta 
dels capítols adopten una perspectiva 
comarcal. Mercè Renom, a la comarca 
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del Baix Llobregat, ressegueix les con-
tinuïtats i discontinuïtats del movi-
ment associatiu des del darrer terç del 
segle xix fins a la transició democrà-
tica. Arnabat reivindica la rellevància 
política i social i la riquesa de les soci-
abilitats fora de les àrees urbanes i, en 
concret, als pobles de la comarca del 
Baix Penedès d’on aporta dades molt 
rellevants de l’expansió, la repressió i 
la recuperació dels teixits associatius 
fins la dècada de 1970. Antonieta Jar-
né revisa la transformació del movi-
ment associatiu a les terres de Lleida: 
l’expansió d’una sociabilitat inspirada 
en el catalanisme polític a finals del 
segle xix i inicis del xx; les entitats de 
resistència cultural del franquisme; i 
els nous espais lúdics i de participa-
ció política a partir de la transició. Els 
espais de sociabilitat a les comarques 
de Girona són presentats per Rosa M. 
Gil, qui aporta dades d’una recerca 
coral sobre 334 centres, entre casinos, 
ateneus i societats que han estat estu-
diats en un període també comprès 
entre finals del segle xix i l’arribada 
de la democràcia. Cada un d’aquests 
estudis ens facilita un recull de dades 
precises sobre nombre i tipus d’asso-
ciacions i sobre dinàmiques associati-
ves locals i comarcals de la Catalunya 
del segle xx, que constitueixen en si 
mateixes un valor molt significatiu del 
llibre i conviden altres investigadors a 
interessar-s’hi.

L’estudi de la sociabilitat del segle 
xx i de la seva capacitat de promoure 
i expandir les cultures polítiques ens 
pot ser de molta utilitat per entendre 
processos polítics contemporanis, tant 
l’anomenada desafecció com el sorgi-
ment de moviments socials –noves 
sociabilitats– dels quals emergeix la 
demanda de noves cultures polítiques. 
Aquesta és, doncs, una aportació valu-
osa a la història social i a la compren-
sió de la realitat política del país. 
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