
VIRGILI, Antoni (2001). Ad detrimentum Ys-
panie. La conquesta de Turtusa i la formació
de la societat feudal (1148-1200). Barce-
lona: Universitat Autònoma de Barcelona;
València: Universitat de València. 258 p.

El professor Antoni Virgili acaba de
publicar un treball nou i molt complet
dedicat a la conquesta cristiana de la
Tortosa islàmica el 1148, i tracta del pro-
cés de formació de la nova comunitat
feudal en aquella ciutat i el seu territori
immediat.

Amb la seva minuciositat històrica
habitual, Virgili descriu els atacs i setges
de la ciutat anteriors a l’any 1148. D’a-
questa manera, es remunta a la primeria
del segle IX i descriu els atacs francs; des-
prés, les ofensives dirigides ja des de
Barcelona, des de la darreria del mateix
segle, amb especial referència als projec-
tes i intents comandats pel comte barce-
loní Ramon Berenguer III, durant les pri-
meres dècades del segle XII, i, finalment,
la campanya definitiva de Ramon Beren-
guer IV, que culmina, efectivament, amb
la conquesta del territori el desembre de
1148 amb la capitulació de la ciutat.

El nostre autor tracta de la interven-
ció de l’Església, amb detall suficient i
ben documentat, i considera decisiva la
intervenció del papat, que atorgà una

butlla de Croada (Eugeni III, el 22 de
juny de 1147). Descriu la constitució 
de l’exèrcit feudal que acompanyà el
comte de Barcelona, integrat per diferents
forces, gràcies a diversos pactes esta-
blerts, el més antic dels quals és de 1136.
Aquest mateix any, Ramon Berenguer IV
ja pactava l’ajut per a la conquesta de
Tortosa amb Guillem de Montpeller a
canvi de la infeudació de la ciutat, les
seves terres i els seus castells.

Malgrat tot, el 1146 es concerten
nous convenis. Un amb Guillem Ramon
de Montcada, el senescal. Sembla que
aquest conveni no va substituir el pacte
fet amb Guillem de Montpeller, però a
Montcada se li concedeix la tercera part
de la ciutat amb el seu senyoriu. Un altre
pacte es formalitza amb el Comú de Gè-
nova, que rebrà igualment un terç de la
ciutat (del seu domini i jurisdicció).

No es pot oblidar en tot cas l’ajut
rebut dels ordes militars del Temple, de
l’Hospital de Sant Joan i del Sant Sepul-
cre de Jerusalem, en virtut de diverses
concòrdies més generals establertes en-
tre 1140 i 1143, i amb diferents recom-
penses.

D’altra banda, existeixen, i sortosa-
ment s’han conservat fins als nostres
dies, molts altres pactes particulars amb
magnats dels diferents comtats catalans,
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així com amb els membres més destacats
de la noblesa i diverses ciutats catalanes.
En tots els casos es preveuen les oportu-
nes compensacions patrimonials en agraï-
ment pel servei que es presti o, en el seu
cas, que s’hagi prestat.

Encara hem d’incloure una llarga
llista d’aliats del comte de Barcelona, fo-
namentalment a títol privat, com és el cas
de nombrosos cavallers occitans i arago-
nesos, de croats anglesos, normands, etc.

A continuació, Virgili s’ocupa del
setge i la capitulació de la ciutat de l’E-
bre i descriu tot seguit el seu repartiment
entre els participants en la campanya 
segons les concòrdies ja pactades 
i sense perjudici de concessions noves i
igualment importants. Dedica tot un ca-
pítol a tractar sobre l’encaix de la comu-
nitat islàmica a la nova ciutat cristiana, la
permanència de la seva aljama, la per-
missivitat i, a la vegada, les inevitables li-
mitacions al culte propi, la conservació
de la llengua, la cultura, etc. de la comu-
nitat vençuda.

I finalment, centrant-se en aquest
període transcendental que va des de
1148 fins a 1200, l’autor, en tres grans
apartats (que constitueixen la part cen-
tral del seu treball), s’ocupa de la forma-
ció de les senyories feudals, de l’articu-
lació de la nova classe feudal (rendes i
pagesia) i de l’organització i explotació
de l’espai agrari. En el primer aspecte,
refereix amb profusió de detalls el pro-
cés d’establiment de l’Església a la ciu-
tat, el domini que assoleix la seva cate-
dral, els nombrosos beneficis i privilegis
comtals i reials que rep, l’establiment
dels ordes del Temple i de l’Hospital i,
amb especial menció, els drets que ob-

tenen els monestirs de Santes Creus i
Poblet.

Tot seguit refereix l’establiment de
la població cristiana, el repartiment de la
terra, la seva organització política i l’orde-
nació de la justícia, així com els diversos
conflictes que se susciten entre els di-
versos senyors que intervenen amb
drets de diversa naturalesa en la ciutat i
els seus termes.

Virgili encara ens aporta dades topo-
nímiques, de pesos i mesures que s’intro-
dueixen en aquell territori, dades sobre
conreus, del traçat i construcció de les in-
fraestructures hidràuliques, de l’explota-
ció de pous, molins, etc. I finalment, des-
prés d’una extensa relació bibliogràfica,
es publiquen tres apèndixs documentals:
un que llista documents existents a la Ca-
tedral de Tortosa, datats entre 1193 i 1200;
un altre de documents de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó entre 1150 i 1200 i un ter-
cer on es transcriu un conveni de 1098
entre Ramon Berenguer III de Barcelona
i Artau de Pallars, referent, entre d’altres,
a la conquesta i infeudació de Tortosa,
document inèdit que expressa un dels
molts i antics projectes de conquesta d’a-
quella ciutat.

Una obra, doncs, fonamental per al
coneixement històric i polític de la Tor-
tosa medieval, en el moment en què
s’estableixen les bases per a l’ulterior
desenvolupament i expansió de la ciutat
i la seva comunitat humana.

JOSEP SERRANO DAURA
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ORTÍ, Pere (2000). Renda i fiscalitat en una
ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV.
Barcelona: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas. Institución Milá y Fonta-
nals. Departamento de Estudios Medievales
(Anuario de Estudios Medievales, anejo 41).

La fecunda via d’investigació ini-
ciada per Manuel Sánchez sobre la fisca-
litat i el patrimoni reial a Catalunya ofe-
reix el seu fruit més evident en la tesi,
ara publicada, de Pere Ortí. L’estudi de
la fiscalitat barcelonina pren tota la seva
importància si tenim en compte que
Barcelona constituïa la principal font
d’ingressos patrimonials de la monar-
quia i va esdevenir també la base princi-
pal de la fiscalitat d’estat que, al seu
torn, reposava sobre les imposicions
municipals, les quals havien de nodrir, a
la vegada, les arques del monarca i les
de la ciutat. D’altra banda, un treball
pioner d’aquesta mena obliga a estudiar
moltes més coses de les que el títol ofe-
reix: el marc històric i institucional, per
exemple, és imprescindible per enten-
dre com s’hi van incardinant els dife-
rents elements.

L’obra s’estructura en dues grans
parts, la primera de les quals fa referèn-
cia al patrimoni reial i la segona a la fis-
calitat. L’estudi del patrimoni reial, o mi-
llor dit de les seves rendes, ressegueix,
en primer lloc, la propietat sobre cases i
solars, però sobretot una sèrie de des-
trets o monopolis que el rei tenia a Bar-
celona com a senyor de la ciutat: els mo-
lins, els escorxadors, les carnisseries, les
peixateries i els forns. En cada cas, s’ob-
serven primerament els diversos béns i
la seva procedència, i les rendes que

proporcionen, sovint limitades per ces-
sions parcials o alienacions degudes a
les causes més diverses. En aquest sentit,
són molt complets i interessants els apar-
tats dedicats a l’estudi de les taules (i 
la lleuda) de Mediona, dels alfòndecs i la
magnífica reconstrucció de la cessió em-
fitèutica de les taules del «maell major»,
que van passar del rei a un senyor mitjà i
d’aquest a un propietari del domini útil;
com també, tot i les seves diferències, la
cessió emfitèutica dels forns.

A pesar de la importància d’aquest
patrimoni relacionat amb l’abastament
urbà, l’aspecte principal, i també el més
complex, del patrimoni reial eren els
molins bastits sobre el Rec Comtal. Ortí
estudia amb tot detall la successiva
construcció de molins i també la cessió
dels existents a diferents particulars, així
com els complexos repartiments de
renda que originaven i els intents reials
de recuperar-ne la propietat o, com a
mínim, d’incrementar els seus ingressos
sobre una activitat tan rendible. D’altra
banda, al fil de l’explicació, es fa una
descripció interessant i acurada del fun-
cionament dels molins, les seves carac-
terístiques i els aspectes econòmics de
la seva explotació. 

La segona part, dedicada a la fiscali-
tat, se centra més aviat a Barcelona, on
Ortí distingeix impostos procedents de
tres sistemes fiscals diferents: el sistema
fiscal senyorial (amb el comte rei com a
senyor), el sistema municipal i el sistema
estatal. Després de llistar les principals
imposicions de cada grup, Ortí prefe-
reix, però, estudiar les diferents exigèn-
cies fiscals a partir de la divisió entre im-
postos indirectes i impostos directes. 
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Entre els primers, Ortí esmenta i 
estudia els més antics: lleudes, passat-
ges i mesuratges (que poden rebre els 
noms més diversos segons els llocs),
molts dels quals havien estat alienats per
la Corona, totalment o en part, al llarg del
segle XIII. D’aquest grup, la cèlebre lleuda
de Mediona permet a l’autor una digressió
interessant sobre els canvis en el comerç,
al fil dels canvis en les tarifes de la lleuda.
Vénen després les imposicions municipals 
sobre articles de consum, especialment el
pa, el vi i la carn, que anaren augmentat a
mesura que la Corona incrementava les
seves demandes de fons. En aquest sentit,
la guerra de Sardenya i la guerra amb Cas-
tella foren definitives.

Si la documentació relativa als im-
postos indirectes és molt abundant, en
el cas de Barcelona els impostos direc-
tes són molt poc coneguts, atès que no
s’ha conservat cap llibre de talles o esti-
mes com els que es troben en altres po-
blacions. Tot i això, cal ressaltar una vi-
sió magnífica i innovadora del bovatge i
les pàgines dedicades al sorgiment dels
fogatges com a instruments de control
fiscal, si bé en ambdós casos la referèn-
cia és més aviat el conjunt del territori
que no pas Barcelona.

El conjunt de l’estudi permet a Ortí
concloure que hi hagué dos moments
importants d’organització impositiva, el
segle XII i la part central del segle XIV. En
el primer, s’establí la fiscalitat indirecta,
que aprofitava el creixement de les rela-
cions comercials per crear diferents im-
posicions a favor del patrimoni reial;
aquestes rendes, però, van experimentar
al llarg del segle XIII un important procés
d’alienació. A mitjan segle XIV, en canvi,

el predomini correspon a la imposició di-
recta, aviat controlada per la Generalitat.

El llibre d’Ortí és una obra impor-
tant i sòlida que ens ofereix una visió in-
novadora i amb un gran poder explicatiu
de l’evolució de la fiscalitat, i que, de
passada, ens il·lustra sobre molts altres
temes secundaris, però no menys impor-
tants, respecte a la finalitat de l’estudi.

GASPAR FELIU

MORELLÓ BAGET, Jordi (2001). Fiscalitat i
deute públic en dues viles del Camp de Tar-
ragona. Reus i Valls, segles XIV i XV. Barce-
lona: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Institución Milá y Fontanals. De-
partamento de Estudios Medievales (Anua-
rio de Estudios Medievales, anejo 43).

Com l’anterior de Pere Ortí, el llibre
de Morelló és també una tesi doctoral rea-
litzada dins del mateix programa d’in-
vestigació, dirigit per Manuel Sánchez.
Però en lloc d’una ciutat reial com Bar-
celona, l’estudi se centra en dues viles
mercat. L’una, Reus, de senyoria ecle-
siàstica pura, subjecta a l’arquebisbe de
Tarragona, i l’altra, Valls, en un règim 
de condomini entre el rei i el mateix 
arquebisbe. A primera vista, la importàn-
cia del tema sembla menor, atesa la pre-
ponderància que, també en l’aspecte fis-
cal, tenia Barcelona dins de Catalunya i,
fins i tot, del conjunt de la Corona; però
el treball de Morelló té l’avantatge de po-
der servir de model per a altres moltes
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poblacions, mentre que el d’Ortí queda
una mica perfecte en si mateix, però
únic.

L’estudi de Morelló mostra bé com
la fiscalitat d’Estat es desenvolupa invo-
lucrant els municipis, creant a la vegada
la fiscalitat municipal. De fet, la fiscalitat
d’estat depèn de la fiscalitat municipal:
són els grups dominants als municipis
els que en gran part determinen la ma-
nera com s’han d’obtenir els diners que
reclamen tant el monarca com la ma-
teixa organització municipal.

L’obra es divideix en dues parts: en
la primera es descriu la situació de les
poblacions subjectes d’estudi; les seves
relacions amb els senyors i la Corona; la
seva inserció en la Comuna del Camp de
Tarragona i el pes de la fiscalitat, tant
senyorial com reial; els problemes que
genera, i les formes de resoldre’ls. La se-
gona part se centra en el detall de l’orga-
nització fiscal dels municipis i, en espe-
cial, en l’estudi dels seus tres instruments
principals: les imposicions sobre el patri-
moni, els impostos sobre el consum i el
comerç, i la imposició sobre la renda. 

La primera part comença amb un
capítol dedicat a estudiar les singulari-
tats de la mitra tarraconense com a se-
nyor eclesiàstic, sempre en conflicte amb
la monarquia pel repartiment del do-
mini sobre la ciutat i el seu territori, així
com les relacions, tampoc fàcils, entre la
ciutat i el camp a l’hora de satisfer les
despeses comunes (que acabaria més
tard en els acords que significarien la
creació de la Comuna del Camp) i
també la sèrie d’exempcions o particula-
ritats, no sempre fàcils de defensar, de
què gaudia el territori tarragoní.

Els capítols següents fan referència
al creixement de la pressió fiscal des de
finals del segle XIII fins a mitjan segle XIV i
a la intensificació de la fiscalitat des de
mitjan segle XIV fins a la Guerra Civil, que
marca el final de l’estudi. En cada cas s’es-
tudien les noves imposicions i les deman-
des de subsidi per part del rei i les mane-
res de fer-hi front, així com l’inici del
sistema de pagaments per fogatjament.

La segona part està dedicada no 
només a la fiscalitat observada des de
l’àmbit local, sinó també al seu corol·lari
gairebé inevitable: l’endeutament. Co-
mença amb sengles capítols dedicats a
les principals formes d’imposició. En pri-
mer lloc, l’impost sobre el patrimoni,
amb el seu requisit, la formació dels lli-
bres d’estimes i el posterior cobrament de
les talles, amb les quantitats assignades
a cada contribuent i els diners realment
recaptats. A la base dels repartiments mit-
jançant estimes, hi ha la lluita per una tri-
butació equitativa, però sovint afloren
protestes per la manera com es fan les es-
timacions i pels intents de prescindir del
principi «per sou i per lliura» a favor de
pagaments per persona o sistemes mixts,
que resultaven més favorables als grups
dominants. Altres qüestions recurrents
sorgien a causa de la no-actualització de
les estimes. Tota l’àmplia problemàtica
de les talles (subjectes fiscals i enfranqui-
ments) i de la seva recaptació és estu-
diada amb un detall que permet com-
prendre’n la complexitat i, per tant,
entendre els enfrontaments que fàcil-
ment generaven.

De cara a la recaptació, no hi ha
dubte que resultaven més fàcils els im-
postos indirectes, però per introduir-los
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calia el permís del rei o del senyor, que
no sempre estaven d’acord sobre a qui
corresponia donar la concessió, fet que
originava plets molt llargs. D’altra banda,
les imposicions, destinades en principi 
a satisfer les exigències de la monarquia,
acabaren també, a partir de la segona
meitat del segle XIV, servint de base per
a les finances municipals; la via d’entra-
da va ser, generalment, el permís per des-
viar una part dels diners obtinguts per a
la millora o la reparació de les muralles.
Altres problemes relacionats i estudiats
per Morelló són el caràcter temporal de
les imposicions (si bé la seva repetició
acabaria fent-les pràcticament perpètues), 
la modificació de les taxes i les rendi-
cions de comptes. Els productes gravats
eren els articles de primera necessitat
(pa, vi, carn), generalment amb taxes
força elevades, i la circulació mercantil,
amb taxes més baixes. S’estudia també el
mitjà general de recaptació, l’arrenda-
ment de les diferents imposicions que, 
a la vegada, permet conèixer els noms i
les activitats d’arrendataris i fermances.

A les imposicions directes i indirec-
tes s’afegeix, en els municipis estudiats,
una tercera forma d’impost: el que grava
la renda (en realitat hauria de dir la pro-
ducció). Sota aquest títol, Morelló posa
la proliferació de pagaments sobre els
ingressos (onzens, vintens, etc.). El seu
objecte principal eren les collites, però
afectaven també salaris, rendes o qual-
sevol altre ingrés. La seva finalitat era
subvenir a determinades necessitats, la
més corrent de les quals era la liquida-
ció de deutes. L’autorització per crear
un impost d’aquest tipus provenia sem-
pre del senyor: no en va es tractava

d’una «còpia» del delme. L’impost afec-
tava tant la gent de la vila com els foras-
ters que hi tinguessin terres o béns, si
bé, com sempre, en quedaven exempts
els nobles i altres enfranquits per diver-
ses raons, fet que causà algunes topades
amb els eclesiàstics. La forma general 
de gestió era mitjançant arrendament.
De fet, tingueren una vida curta: a co-
mençament del segle XV van anar es-
sent substituïts pels milenars (Morelló
utilitza la forma «milanar» quan tant la
forma catalana com la llatina presents
en els documents fan una clara re-
ferència a «miler»); el milenar era de fet
una transmutació a diner i estimada del
producte dels onzens i altres parts que,
a la pràctica, significava tornar al sis-
tema d’estimes.

A pesar de les diferents formes de 
recaptació, les quantitats obtingudes no
sempre eren suficients i gairebé mai no
es podien aportar amb la rapidesa exi-
gida; el recurs al crèdit, al qual Morelló
dedica el capítol quart, era la conseqüèn-
cia obligada de la càrrega fiscal. El crèdit
per motius fiscals prenia tant la forma de
préstecs a curt termini com la més utilit-
zada i permanent de censals i violaris, ge-
neradors d’un endeutament estructural. 

L’estudi del crèdit a curt termini per-
met veure les dificultats fiscals de les vi-
les i, a la vegada, els prestadors, normal-
ment jueus o petits nobles i eclesiàstics.
Tanmateix, la major part de l’endeuta-
ment el formaven censals i violaris, que
es convertirien ràpidament en una càr-
rega fixa sobre els ingressos fiscals. A
pesar de la limitació que representava la
necessitat d’obtenir permís del senyor
per poder vendre censals i, per tant, per
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a imposar-se el pagament de les pensions
corresponents, l’endeutament va ser
molt fort sobretot entre 1370 i 1415, però
sorprenentment aquesta forta demanda
coincidí amb una disminució del for dels
censals. Com en el cas del crèdit a curt
termini, la creació de censals també per-
met veure els grups que disposaven de
capital i preferien dedicar-lo a l’obtenció
de rendes. Membres de la cort, ciutadans
honrats, clergues, institucions eclesiàsti-
ques i pagesos benestants són els grups
més representats. El resultat va ser un
endeutament creixent al segle XIV i una
reducció de la càrrega al segle XV, tant
per lluïció de censals com per la reduc-
ció del for.

Com a tancament de tota la pro-
blemàtica fiscal, el capítol sisè està dedi-
cat a l’equilibri financer i el pes del
deute, amb un estudi tan detallat com
permeten les fonts dels ingressos i les
obligacions fiscals; equilibri difícil, que
va comportar, per exemple, la suspensió
de pagaments decretada a Valls el 1406,
després d’una caiguda brutal dels ingres-
sos, reduïts a menys d’una sisena part
entre 1401-1402 i 1405-1406, que segura-
ment cal interpretar com un intent de la
vila d’arribar a un acord amb els credi-
tors que permetés reduir l’endeutament,
cosa que no va ser gens fàcil.

En conjunt, l’obra de Morelló conté
una gran quantitat d’informació, que uti-
litza per organitzar una explicació clara
de les finances municipals, les formes de
recaptació, les seves dificultats i els en-
frontaments que van originar, tant dins
dels pobles com amb els creditors. Com
que no totes les poblacions catalanes
poden disposar d’una documentació tan

completa, l’estudi pren una representati-
vitat que va molt més enllà del cas de les
dues viles estudiades. És una obra sò-
lida i bàsica per a un tema tant impor-
tant com poc conegut.

GASPAR FELIU

SIMON I TARRÉS, Antoni (1999). Els orígens
ideològics de la Revolució Catalana de
1640. Montserrat: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, núm. 210. 286 p.

La ressenya d’aquesta obra pot co-
mençar ben bé per la seva frase inicial:
«La Revolució Catalana de 1640 és un
tema amb una llarga i intensa tradició his-
toriogràfica que es remunta a les abun-
dants cròniques, relacions i fullets dels
coetanis». La historiografia sobre la revo-
lució o revolta de 1640 s’ha enriquit con-
siderablement des de la traducció de la
tesi de John Elliott el 1966. Precisament
els treballs inicials d’Antoni Simon, publi-
cats en els primers anys del decenni dels
vuitanta, se situaven en un intent de su-
perar l’obra de l’historiador anglès, per la
via d’intensificar la recerca sobre els ele-
ments conflictius interns de la societat ca-
talana, és a dir, subratllant el concepte de
revolució social. Ja en els anys noranta,
Eva Serra, en el capítol inicial d’una obra
col·lectiva, s’orientava vers el concepte de
revolució política, similar potser a l’an-
glesa d’aquells mateixos temps, sense obli-
dar pas els factors de conflictivitat social.

De tots és sabut el gir que ha expe-
rimentat la historiografia occidental en
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el darrer terç del segle XX, des de la pri-
macia de la història econòmica, vers
l’interès creixent per la història de les
mentalitats. Dins d’aquesta, entesa en
sentit ampli, l’evolució del pensament
polític i les formes de la circulació de les
idees per mitjà de publicacions impre-
ses han donat una nova volada a una
història intel·lectual que dins del món
anglosaxó no havia deixat de suscitar
l’interès dels investigadors, en relació
precisament amb la formació dels estats
moderns i el paper que hi havien de te-
nir les institucions representatives. El
debat sobre la Revolució Anglesa n’és
un bon exemple.

El títol de l’obra d’Antoni Simon és
un homenatge a la de Christopher Hill
sobre el mateix tema britànic. El seu
propòsit és el de realitzar un estudi glo-
bal del pensament polític català en el
mig segle, o més, que precedí la revolta.
Aquesta possibilitat ve facilitada per l’e-
xistència d’estudis diversos sobre aspec-
tes diferents de la vida intel·lectual ca-
talana en aquell període, sobretot les
propostes de caràcter polític, o de polí-
tica econòmica, o interpretacions històri-
ques relacionades amb la vida política.
No és la meva intenció detallar els tre-
balls previs que s’han publicat en els dar-
rers vint anys, entre altres coses perquè
l’obra ressenyada conté una bibliografia
completa i molt actualitzada. En realitat,
el principal valor de l’obra consisteix
precisament a integrar els resultats de di-
verses recerques específiques. Un repàs
pels diferents temes tractats ens farà
veure els diferents elements considerats.

Estudis recents han portat nova llum
al pensament de Francesc de Gilabert,

cavaller de les terres de Lleida amb inte-
ressos a l’Aragó, defensor d’una monar-
quia paccionada, articulada en el si de la
Corona d’Aragó. Les seves propostes
econòmiques traslluïen els interessos
dels propietaris de les Terres de Ponent.
Ja des de la publicació de les obres de
Carrera Pujal i de Pierre Vilar, coneixem
l’interès dels diferents memorials de polí-
tica econòmica que es publicaren a Cata-
lunya entre 1620 i 1630, però ara se’ns
ofereix per primera vegada un tracta-
ment sistemàtic que inclou la comparació
amb els arbitristes castellans de la ma-
teixa època, alguns dels quals correspo-
nien també a les posicions proteccionis-
tes defensades per la major part dels
autors barcelonins.

Antoni Simon és un dels historia-
dors catalans actuals interessats per la
història de la historiografia. A l’obra,
se’ns presenta l’evolució del pensament
historiogràfic català dels segles XVI i XVII

amb relació a la conjuntura política: re-
acció enfront de la historiografia caste-
llana que menysté els regnes de la Co-
rona d’Aragó, preocupació pels orígens
de Catalunya en relació amb les caracte-
rístiques del seu sistema polític.

La confrontació entre el govern de
Felip IV i les forces polítiques catalanes
es va plantejar en part en el terreny in-
tel·lectual, del dret i de la història. Els
contenciosos de naturalesa constitucio-
nal (el jurament del virrei, la cobertura
dels consellers de Barcelona, la qües-
tió dels quints, la defensa de la jurisdic-
ció del general) van enfortir el paper
dels juristes com a intèrprets d’un sis-
tema jurídic i polític propi, mentre la
polèmica sobre en quina llengua s’havia
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de predicar traslluïa un procés sociolin-
güístic de llarg abast.

L’esforç de propaganda que va se-
guir el Corpus de Sang i les seves conse-
qüències és avui en dia ben conegut. Di-
verses publicacions han posat al nostre
abast tant les breus relacions de succes-
sos com les obres més extenses de polè-
mica política, les defensores de la posició
de la Generalitat i dels interessos del
rei de França, i en menor mesura les dels
catalans partidaris de Felip IV. La defensa
de les posicions polítiques es feia amb
constants apel·lacions a la història, a la
Catalunya carolíngia o als orígens elec-
tius de la monarquia a Catalunya. La
polèmica tenia les seves arrels en tot un
corrent de pensament històric anterior
que, al seu torn, reflectia la problemàtica
de la posició de Catalunya dins una mo-
narquia que s’orientava vers la unificació.

Aquest és el contingut de l’obra. En-
cara hi hauríem d’afegir una línia princi-
pal d’interpretació. Simon subratlla la 
solidesa del pensament constitucional
català, renovat en el segle XVII i oposat a
un concepte unitari de sobirania provi-
nent de Bodin i que a la Corona de Cas-
tella no havia trobat suficients limitacions
en el seu pensament constitucionalista.

Des d’ara, disposem d’una síntesi
àmplia dels diferents corrents intel·lec-
tuals que confluïren en la Catalunya de
1640. Antoni Simon ha fet una aportació
notable a la història de la cultura del
nostre país. Un extens annex de notes
biogràfiques sobre els autors coetanis
dóna fe de la feina esmerçada i orienta
la nostra comprensió sobre els homes
de lletres de la primera meitat del se-
gle XVII. L’obra és el fruit de moltes lec-

tures, de lectures d’obres del nostre
temps i d’impresos i manuscrits de l’è-
poca. És també fruit d’una atenció a la
imatge dels gravats que adornaven la por-
tada dels impresos de l’època.

PERE MOLAS RIBALTA

CRUSAFONT I SABATER, M. (2001) Història de
la moneda de la Guerra dels Segadors (Pri-
mera República Catalana) 1640-1652.
Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Nu-
mismàtics – Institut d’Estudis Catalans. 

Ens trobem davant d’un estudi des
de dos vessants de la història monetària de 
la Guerra dels Segadors: el vessant nu-
mismàtic, amb una catalogació exhaus-
tiva de totes les monedes emeses durant
la contesa, i el vessant de la història mo-
netària, d’interpretació del perquè de la
política monetària seguida, en especial
pel que fa a les emissions locals, enco-
ratjades en un primer moment i reprimi-
des més tard per les autoritats catalanes.

Per complir aquest doble objectiu,
Crusafont revisa la situació monetària a
Catalunya abans de 1640, que es caracte-
ritzava per una barreja de moneda cata-
lana d’ús comú i de monedes castellanes
d’or, però sobretot de plata, per al gran
comerç i els pagaments internacionals.
L’inici de la contesa portà el Consell de
Cent barceloní, que era la vertadera au-
toritat monetària a Catalunya, a preveure
les necessitats monetàries que sens dub-
te s’havien de presentar; amb aquesta fi-
nalitat es va ressegellar a l’alça la moneda
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d’or i es va intentar, sense gaire èxit, en-
cunyar més or. Pel que fa a la moneda de
plata, es va optar per monedes de valor
mitjà, múltiples del ral (cinc rals i dos rals
i mig) i també per múltiples del diner (si-
sens). Aquestes emissions barcelonines
van ser imitades per la major part de les
viles reials: fins a trenta tallers van en-
cunyar moneda durant aquests anys. Val
a dir, però, que la majoria d’aquestes se-
ques tenien antecedents, encara que fos
en la fabricació de moneda de billó. La
finalitat d’aquestes emissions era ajudar 
a finançar els costos locals de la guerra a
través de la minva del contingut de plata
de la moneda. Tanmateix, la rebaixa no
era excessiva: les peces de cinc rals os-
cil·laven entre els 12,03 g de plata de l’e-
missió barcelonina de 1640 i els 11,36 g
de Besalú: un 5,5 % de diferència, però
la majoria es trobaven en una banda
molt més estreta, entre 11,70 g i 11,83 g.
En canvi, la moneda de billó es va anar
degradant al llarg de la guerra: la inicial
contenia plata per la meitat del valor que
representava, la final era de pur aram.

La llibertat d’emissió acabà teòrica-
ment el 1642, si bé per diverses raons al-
gunes seques van continuar emetent, le-
galment o il·legalment; en aquest cas es
feia constar una data d’emissió anterior a
la real. Segons Crusafont, la iniciativa
d’aturar les emissions locals vingué de
les autoritats barcelonines, encara que la
prohibició fou obra del virrei francès; de
fet, la por a una degradació excessiva 
de la moneda en devia ser la raó prin-
cipal.

Tot i aquest major control, la degra-
dació de la moneda corrent no es va po-
der evitar: les successives emissions de

sisens contenien cada vegada menys
plata, amb la consegüent desvaloració
de la moneda de compte: l’unça de
plata que el 1640 valia 17 sous, en valia
88 el 1652. Havia quedat reduïda a
menys d’una cinquena part.

Després de la guerra, va ser neces-
sari tornar a posar ordre en el sistema
monetari i fiduciari, resolent una sèrie
de qüestions importants, com ara el va-
lor dels dipòsits fets a la Taula de Canvi
durant la guerra. En conjunt, les solu-
cions que es van donar es poden consi-
derar relativament equitatives, dins de la
pèrdua general de valor de la moneda
que la guerra havia ocasionat.

La segona part de l’obra, la més vo-
luminosa, correspon al catàleg, poble
per poble, de les emissions fetes durant
la guerra; al repertori documental, en 
el qual hi ha els regests dels documents
que fan referència a aspectes monetaris
(prop de quatre-cents documents) i, fi-
nalment, a la descripció de les peces,
portada a terme amb tot el rigor de 
la numismàtica moderna i que inclou, a
més, la seva reproducció: són dues-cen-
tes setanta peces, seguides encara de la
descripció de proves d’encuny i de falsi-
ficacions.

En definitiva, una obra que conju-
mina el rigor numismàtic amb la integra-
ció de les decisions monetàries en el
conjunt dels esdeveniments històrics en
un moment tan important i, des del punt
de vista monetari, tradicionalment tan
mal interpretat, com és la Guerra dels
Segadors.

GASPAR FELIU
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ALBAREDA, Joaquim (ed.). Política, religió i
vida quotidiana en temps de guerra (1705-
1714). El dietari del convent de Santa Cate-
rina i les memòries d’Honorat de Pallejà.
Vic: Editorial Eumo. (Col·lecció «Jaume 
Caresmar». Treballs i materials de l’Institut
Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives). 

La historiografia de la Guerra de
Successió gaudeix d’un estat òptim, si es
jutja pel nombre de publicacions que han
anat apareixent en els darrers anys. Amb
tot, cal tenir present que, malgrat les
aportacions notables dels darrers anys,
bona part de la nostra visió del conflicte
depèn, encara ara, de la centenària obra
del benemèrit Salvador Sanpere i Miquel,
Fin de la nación catalana (recentment
republicada per Editorial Base, amb una
introducció de Joaquim Albareda), que,
al seu torn, es basa, en bona mesura, en
les Narracions històriques de l’austria-
cista Francesc de Castellví (actualment
també en curs d’edició). Per això, qualse-
vol edició i comentari crític de les altres
fonts primàries de l’època (cròniques,
dietaris o altres) ens ajuda, com afirma el
mateix Albareda, a guanyar color i a recu-
perar tonalitats i detalls en la nostra com-
prensió de les causes i del desenvolupa-
ment del conflicte. 

En aquesta darrera línia de treball
s’inscriu el volum Política, religió i vida
quotidiana en temps de guerra (1705-
1714). El dietari del convent de Santa Ca-
terina i les memòries d’Honorat de Pallejà,
editat per Albareda, el qual, per les nom-
broses contribucions amb què ens ha anat
obsequiant en els darrers anys, s’ha erigit
com un dels punts de referència més sò-
lids d’aquest tema historiogràfic específic.

Com en moltes de les obres que dar-
rerament es publiquen, el subtítol, abso-
lutament necessari, és molt més explícit
que no pas el mateix títol. Albareda ha
recollit en un mateix volum dos textos
contemporanis de notable interès. El pri-
mer text, anomenat Dietari de Santa Ca-
terina, es conserva al fons Joan Crexell
de l’Institut Universitari d’Història Jaume
Vicens Vives de la Universitat Pompeu
Fabra. Com el mateix autor afirma, po-
dria tractar-se d’un primer esborrany de
la crònica denominada Lumen Domus,
també coneguda amb el nom Annals del
convent de Santa Caterina de Barce-
lona, de l’orde dels predicadors. Aquesta
crònica, conservada a la Biblioteca de la
Universitat de Barcelona, ja era cone-
guda i havia estat parcialment utilitzada
per diversos historiadors. Ara bé, el Die-
tari que reprodueix Albareda és molt
més extens i complet que no pas els dits
Annals de Santa Caterina i, per tant, la
seva edició resultava indispensable. Grà-
cies al dietari, es pot conèixer l’actitud
dels dominics de Santa Caterina davant
el conflicte (amb les naturals divisions
internes), les dificultats diàries del con-
vent i, en definitiva, la vida d’una ciutat
en setge. En aquest sentit, el relat dels
esdeveniments dels anys més dramàtics
(1713-1714) és especialment minuciós i
detallista.

Gràcies, doncs, a aquest text, amb
el concurs d’altres fonts primàries, s’hau-
ria d’incrementar el nostre coneixement
sobre la posició de l’estament eclesiàstic
davant el conflicte —un dels punts més
deixats de banda— de la qual alguna
cosa ens han avançat, entre d’altres, 
P. Voltes (sobre el paper de la Inquisició) i
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Joan Bada, aquest darrer en el volum Del
patriotisme al catalanisme, recentment
publicat per la mateixa editorial Eumo.
També hauria de servir per confirmar o
matisar si Carles III dugué a terme una
política clarament regalista —afirmació
que Albareda fa a la introducció—, tema
en el qual el doctor Lluch havia concen-
trat els seus últims esforços investigadors. 

El segon text editat per Albareda són
les Memòries d’Honorat de Pallejà, con-
servades al fons Llinatge Pallejà de l’Ar-
xiu Nacional de Catalunya. El perso-
natge, Honorat de Pallejà i Riera, no ens
era del tot desconegut. D’aquest perso-
natge, fill d’un argenter de Perpinyà, con-
seller tercer de la ciutat de Barcelona, en-
noblit per Felip V, es coneixien algunes
de les seves actuacions postbèl·liques,
il·lustrades en diversos treballs de Joan
Mercader. Ara bé, com que les memòries
d’aquest singular filipista de segona fila
o d’aquest botifler de segona abracen el
període 1703-1713, constitueixen un do-
cument excepcional per copsar l’esperit
dels filipistes de primera hora. Malgrat
tot, de les seves Memòries, escrites en un
to extremadament personal, no cal espe-
rar-ne grans consideracions de política o
d’ideologia; la seva conducta sembla,
més aviat, guiada per l’oportunisme i per
les fílies i fòbies personals. En aquest
sentit, les Memòries fan més clars els lli-
gams de Pallejà amb els exiliats filipistes
residents a Perpinyà i amb Francisco de
Velasco, el virrei que, segons els matei-
xos filipistes, era considerat el principal
culpable de la defecció de Catalunya. 

Aquestes dues fonts serveixen per
incrementar el nostre coneixement so-
bre el rerefons quotidià del conflicte.

Certament, emperò, Albareda ens hauria
facilitat més la lectura d’ambdues obres
i, al mateix temps, les hauria fet accessi-
bles a un públic més ampli, si l’edició
dels textos hagués estat acompanyada
d’un aparat de notes mínim. Sense
aquest vademècum, i malgrat la intro-
ducció acurada i lúcida d’Albareda, la
lectura queda força dificultada per als no
iniciats en la matèria. Això darrer no im-
pedeix reconèixer la importància dels
textos editats i de la tasca ingent i prolí-
fica que Albareda està duent a terme en
aquests darrers anys, amb les quals es fa
més viu i present el trauma col·lectiu que
suposà la Guerra de Successió.

XAVIER ESPLUGA

PLADEVALL I ARUMÍ, Antoni (2000). La Il·lus-
tració a Vic. Les aportacions de Francesc de
Veyan i Mola i de Llucià Gallissà i Costa.
Cabrera de Mar: Galerada.

Amb el títol La Il·lustració a Vic,
Antoni Pladevall i Arumí ens ha fet ac-
cessible la major part de la seva tesi doc-
toral, la qual, amb el mateix nom, fou
llegida a la Universitat Autònoma de
Barcelona el 1998. El subtítol —Les
aportacions de Francesc de Veyan i
Mola i de Llucià Gallissà i Costa— re-
sulta molt més explicatiu i definidor del
contingut real tractat a l’obra.

En els capítols inicials, Pladevall
descriu sumàriament l’activitat cultural i
educativa del Vic setcentista. Pel que fa
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a l’educació, menciona la labor dels je-
suïtes al Col·legi de Sant Andreu de Vic
(1717-1767) o la creació del Seminari
Conciliar (1749), institucions que supli-
ren la tasca de la Universitat Literària,
suprimida el 1717. També recorda una
altra iniciativa interessant en el camp de
l’educació, l’Escola de Jesús i Maria, ac-
tiva des de 1803, creada per disposició
testamentària del prevere Antoni Bosch
i Gallissà (1727-1794), cosí de Llucià Ga-
llissà. El panorama cultural del Vic set-
centista és completat amb un estudi del
clima literari vigatà utilitzant com a fonts
principals els inventaris de les obres im-
preses a Vic i el catàleg de Marià Aguiló.
La situació descrita s’inscriu plenament
en la tònica general del país, amb un
predomini clar de la literatura de temà-
tica religiosa (en totes les seves modali-
tats). Tot seguit, Pladevall traça una des-
cripció força sumària dels principals
escriptors i erudits osonencs del se-
gle XVIII, tot evidenciant el pes del gust
barroc. Entre aquests —alguns d’ells obli-
dats il·lustres—, recorda figures com ara
fra Antoni de Sant Jeroni (1703-1802),
el franciscà Joan López (1730-1798), el
dramaturg Llucià Comella i Vilamitjana
(1751-1812), el jesuïta Onofre Pratde-
saba (1735-1810), Francesc Mirambell
(1761-1822), rector de Prats de Lluçanès,
diversos artistes com ara Francesc Pla, El
Vigatà (1743-1805), els Morató i els met-
ges Josep Pasqual i Ramon Vila. Segons
l’autor, els únics que acabaren bastint
una «obra certament renovadora, d’ads-
cripció moderna», lluny del pes de la tra-
dició barroca, foren els jesuïtes Onofre
Pratdesaba i Llucià Gallissà, que ja són
coneguts gràcies a la tesi de J. M. Bení-
tez, titulada La contribució intel·lectual

dels jesuïtes a la Universitat de Cerve-
ra, defensada a la Universitat de Barce-
lona el 1988. 

L’autor assenyala un canvi de
tendència a Vic, un «gir radical» (p. 67) el
1784, any en què Francesc de Veyan
(†1815), qualificat d’«enorme figura in-
tel·lectual», fou escollit bisbe de Vic. De
fet, l’activitat d’aquest bisbe i la seva
personalitat i ideologia ens eren cone-
gudes, sobretot, gràcies a la monografia
de Valentí Girbau, titulada Església i so-
cietat a la Catalunya central. El bisbat
de Vic a l’època del bisbe Veyan (1784-
1815), publicada el 1996 i que consti-
tueix, encara ara, la millor manera d’a-
proximar-se al pensament i a les
actuacions del prelat. Pladevall s’ha cen-
trat ara en les actuacions culturals pro-
mogudes per Veyan: la construcció de la
nova catedral, la potenciació del Semi-
nari Conciliar i la creació de la Biblio-
teca Episcopal de Vic. 

Precisament, en aquest darrer as-
pecte, està el principal mèrit del llibre, ja
que Pladevall il·lustra, amb particular de-
tall, les vicissituds inicials d’aquesta bi-
blioteca, des de la promulgació del Reial
decret de 1772 (que ordenava que els lli-
bres dels col·legis dels jesuïtes es desti-
nessin a unes biblioteques que s’havien
de crear a les capitals dels bisbats) fins a
la seva obertura al públic, esdevinguda
l’any 1806. En aquest sentit, no deixa de
sorprendre que la biblioteca trigués més
de trenta anys a ser inaugurada. Un re-
tard que no deixa de ser eloqüent. Amb
tot, tampoc no cal menystenir la im-
portància d’aquesta institució, ja que la
Biblioteca comptava amb més de set mil
volums, procedents dels col·legis dels je-
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suïtes de la diòcesi, de la biblioteca per-
sonal del prelat (integrada, segons sem-
bla, per més de tres mil volums) i dels
fons adquirits directament pel bisbe Ve-
yan, entre els quals hi havia part de les
biblioteques de dos antics professors de
la Universitat de Cervera: l’exjesuïta Llu-
cià Gallissà, repatriat de Ferrara a Vic el
1798, i Francesc Xavier Dorca (†1806),
canonge de Girona.

Certament, les aportacions de V.
Girbau i ara les d’A. Pladevall ens han
permès conèixer i valorar, amb major
coneixement de causa, el pensament i
les actuacions del bisbe Veyan, que
s’inscriuen en el moviment renovador o
reformador de l’església de la fi del se-
gle XVIII. Sens dubte, Veyan forma part
d’aquell nucli d’eclesiàstics reformadors,
anomenat parajansenistes o, tal vegada
amb massa generositat, il·lustrats. Però,
al mateix temps, ens han fet veure so-
bretot la moderació de les seves posi-
cions ideològiques (centrades en el ri-
gorisme moral, el rebuig de l’ostentació
i del luxe, la preocupació per la forma-
ció espiritual i intel·lectual dels sacer-
dots i un cert regalisme, amb totes les
cauteles i prudències del món) i la limi-
tació de les seves actuacions.

La creació de la Biblioteca Episco-
pal és, doncs, l’anella que lliga la figura
del bisbe Veyan amb un altre il·lustre in-
tel·lectual vigatà: el jesuïta Llucià Ga-
llissà i Costa (1731-1810). Pladevall en 
fa una acurada semblança biogràfica amb
una exposició detallada de la seva edu-
cació, marcada pels mestratges de Ma-
teu Aymeric al Col·legi de Nostra Se-
nyora de Betlem a Barcelona i de Josep
Finestres a Cervera (formant part d’allò

que ha estat definit per Batllori com
«l’escola finestriana»), de la seva activitat
docent a Cervera, de l’exili a Ferrara, on
ocupà el càrrec de prefecte de la Biblio-
teca de la Universitat de Ferrara i, final-
ment, de la seva repatriació a Vic el 1798
(ciutat que havia abandonat quan tenia
catorze anys). Precisament, en els dar-
rers anys de la seva vida, Gallissà escri-
gué la famosa biografia de Josep Fines-
tres, que constitueix el relat no només
dels esdeveniments vitals del mestre,
sinó que també és una vívida descripció
del període més auri de la Universitat de
Cervera.

Gallissà és certament una figura de
primera línia. Ja el pare Batllori l’havia
qualificat com «el més modern i avançat
dels professors d’humanitats de Cer-
vera». Ara, gràcies a les anàlisis de Pla-
devall, es pot copsar la seva vàlua
intel·lectual i valorar amb major conei-
xement de causa tant la seva activitat
com les seves aportacions literàries.

Diversos autors ens han assenyalat
les cauteles amb les quals cal anar a 
l’hora d’analitzar la Il·lustració a Cata-
lunya. No és el moment de discutir ara
sobre l’abast i les implicacions del terme
il·lustració. Les recerques de Pladevall
deixen veure d’una manera més clara
les limitacions d’aquests intents de re-
forma o de renovació d’inspiració ecle-
siàstica (si així cal interpretar allò que
s’anomena Il·lustració cristiana) al Vic
del set-cents. L’evidència que Pladevall
addueix per parlar de la sinergia viga-
tana crea-da per la confluència de les
dues vies il·lustrades, la reformista eclai-
rée de Veyan i la del neohumanisme fi-
nestrià de Gallissà, és massa feble com
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per postular l’existència d’un nucli il·lus-
trat a Vic. Veyan és, certament, un bisbe
eclairé, però, molt més moderat en les
seves posicions que la resta de bisbes i
eclesiàstics (Climent, Armanyà, Amat,
Dorca) adscrits a aquest corrent. A més,
fou una figura força isolada a la seva prò-
pia ciutat. Gallissà, malgrat ser nat a Vic,
visqué bona part de la seva vida, certa-
ment els períodes de major dinamisme,
allunyat de la capital d’Osona. Només hi
retornà l’any 1798, quan ja tenia més de
seixanta-cinc anys. Per tant, la col·labo-
ració entre ambdós personatges tingué
lloc en un període relativament breu de
temps, des de la tornada de Gallissà
(1798) fins a la seva mort (1810), anys
que no foren especialment fàcils per al
país. L’única col·laboració efectiva entre
els dos sembla que va ser la participació
de Gallissà en la catalogació i ordena-
ció de la Biblioteca Episcopal.

Certament, però, l’obra contribueix
a donar una imatge més rica i matisada
del Vic setcentista, però que quadra bé,
malgrat els esforços vindicatius de l’au-
tor, amb l’atonia general de bona part
del país. La imatge general de la Il·lustra-
ció a Vic (deixant de banda conscient-
ment els problemes de denominació)
continua essent la d’una ciutat mancada
de renovació ideològica i bandejada de
les importants innovacions econòmiques
que transformaven el país. Poc li faltava
per esdevenir ciutat dels sants.

XAVIER ESPLUGA

PUIGVERT I SOLÀ, Joaquim M. (2001). Esglé-
sia, territori i sociabilitat als segles XVIII-
XIX. Vic: Eumo Editorial.

L’autor va dedicar uns anys de la
seva activitat investigadora a l’estudi
de les parròquies en un marc cronolò-
gic ampli, des del segle XVII, passant
per la crisi de finals de l’Antic Règim i
arribant a l’etapa d’introducció del rè-
gim liberal. I tracta aquests organismes
eclesiàstics com a institucions inscrites
de ple en la vida comunitària, social i
política de l’època. Els seus planteja-
ments corresponen i reforcen els d’una
renovada història de l’Església o de la
vida parroquial, la qual està superant
els antics estudis de caràcter hagiogrà-
fic o merament descriptiu, que no es
contextualitzaven en la societat. Joa-
quim M. Puigvert, amb les seves anàli-
sis, posa les bases per revalorar el pa-
per de les parròquies en el conjunt de
les dinàmiques històriques de l’etapa
analitzada i per considerar-les refe-
rents importants i ineludibles en els es-
tudis d’història social. Des de fa un
temps, Puigvert ha decantat els seus
interessos vers un altre àmbit histo-
riogràfic. Es tracta del món de les pro-
fessions liberals del segle XIX, d’on sor-
geix una burgesia en certa manera
diferent de la industrial i comercial,
com se sap molt més estudiada, res-
pecte del qual també es planteja un
tractament integrat que s’inscrigui en
els debats actuals de la història con-
temporània.

D’aquells estudis de les darreres dè-
cades van sortir algunes publicacions i la
seva tesi doctoral inèdita, presentada fa
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poc més de deu anys.1 I, també, el llibre
que ara comentem, que s’ha publicat fa
poc. Lluny de trobar-nos davant d’uns re-
sultats antics, tenim a les mans una ela-
boració madura i reposada, que parteix
d’un gran coneixement, que en unes pri-
meres etapes es va centrar en àmbits re-
duïts, com va posar de manifest la magní-
fica monografia sobre Riudellots de la
Selva.2 Però Puigvert, després d’aquells
treballs d’investigació microhistòrica, fets
a escala local o circumscrits en un àmbit
territorial concret, va prosseguir l’estudi i
va enriquir el seu enfocament inicial,
orientant-lo cap a una anàlisi compara-
tiva, a escala catalana i europea, amb lec-
tures, participació en debats temàtics i in-
tercanvis entre professionals.

El resultat és un llibre de síntesi que
té el valor de partir d’una anàlisi de detall
molt rigorosa, introduïda convenient-
ment i combinada amb altres aportacions
per trobar els matisos comparatius. De
tot això, l’autor sap extreure’n reflexions
innovadores i interpretacions de caràcter
general que ofereixen un marc adequat
per a investigacions de caràcter mo-
nogràfic i suggereixen noves línies de re-
cerca. Es tracta d’un plantejament total-
ment nou de l’estudi de les funcions de
les parròquies i dels rectors en l’etapa
posterior al Concili de Trento (1545-
1563), a cavall entre les directrius «ofi-

cials» (amb una sèrie de contradiccions
que l’autor clarifica magistralment, espe-
cialment en l’apartat destinat als rectors,
p. 53 i s.) i els requeriments d’unes comu-
nitats, d’entitat diversa, amb graus no-
tables d’autonomia, però totes elles vin-
culades molt estretament a les seves
parròquies.

L’obra, en el seu conjunt, desenvo-
lupa un discurs bàsic: l’Església estava
molt implicada en el territori, especial-
ment la institució parroquial, la més pro-
pera a les persones, i tenia unes capaci-
tats i funcions que permetien conèixer bé
i, fins i tot, controlar la gent del lloc, exer-
cir eficaçment les seves funcions pasto-
rals i fiscals, i tenir una important interre-
lació amb les altres institucions i amb 
la societat de finals d’Antic Règim; això
va canviar radicalment amb la revolució
liberal. D’aquesta anàlisi en sorgeixen
plantejaments suficients per desmentir
tòpics i visions més interessades (en de-
fensa o com a atac) que reals. L’estudi es
divideix en les cinc parts següents: el go-
vern eclesiàstic del territori, els rectors,
les obreries parroquials, les confraries
devocionals, les estructures parroquials i,
finalment, la revolució liberal.

En la primera de les parts del llibre,
l’autor ens mostra la importància de la
xarxa institucional eclesiàstica de l’Antic
Règim, molt més ben articulada que les
governamentals. Aquesta percepció ja la
tenien els il·lustrats de l’època, preocu-
pats a construir i reforçar les bases del
que havien de ser els estats nacionals i,
com a contrapartida, debilitar les sòlides
xarxes del poder eclesiàstic, que dispo-
sava d’unes capacitats de recaptació
més eficaces que les de les monarquies
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absolutes. Així, com destaca Puigvert (p.
19), Francisco de Zamora feia constar en
el Diario de viajes hechos en Catalunya
(1785-1790) que «A los obispos, con la
práctica de visitar los pueblos de su
obispado personalmente, se les ve que
hablan con más conocimiento de su te-
rritorio que los ministros del rey del
suyo». En el primer capítol, l’autor ens
ofereix els debats de l’època amb rela-
ció als papers de les monarquies, els
graus de centralització o d’autonomia
territorial i la superposició de les diòce-
sis i de la xarxa parroquial en aquest
context (p. 19-52). Després de Trento,
es reforçaren les mesures destinades a
territorialitzar l’organització eclesiàstica
(amb pràctiques que visibilitzaven
aquest control del territori parroquial
com ara les processons, el salpàs i d’al-
tres, que cobren sentit després que es
posin de manifest, com es fa en aquest
estudi, les seves funcions i la conflictivi-
tat que a vegades generaven). Així, la
parròquia podia ser especialment eficaç
en l’enquadrament pastoral i en el co-
brament del delme (p. 22 i s.). L’àmbit
parroquial va arribar a generar tal sentit
de pertinença que, en els orígens de la
Catalunya contemporània, la parròquia
va ser considerada l’àmbit territorial bà-
sic de l’exercici dels drets polítics i va
esdevenir la circumscripció electoral uti-
litzada en el primer constitucionalisme.

En la part dedicada als rectors, l’autor 
ens presenta l’ideal tridentí i, com a
contrapunt, la realitat diversa i canviant
del clergat de l’època, així com les vies de 
formació, d’organització i de control
jeràrquic. En aquesta part, trobem no-
tícies sobre els orígens socials i els orí-

gens geogràfics dels rectors, l’anàlisi
dels seus ingressos i nivell de vida, i
també l’explicació dels concursos i d’al-
tres formes d’acomodació, de reconei-
xement de mèrits i d’ascens del clergat
en l’escala del benestar. Destaca l’interès
amb què són tractats aspectes com ara
els sínodes diocesans o les conferències
eclesiàstiques, instruments de sociabili-
tat i de creació de jurisprudència i con-
sens. Així mateix, són molt suggeridors
els plantejaments que fa sobre el paper
dels rectors en els àmbits de la cultura o
de la difusió d’innovacions científiques i
tècniques, que tenen un component
d’intermediació cultural, però també un
altre de més prosaic orientat a aconse-
guir majors rendiments i un major con-
trol de les pròpies rendes (p. 94 i s.).

La tercera i la quarta part canvien el
punt de mira del lector, fins ara posat en
les institucions eclesiàstiques i en els
seus representants, i el situen a l’exterior,
en la percepció del feligrès i en l’estudi
de les vies d’intervenció civil en la gestió
parroquial i en les funcions comunitàries
de les parròquies. Són aspectes molt poc
estudiats fins ara, que trobaran en aques-
tes pàgines pautes i criteris d’anàlisi útils
on emmarcar coneixements que sovint
es troben dispersos i discontinus. D’una
banda, l’autor ens presenta les formes
d’intervenció del veïnat en l’administra-
ció del culte i del temple, a través de les
obreries parroquials, i ho fa amb una cu-
rosa precisió, respecte del seu funciona-
ment, i amb una fina capacitat d’anàli-
si del significat de les estratègies adop-
tades. I de l’altra, relaciona aquestes 
referències amb els altres fenòmens so-
cials contemporanis i observa quines 
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repercussions tenien en les dinàmiques
parroquials. En aquest sentit, mostra la
interrelació entre gestió de la parròquia i
gestió del comú o ajuntament, especial-
ment en moments crítics, però també en
etapes expansives que motivaven refor-
mes o ampliacions dels temples (p. 111-
167). Així mateix, constitueix un apartat
de gran interès el que es dedica a les
instàncies organitzatives comunitàries que 
tenien cabuda dins de les parròquies (en
especial les confraries devocionals, però
també les que permetien altres formes
de solidaritat per atendre les penúries i
desgràcies dels parroquians). Les confra-
ries eren organitzacions de sociabilitat,
per oficis, sexe o edat, amb una notable
projecció festiva i un component assis-
tencial important, que no foren prou ben
vistes pel reformisme borbònic, com se’ns 
mostra en aquest apartat (p. 169-194).

Puigvert parteix de l’anterior anàlisi
aprofundida de la parròquia posttriden-
tina, una realitat canviant al llarg dels se-
gles analitzats, i, en la cinquena i última
part, l’enllaça amb les transformacions
radicals que s’introdueixen amb la revo-
lució liberal. La perspectiva és de gran
interès, perquè els grans canvis es per-
ceben en la seva veritable dimensió
quan es té el coneixement de la situació
anterior sobre la qual actuen. El libera-
lisme, segons mostra Puigvert, va intro-
duir canvis fonamentals en les estructu-
res de l’Església de manera que s’ha de
parlar de trencament respecte de l’etapa
anterior. D’una banda, les lleis desamor-
titzadores i l’abolició del delme van sig-
nificar un canvi essencial en les seves
fonts de finançament i una caiguda de
rendes notable, malgrat la introducció

de solucions compensatòries que, entre
altres coses, van iniciar un procés de
funcionarització afeblit per la depen-
dència d’un erari públic insuficient. I de
l’altra, va iniciar-se un procés de creació
de nous models d’organització i d’inter-
venció social, al marge de les parrò-
quies. L’anàlisi de Puigvert fa aporta-
cions importants per entendre la pos-
terior conflictivitat i els posicionaments
polítics del clergat, en una o altra opció,
la caducitat d’algunes pràctiques, la ma-
jor recuperació de l’església secular que
la regular, l’empobriment i la variació
dels orígens socials del clergat, o el pro-
cés de descristianització dels sectors
més populars del món urbà (p. 95-232).
Així, entre les virtuts de l’estudi de Puig-
vert, cal remarcar l’interès de transcen-
dir les periodificacions clàssiques, anar
més enllà dels límits del que s’anomena
l’edat moderna i oferir una anàlisi del
canvi, que posa de relleu els nexes de les 
transformacions que van tenir lloc en el
trànsit de l’Antic Règim al règim liberal.

El plantejament d’aquest estudi treu
la història de l’església dels cercles tan-
cats de la mateixa institució i la inscriu en
el procés històric general, la situa en els
àmbits de la vida comunitària de l’Antic
Règim, posa èmfasi en una sèrie de fun-
cions bàsiques de la parròquia, més enllà
de les pastorals, i hi aplica mètodes
d’anàlisi i interpretacions que li permeten
inscriure les seves aportacions en els de-
bats historiogràfics actuals. Algunes de
les aportacions de Puigvert en aquesta
obra constitueixen un marc referencial
indiscutible per a estudis locals o gene-
rals del període analitzat.

MERCÈ RENOM
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MILLET I BEL, Salvador (2001). Història de
l’agricultura espanyola durant els segles
XIX i XX. Edició a cura de Jaume Mateu i
Giral. Lleida: Pagès editors. 

L’obra de Salvador Millet constituïa
fins ara un cas ben estrany en el món de
la bibliografia: era un treball inèdit,
però, a la vegada, citat i utilitzat repeti-
dament. Sobretot Jaume Vicens i Vives
en féu un gran ús en obres com ara In-
dustrials i polítics i Manual de Historia
Económica de España, que tant han in-
fluït en la formació de la majoria d’histo-
riadors del país, en especial els afeccio-
nats a la història econòmica.

Premi Francesc Cambó de l’Institut
d’Estudis Catalans l’any 1951, la seva pu-
blicació s’ha demorat mig segle just. Mal-
grat les dificultats per publicar en català
els anys cinquanta i de totes les explica-
cions complementàries que s’hi puguin
donar, és una misèria a afegir a tantes al-
tres que han afligit el país. Només el cin-
quantenari ha esperonat dues institucions, 
a les quals Salvador Millet era prou prò-
xim, l’Institut Agrícola Català de Sant Isi-
dre i la Cambra de Comerç de Barcelona,
a donar suport econòmic a la publicació.

L’obra té un esquema clàssic en
cinc grans etapes: una introducció que
correspon al final del segle XVIII, l’etapa
de canvis legals de la primera meitat del
segle XIX, la situació a mitjan segle XIX,
la transició a l’agricultura del segle XX i la 
situació agrària al primer terç del segle XX.
De fet, era difícil que l’autor pogués fer
gran cosa més, atesa la migradesa de
la base de la qual havia de partir; el ma-
teix Cambó li retreia, amb admiració,
però a la vegada amb una mica de por,

la gosadia d’haver emprès un estudi glo-
bal sense disposar dels mínims estudis
parcials previs. Val a dir que, amb tan
poca base, Millet reïx a donar una visió
clara de l’evolució de l’agricultura espa-
nyola centrada en dos aspectes: els canvis
legals i l’evolució de la producció. Avui
l’obra resulta sortosament endarrerida,
però conserva aspectes útils, com ara 
la recollida de lleis i disposicions que
d’alguna manera afectaven la marxa de
l’agricultura i, en especial, les xifres de pro-
ducció que aconseguí recollir. A part d’a-
quest endarreriment normal pel pas del
temps i l’avenç de la investigació, el lli-
bre també peca de la càrrega ideològica
que hi aboca l’autor, així com del mè-
tode emprat, que consisteix a partir per a
cada capítol del comentari d’algunes
grans obres d’agronomia. 

En el primer aspecte, Millet és un
defensor acèrrim del dret de propietat,
contrari a qualsevol tipus de propietat
col·lectiva que no sigui l’eclesiàstica,
partidari de la llibertat d’empresa i, per
tant, enemic de qualsevol intromissió de
l’Estat en l’economia, si bé se li reclama
l’adopció de polítiques proteccionistes.
El mal no està en aquestes opcions, sinó
en el fet que Millet mesura la marxa de
l’economia agrària d’acord amb el ba-
rem del seu ideari, fins i tot quan és ma-
nifest que els resultats obtinguts per la
seva adopció resulten, en determinats
aspectes, ben minsos. 

En el segon aspecte, els autors uti-
litzats per Millet com a fil conductor són,
en primer lloc, Jovellanos, el qual sens
dubte va tenir una influència gran, si bé
difusa i esbiaixada, sobre la legislació
espanyola posterior. Però després presta
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atenció a Fermín Caballero, l’obra del
qual, tot i ser molt discutida, no va tenir
cap efecte pràctic, i a Joaquín Costa que
si bé tingué alguna influència, no va ser
en els aspectes que Millet s’entreté més
a comentar. En arribar al segle XX, s’a-
bandona l’estudi de les personalitats i el
seu paper l’ocupa en un cert aspecte
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre,
del qual s’assenyala la preocupació per
a la millora de l’agricultura i secundària-
ment el Pla d’Obres Hidràuliques.

Que el llibre estigui avui sortosa-
ment desfasat per l’avenç decidit de la
historiografia agrària durant el darrer
mig segle no vol dir que la seva publi-
cació sigui inútil, ben al contrari i per di-
verses raons. Entre aquestes destaquen
l’aproximació que permet a la mentalitat
de les classes propietàries catalanes, de
les quals Millet esdevé l’eco, les descrip-
cions clares de diversos processos i, per
damunt de tot, l’aparell estadístic reunit.
Es podria dir que les xifres reunides per
Millet s’haurien pogut publicar soles,
però sens dubte tenen molt més valor
veient com van ser obtingudes i incardi-
nades en l’obra.

Millet comet l’error d’acceptar com
a punt de partida les xifres, impossibles
perquè són massa altes, del Censo de
Frutos y Manufacturas. Aquest punt 
de partida esbiaixat li condiciona la vi-
sió de l’evolució posterior i és la causa
de la major part de les crítiques que
han rebut les seves sèries. Però les xi-
fres següents, a partir de mitjan segle,
són encara d’utilitat, atès que Millet va
fer una feina pacient de recol·lecció,
però també de crítica de les xifres ofi-
cials existents.

Una revisió ràpida de l’apèndix bi-
bliogràfic permet mesurar-ne la im-
portància i l’esforç: hi ha sèries sobre 
l’evolució de les superfícies conreades,
la producció agrària, els rendiments per
hectàrea i la producció per habitant 
per als anys 1800, 1860, 1880, 1900,
1910, 1920, 1930 i 1935. Més completes,
any per any, generalment des de mitjan
segle XIX, hi ha també estadístiques de les
importacions de cotó en floca, de blat,
de farina, de cafè i de sucre (totes elles
en quantitat i en valor) i de les exporta-
cions de blat, farina, vi corrent, vi de
Xerès, taronges i llimones, avellanes,
ametlles i oli d’oliva, també en quantitats
i valors. De manera més elaborada, Mi-
llet ordena, segons el seu valor, els prin-
cipals productes agraris d’exportació i
d’importació, per als mateixos anys dels
primers apèndixs. També publica, des de 
1891, estadístiques detallades de les hec-
tàrees sembrades de cereals i dels quin-
tars mètrics obtinguts, en comparació
del rendiment d’altres països; de la pro-
ducció de vi i d’oli; de la importació de
fosfats, i del consum d’adobs minerals.

En definitiva, l’obra de Millet era un
clàssic abans de ser publicada i ho conti-
nuarà essent. En aquest aspecte, i també
perquè era de pura justícia que un treball
tan citat no romangués inèdit, cal agrair
als editors que ens l’hagin fet a mans.

A continuació de l’obra de Millet es
publica un extens estudi de l’editor,
Jaume Mateu, sota el títol «El sistema
agrari contemporani. Aproximació i in-
terpretació». Tot i que conté aspectes 
interessants i que mereix, sens dubte,
ser publicat, és més que dubtós que l’o-
bra de Millet requerís una cloenda tan
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extensa. Després d’un apartat preliminar
on Mateu explica les dificultats que la
migradesa bibliogràfica disponible va
representar tant per Millet com per al
mateix Vicens a l’hora de confegir un es-
tudi sobre l’agricultura espanyola, de-
dica una sèrie d’apartats a l’estudi de l’o-
pinió que l’obra de Millet ha merescut
dels historiadors que l’han utilitzada, de
la informació de què aquest disposava i
de la controvèrsia actual sobre l’evolu-
ció de l’economia espanyola. Tot plegat
és interessant, si bé desigual, i no acaba
de justificar el títol proposat.

La primera part, a pesar de l’encert
en la idea, topa amb un problema irreso-
luble: de tots els autors que se citen, no-
més Vicens havia vist l’obra de Millet, de
manera que la resta són més aviat co-
mentaristes o crítics del que diu Vicens.
D’altra banda, tots critiquen les xifres de
Millet amb més o menys èmfasi, però
tots les acaben utilitzant. La revisió de la
bibliografia citada per Millet té un interès
escàs, un cop afirmada la seva migra-
desa. L’apartat següent es dedica al co-
mentari sobre els plantejaments dels re-
formistes citats per Millet i les crítiques
de què han estat objecte. De fet, es limita
pràcticament als comentaris de D. Villar i
Jaume Balmes sobre Jovellanos, seguits
d’uns comentaris de Miguel Artola sobre
Balmes, i als comentaris de J. Buxeres
sobre Fermín Caballero i als de Ricardo
Robledo sobre Joaquín Costa. La darrera
part està dedicada a la pervivència i a la
visió actual d’alguns tòpics agraris ac-
ceptats per Millet. Comença valorant les
idees actuals de l’evolució de l’agricul-
tura espanyola a partir de l’obra d’A. M.
Bernal, per, a continuació, tornar enrere

i discutir, basant-se en l’obra de B. Cal-
derón (1904), el problema del conreu
del blat a preus protegits. Repassa des-
prés els avenços agraris centrant-se en
l’actuació de l’IACSI. Finalment, estudia
el tema del paper de l’empresariat en l’a-
gricultura espanyola a partir dels estudis
d’A. Florencio i d’A. Cabral, tots dos cen-
trats en l’agricultura andalusa. Tot plegat
és interessant, però ni és prou elaborat
ni afegeix gran cosa a la comprensió de
l’obra de Millet.

En tot cas, cal felicitar els que van
decidir l’edició d’una obra tant temps
esperada i tots els que han intervingut
en ella.

GASPAR FELIU

ARNABAT MATA, Ramon (2001). La revolució
de 1820 i el Trienni Liberal a Catalunya.
Vic: Eumo. (Col·lecció «Referències»; 34) 

Com explica Josep Fontana en el
pròleg, la tan coneguda Constitució de
Cadis només estigué vigent durant els
anys tan poc coneguts del Trienni Libe-
ral, sobretot a Catalunya. L’obra d’Arna-
bat ve, per tant, a omplir un buit: expli-
car la normalitat constitucional i, a la
vegada, els errors propis i els interessos
i les pressions dels contraris, interiors i
exteriors, que la van fer impossible. El
Trienni Liberal representa un intent de
posar Espanya al pas d’Europa, de dur a
terme la revolució burgesa; el seu fracàs
faria que aquesta no s’acabés d’imposar
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mai. La Segona República va ser encara
un intent en el mateix sentit, que tam-
poc no es va poder consolidar. 

La situació d’Espanya a la darreria
del segle XVIII era la d’un antic règim in-
sostenible políticament, però socialment
prou fort per impedir qualsevol canvi
que afectés els interessos de les classes
dirigents. Per als anys del Trienni, Arna-
bat distingeix tres grups en pugna: els
revolucionaris, partidaris d’una nova or-
ganització política i social caracteritzada
per la liquidació del feudalisme i el pre-
domini de la burgesia; els contrarevolu-
cionaris, beneficiaris de l’ordre feudal,
que consideraven el nou sistema com a
irreconciliable amb els seus interessos
de classe, i els antirevolucionaris, per-
judicats per la manera com s’implantà
l’ordre constitucional. Entre aquests, el
grup principal seria la pagesia, partidà-
ria de la liquidació de l’ordre feudal,
però a la qual el nou ordre va resultar
igualment desfavorable.

Arnabat descriu en primer lloc la
revolució de 1820 i les dificultats amb
què de seguida va topar, a pesar de la
preocupació de les autoritats per mante-
nir l’ordre i donar un caràcter moderat
als esdeveniments; dificultats a l’interior,
on aviat aparegueren les primeres pro-
testes absolutistes, però sobretot dificul-
tats procedents de l’exterior a causa del
potencial revolucionari de l’exemple es-
panyol, que va portar a efímeres procla-
macions de la Constitució de Cadis a
Nàpols, Sicília, el Piemont i Portugal, i
va posar els governs contrarevoluciona-
ris contra el règim espanyol. 

De fet, la revolució de 1820 va ser
obra principalment dels alçaments mili-

tars i, tot i que aquests van poder comp-
tar amb un cert suport popular, la major
part de la població rebé amb indiferèn-
cia el canvi de règim: ningú no estava
disposat a defensar la monarquia abso-
luta, però el nombre d’entusiastes del
nou règim era limitat. En aquest apartat,
Arnabat peca, a parer meu, d’un excés
d’optimisme quan parla d’una «xarxa li-
beral» prèvia; sobretot a Catalunya, on
res no es mogué fins a el alzamiento mi-
litar de Tarragona el 9 de març, més de
dos mesos després de l’inici de la re-
volta. D’altra banda, l’oposició amb què
topà molt aviat el nou règim va portar a
la divisió dels liberals entre moderats i
exaltats.

L’obra es divideix en dues grans
parts: la primera explica la posada en
funcionament del règim constitucional a
través de les noves institucions. Arnabat
ressalta la importància dels ajuntaments
electes que, per regla general, van que-
dar en mans de les famílies benestants i
mitjanes dels pobles, però que van sig-
nificar una renovació important de per-
sones i mentalitats respecte als ajunta-
ments anteriors. També destaca el paper
de les diputacions, que es convertiren
en l’instrument principal d’organització
de la resistència contra les partides reia-
listes. Pel que fa a les Corts, els diputats
catalans, tots de tendència liberal, van
ser la meitat moderats i l’altra meitat
exaltats. Els principals enfrontaments
entre aquests dos grups van sorgir en-
torn de la Milícia Nacional Voluntària 
i les societats patriòtiques. Assenyala
també que el liberalisme només aconse-
guí un cert arrelament a les comarques
costaneres (de l’Empordà al Camp de
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Tarragona) i algunes ciutats grans, com
ara Lleida, Manresa o bé Vic.

La segona part del llibre està dedi-
cada a l’estudi de l’actuació dels governs
liberals. La pretensió dels homes del
Trienni era posar fi al règim feudal i fo-
mentar el desenvolupament capitalista;
per això, les seves primeres actuacions
anaven destinades a augmentar el mer-
cat de la terra amb la desamortització
dels béns eclesiàstics i municipals, a la
desvinculació dels béns nobiliaris (per
tant la cessió als nobles en plena pro-
pietat de les seves terres feudals) i a la
reforma tributària, que es volia més ho-
mogènia i sense privilegis. Tot això,
amb l’ajuda de mesures proteccionistes,
havia de permetre la formació del mer-
cat nacional espanyol. Però aquestes
propostes van topar d’entrada amb la
manca de liquiditat i la magnitud del
deute públic, que va obligar a acudir a
emprèstits exteriors. Pel que fa a la for-
mació del mercat nacional, l’intent de
forçar-lo mitjançant un proteccionisme
que arribava al prohibicionisme topava
amb els interessos dels comerciants, que
havien estat una de les bases del règim,
i també amb la manca de bones comu-
nicacions, aspecte en el qual no es va
poder avançar durant aquests anys.

Els fets narrats en aquesta segona
part són més coneguts, però Arnabat
aconsegueix una explicació coherent i
clara, basada en la gran oposició entre
constitucionals i absolutistes, l’ajut que
aquests van rebre sempre de les potèn-
cies absolutistes europees reunides en
la Santa Aliança i l’escissió dels liberals
entre moderats i exaltats.

Sobre aquest canemàs es descriuen

les mesures de política econòmica, en
especial en el sector impositiu i en la
propietat de la terra, i l’oposició que
van generar, ja fos pels canvis que im-
plicaven o per la inoportunitat del mo-
ment en què es pretenien implantar. De
fet, les reformes liberals van resultar
una oportunitat per a la burgesia ur-
bana, però van ser molt poc sentides
com una millora de la situació de la pa-
gesia. Els pobles, que en el primer mo-
ment s’havien apressat a destruir els
senyals del domini senyorial (escuts,
forques...), aviat es van sentir decebuts
pel manteniment gairebé intacte de
l’entramat econòmic senyorial, per la
substitució del delme en espècie pel
mig delme en diner, que en un moment
de caiguda de preus els resultava més
onerós, per la política desamortitza-
dora, que en res  no beneficiava la ma-
jor part de la pagesia, i per dos fets for-
tuïts: l’epidèmia de pesta groga de 1821
i les males collites de 1821 i 1822, molt
ben aprofitats per la propaganda reia-
lista, en especial dels eclesiàstics. Tot
plegat va girar una part important del
camp català contra el règim liberal i va
ser el ferment per a l’acció de la guerri-
lla reialista, però, sense tant soroll, pot-
ser va ser encara més important el de-
sencís de gran part de la població
davant la manca de solucions que el rè-
gim liberal oferia als seus problemes
concrets.

En aquestes condicions, després
d’uns alçaments de tempteig i sense
gaire èxit el 1821, la primavera de 1822
es produí l’aparició de diverses partides
de guerrillers reialistes, més o menys co-
ordinades. La insurrecció posà doble-
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ment en perill el règim liberal: pel fet en
si, reblat per la conquesta de la Seu
d’Urgell i la instal·lació a la ciutat d’una
regència reialista, i perquè va incremen-
tar l’escissió entre moderats i exaltats,
que es queixaven de la lenitat de les au-
toritats en la persecució de la guerrilla i
la repressió de la propaganda liberal. A
final d’any, la situació semblava haver-
se girat a favor dels constitucionals, que
havien derrotat les guerrilles i expulsat
la Regència d’Urgell, però, de fet, ja l’oc-
tubre de 1822, les potències absolutis-
tes, reunides al Congrés de Verona, ha-
vien declarat que no es podia permetre
l’existència de governs representatius 
a cap lloc d’Europa i que per tant calia
derrocar el règim liberal espanyol. França
va ser l’encarregada de l’operació i,
sense gaire oposició, l’exèrcit francès va
aconseguir alliberar el rei i retornar-li els
seus drets absoluts.

Després de recollir les opinions de
diversos personatges liberals sobre les
causes de la derrota, Arnabat posa en
relleu que es va tractar d’una derrota
militar facilitada, però, per diverses cau-
ses de tipus econòmic, social, polític,
cultural i militar. Entre les causes
econòmiques i socials, destaca que les
reformes empreses els anys 1821 i 1822
van empitjorar les condicions de vida
de les classes populars, especialment al
camp. Les responsabilitats polítiques
passen bàsicament per l’actuació dels
governs moderats, més preocupats per
tenir a ratlla els exaltats que per comba-
tre la contrarevolució, i per l’actuació
de la Corona i de l’Església, que no van
escatimar mitjans per oposar-se al nou
règim. Pel que fa a les causes populars,

Arnabat destaca que no es pot defensar
la pretesa incompatibilitat entre poble i
revolució. Potser podria haver afegit
que l’analfabetisme i la dependència
cultural respecte al clergat van impedir
un vertader coneixement del nou règim
per part de la majoria de la població pa-
gesa. Però tampoc no s’ha d’oblidar que
la revolució liberal era una revolució
burgesa, en benefici de la burgesia i de
les poblacions urbanes, i molt poc
atenta als interessos de la pagesia.

Sigui com sigui, la caiguda del rè-
gim va ser deguda a una intervenció ex-
terior: sense ella, a la llarga, els errors li-
berals haurien quedat segurament com
a pecats de joventut. Per això té raó Ar-
nabat quan es nega a acceptar que el
trienni fos una revolució fracassada i
prefereix etiquetar-la com una revolució
«derrotada militarment i reprimida políti-
cament», com reiteradament ha succeït
en la història d’Espanya.

En definitiva, la tesi d’Arnabat, que
ha donat peu a aquesta i altres obres,
entre llibres i articles, no hi ha dubte
que serà per molt temps una obra bàsica
imprescindible per al coneixement del
primer intent, malauradament truncat,
de dur a terme la revolució burgesa a
Catalunya.

GASPAR FELIU
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SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep (2001). Conflicte i
violència a l’Ebre. De Napoleó a Franco.
Barcelona. 448 p.

El professor d’història contemporà-
nia doctor Sánchez Cervelló, de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, ens ofereix una
nova aportació històrica de les Terres de
l’Ebre, una aportació centrada en un 
període extens: des de la primeria del
segle XIX amb l’arribada de Napoleó fins
a la primera meitat del segle XX amb la
Guerra Civil espanyola i la victòria de les
forces del general Franco contra la Se-
gona República.

L’autor construeix amb detall els
fets bel·licosos, la persecució i la repres-
sió que pateixen els habitants i les co-
munitats que poblen aquest ampli terri-
tori que es coneix i defineix ja com
Terres de l’Ebre: les actuals comarques
de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix
Ebre i el Montsià. Una reconstrucció fi-
del a partir de fonts documentals diver-
ses, moltes inèdites, d’una nombrosa bi-
bliografia i, sobretot pel que fa al darrer
període franquista, a partir d’importants
testimonis de persones protagonistes
dels fets que s’exposen.

I tot sempre partint de petites histò-
ries, com es diu, «que tenen vida pròpia
i segueixen el discurs narratiu dels ro-
manços antics». Per les planes del llibre
passen afrancesats, guerrillers, bando-
lers, guàrdies civils, mossos d’esquadra,
sometents, obrers, pagesos, etc., tot re-
passant la guerra contra el francès, les
guerres carlines, les conspiracions reia-
listes i la Guerra Civil. 

Estem davant d’una aportació molt
important per al coneixement històric

d’un període, d’altra banda, molt frac-
cionat per la historiografia catalana, i
l’única obra d’aquesta naturalesa que
dóna una visió de conjunt dels diferents
conflictes polítics i militars que s’han
viscut al país i, concretament, en l’àmbit
territorial que l’ocupa. 

El primer capítol es dedica a l’ocu-
pació napoleònica, entre 1808 i 1814. Es
tracta del setge de Tortosa i la conques-
ta de la zona, i, evidentment, de la re-
sistència als francesos amb successius
aixecaments armats i insurreccions con-
tra l’exèrcit invasor en les principals lo-
calitats de la zona, sense oblidar la deci-
siva intervenció eclesiàstica (el bisbat
tortosí i el clergat rural).

Un altre capítol es refereix al regnat
de Ferran VII (entre 1814 i 1833). Un pe-
ríode marcat pel retorn a l’Antic Règim,
malgrat la victòria contra els francesos i
la inauguració de l’Estat constitucional
(amb la sanció de la Constitució de Cadis
de 1812). Després de la recuperació libe-
ral (Trienni 1820-1823), s’inaugura la Dè-
cada Ominosa, un període de govern de
Ferran VII marcat també per les qües-
tions dinàstiques de successió a la co-
rona entre la seva filla i el seu germà
Carles i, en conseqüència, per l’esclat de
la primera guerra. Abans, l’autor es refe-
reix a la revolta dels camulluents (1822-
1827), i la profunda crisi social que as-
sola el país entre 1828 i 1833 amb la
reaparició de quadrilles de bandolers
(dits els gleves).

Entre 1833 (a la mort de Ferran VII) i
1840 té lloc la Primera Guerra Carlina en
la qual destaca de forma preeminent el
general Cabrera. El moviment i el preten-
dent carlí troben un ressò molt ampli a
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les Terres de l’Ebre. Sánchez descriu els
conflictes, els setges i l’ocupació carlins
de la zona, de les seves ciutats i viles, de
manera extraordinàriament documen-
tada; així fins a la derrota carlina el 1840.

En un altre capítol datat entre 1840 i
1868, se’ns explica el conflicte que en-
fronta el general Espartero i la regent Ma-
ria Cristina, que acaba amb la renúncia
d’aquesta a la regència a favor del militar.
Però resseguint el treball de Sánchez, ens
endinsem en la història política i social
d’aquell període llarg i conflictiu, amb
una crisi social encara no superada. Ara
assistim a l’aparició dels guerrillers car-
lins, antics presoners de guerra que ac-
tuen per motius ideològics i amb la com-
plicitat de certs sectors de la població.

I ja aquell any 1868 es produeix la
revolució del general Prim, amb la col·la-
boració d’altres alts militars, que provoca
la caiguda d’Isabel II i la instauració
d’una nova monarquia parlamentària en
la persona d’Amadeu de Savoia (Ama-
deu I d’Espanya) que dura escassament
fins al 1872, quan es proclama la Primera 
República espanyola. Aquest moment
delicat també és aprofitat per les forces
carlines que provoquen un nou enfronta-
ment civil. L’exposició de Sánchez sobre
aquests fets és extraordinàriament docu-
mentada, amb nombroses dades i dates
sobre fets, insurreccions, enfrontaments,
etc., sempre amb relació a llocs i viles de
la zona i als seus habitants.

Finalment, amb la restauració de la
dinastia borbònica per proclama militar
de 1874, s’inicia un nou període històric
en el qual és l’oligarquia la que assalta el
poder, en paraules de l’autor. Sánchez
descriu la implantació del nou sistema

polític i la seva repercussió a les comar-
ques de l’Ebre, amb la instauració del nou
sistema bipartidista, l’aparició i consolida-
ció dels partits conservador i liberal amb
dades electorals, la introducció del movi-
ment associatiu en el món agrari i en cer-
cles pròxims a l’Església, etc. En aquest
context, no manquen les referències im-
portants i interessants als moviments re-
publicà, carlí i catalanista a la zona. I en
tot cas es descriuen els factors socials,
econòmics i polítics que fan reeixir una
crisi no superada després del llarg se-
gle XIX i que desemboca en els fets de
1923 dirigits pel general Primo de Rivera.

En un altre capítol, doncs, que s’ini-
cia amb l’adveniment de Primo de Ri-
vera, es repassen els darrers anys de la
monarquia alfonsina, en els quals el més
destacable és l’aparició de les primeres
formacions polítiques que han de prota-
gonitzar la proclamació de la Segona
República el 1931. Òbviament, el darrer
capítol d’aquest llibre extraordinari està
dedicat a la darrera República espanyola
i a la Guerra Civil, com el darrer episodi
bèl·lic en el nostre país, sense oblidar
nombrosos testimonis de la repressió i
la persecució política dels primers anys
de la dictadura del general Franco. 

Una obra, doncs, fonamental no so-
lament per al coneixement històric de
les Terres de l’Ebre en un període re-
cent, sinó també per l’interès indubtable
d’un tema escassament tractat. És una
excel·lent visió de conjunt d’una part de
la nostra història, que introdueix testi-
monis personals en un intent de recupe-
rar la memòria col·lectiva.

JOSEP SERRANO DAURA
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GARRABOU, Ramon; PLANAS, Jordi; SAGUER,
Enric (2001). Un capitalisme impossible? La
gestió de la gran propietat a la Catalunya
contemporània. Vic: Eumo Editorial.

El punt de partida d’aquesta investi-
gació és l’anàlisi, des de la microhistòria,
de qüestions relatives a la història agrà-
ria, com ara els sistemes de tinença de la
terra i d’organització del treball, les ca-
racterístiques del cicle productiu o els lí-
mits del medi natural en l’aplicació de
determinats recursos, en el context de la
gran propietat a Catalunya. Amb aquest
estudi, Garrabou, Planas i Saguer partici-
pen en el debat europeu relatiu a les vies
a través de les quals es produí la transi-
ció cap al capitalisme agrari. Els autors
es plantegen si l’absència del model teò-
ric clàssic, propi d’algunes regions del
nord d’Europa, que requeria la participa-
ció empresarial dels propietaris en el
marc de grans explotacions mecanitza-
des, amb una important disponibilitat de
capital i amb una mà d’obra assalariada
abundant, va ser la causa del modest
creixement del camp català durant el 
segle XIX i fins a la segona meitat del se-
gle XX. Consideren que la inexistència
d’aquest model obliga a plantejar com es
va desenvolupar el capitalisme agrari a
Catalunya i quin va ser el paper que la
gran propietat va tenir en aquest procés. 

Per fer aquestes anàlisis, Garrabou,
Planas i Saguer han utilitzat llibretes de
comptabilitat de vuit arxius patrimonials
de grans propietaris que tenien finques
en diferents indrets del territori català. Tal
com expressen els autors, el nombre re-
duït de finques analitzades s’intenta com-
pensar amb una representativitat geogrà-

fica que permeti fonamentar les seves
hipòtesis per a la totalitat del territori. 

L’estudi de les sèries de comptabili-
tat, que ja fa anys que analitzen i de les
quals n’han publicat resultats parcials en
diferents articles, els ha permès en aquest
darrer treball presentar una proposta teò-
rica sobre els fonaments en els quals es
va desenvolupar el model català. 

Aquest treball parteix de l’anàlisi
d’una base documental que presenta
moltes dificultats. Qualsevol investiga-
dor que hagi consultat la comptabilitat
de l’Antic Règim sap que exigeix un tre-
ball minuciós i que demana una autèn-
tica labor de reconstrucció, la qual cosa
exigeix moltes hores de feina i una gran
dosi de paciència i d’anàlisi. Com apun-
ten els autors, la comptabilitat en el se-
gle XIX funcionava de manera radicalment
diferent a l’actual, perquè seguia dife-
rents criteris, segons el propietari o l’ad-
ministrador que l’elaborés, la qual cosa
obliga a utilitzar altres maneres de siste-
matització, a vegades imprecises. A més
de la documentació, també s’han servit
d’una bibliografia àmplia que recull 
investigacions en els diversos camps
d’anàlisi que presenten, concretada bàsi-
cament en l’àmbit català, sense oblidar
autors espanyols i europeus.

El llibre està estructurat en cinc
grans apartats. El primer està dedicat als
sistemes de tinença i a la gestió de la gran
propietat. Els autors n’estudien l’origen i
la seva importància i estableixen rela-
cions amb el model fixat pels historia-
dors clàssics. Plantegen els intents i els
resultats de l’explotació directa durant el
segle XIX en comparació amb les terres
donades a parceria que, en les seves dife-
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rents modalitats, era el sistema més gene-
ral a Catalunya. Amb relació a la parceria,
analitzen les possibilitats que tenien els
propietaris, a través dels contractes, d’in-
tervenir en els usos del sòl, en el quadre
tècnic en què s’havien de realitzar les ac-
tivitats, en les mesures per mantenir la
capacitat productiva de la finca o en les
inversions. Era un model que els resul-
tava útil, perquè proporcionava força de
treball i aportació financera per part dels
parcers.

El segon capítol analitza el compor-
tament dels propietaris a través de la
despesa d’explotació. Efectivament, els
grans propietaris, influïts per la difusió
dels principis fisiocràtics i del libera-
lisme econòmic, es plantejaven com po-
dien no solament mantenir la producció
agrària, sinó també com augmentar-la
amb una explotació més racional. Les
comptabilitats en els patrimonis estu-
diats mostren el predomini de l’explota-
ció indirecta i, tot i que recullen sola-
ment una part dels costos d’explotació,
ofereixen dades sobre els canvis tècnics,
l’evolució de la renda obtinguda pel
propietari en els cinc conceptes en què
els autors han classificat la despesa cor-
rent (salaris, inputs materials, adminis-
tració, manteniment i inversió) i la im-
portància que cada un d’ells tenia en 
relació amb el total.

Els dos apartats següents, relatius,
d’una banda, a l’estructura i a l’evolu-
ció de l’ingrés, i de l’altra, als grans cicles 
de la renda a partir del balanç d’explota-
ció, parteixen de l’anàlisi de les compta-
bilitats concretes a través de l’evolució
de l’ingrés durant el període 1820-1940.
En la primera part, classifiquen les en-

trades, valoren quines eren les més im-
portants i com van evolucionar en el de-
curs del temps. Amb relació als cicles de
la renda, els autors destaquen la seva
inestabilitat al llarg de tot el període i
expliquen els esforços que van fer els
propietaris per tendir a una diversifica-
ció dels ingressos per tal de contrarestar
la imparable pèrdua de rendes. 

El darrer dels capítols està dedicat
al gruix de població pagesa que no te-
nia prou terres per cobrir les seves ne-
cessitats i es contractaven per treballar
en règim de parceria o a jornal. Desta-
quen els mossos, els criats, les minyo-
nes, els rabassaires, els parcers, els 
masovers i els jornalers. També es refe-
reixen a l’emfiteusi, a la rabassa i als
contractes de petites parcel·les.

Garrabou, Planes i Saguer acaben
recollint en un epíleg les conclusions
que els porten a afirmar que el capita-
lisme va penetrar en el camp català,
malgrat que Catalunya està lluny del
que tradicionalment s’ha concebut com
a prototipus de capitalisme agrari. No
obstant alguns intents d’explotació di-
recta durant la segona meitat del se-
gle XIX, no s’hi desenvolupà el model de
gran explotació amb treball assalariat
propi d’altres regions. Tal com els autors
asseguren, «ni per la dimensió habitual
de les explotacions en què es desagre-
gava tota gran propietat, ni pel règim de
tinença, ni pel caràcter poc “empresa-
rial” dels parcers i arrendataris, ni pel li-
mitat recurs a la mà d’obra assalariada,
etc., la gran propietat catalana i el sis-
tema articulat al seu entorn podien ser
considerats capitalistes» (p. 226). I afe-
geixen que el que s’ha anomenat capita-
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lisme agrari va ser un model minoritari,
perquè respon a una definició tan res-
trictiva que es va donar a molts pocs
llocs. Arran d’estudis posteriors, han
sorgit les propostes d’alguns autors que
opten per ampliar el marge de la defini-
ció fins a incloure-hi els sistemes d’ex-
plotació familiar integrats en un mercat
capitalista desenvolupat. 

A Catalunya, el model va tenir «un
caràcter decididament pagès» (p. 231).
Es va optar per l’explotació indirecta,
dins de la qual la parceria i la masoveria
eren absolutament dominants, fins que
a la segona meitat del segle XX, quan va
arribar la crisi de la parceria, el conreu
directe amb treball familiar es va impo-
sar com a forma d’explotació. Mentres-
tant, els terratinents rendistes veien com
disminuïa la seva influència, i solament
els grans propietaris que van comple-
mentar la producció agrària amb la
transformació i la comercialització van
escapar-se de la crisi i van mantenir-se. 

Es tracta d’un llibre sòlid, ben do-
cumentat, que analitza de manera meti-
culosa l’obtenció de la renda i la seva
inversió. Els exemples concrets perme-
ten observar la diversitat de solucions
que existeixen a Catalunya, no sola-
ment entre la Catalunya sud-occidental
i la Catalunya Vella, sinó les adapta-
cions i les varietats dins de cada una
d’aquestes zones. Alternen les informa-
cions sorgides directament de la docu-
mentació amb l’anàlisi teòrica de con-
junt i la comparació amb altres models,
espanyols o europeus. L’estudi de la
comptabilitat els dóna peu a presentar
visions detallades dels canvis dels con-
reus, que responien a motivacions de

mercat o a canvis socials. Arriben a con-
clusions sobre les modificacions en els
contractes per tal d’adaptar les exigèn-
cies d’extracció de renda a la pèrdua de
valor dels actius agraris i analitzen l’e-
volució de la contractació del treball a
jornal. Les anàlisis dels cicles de la
renda els permeten oferir una evolució
del comportament de la gran propietat
a Catalunya, des de l’any 1820 fins a
l’any 1950, que mostra com la preocu-
pació dels propietaris per augmentar
les rendes es va concentrar especial-
ment durant la segona meitat del se-
gle XIX i evidencia com la crisi de la fi del
segle i els canvis que es van produir a
l’entorn de la Primera Guerra Mundial,
moment en el qual la incidència del
mercat global va ser més forta, van
aconsellar als grans propietaris que s’a-
partessin de les terres, deixant l’explo-
tació en mans dels parcers i, en molts
casos, a vendre-les. Apunten que, a par-
tir de 1950, el model tecnològic de la
revolució verda acabà imposant l’explo-
tació familiar. 

El treball rigorós i exhaustiu de la
documentació, l’exposició clara de les
conclusions que es desprenen d’aquesta
anàlisi i la constant comparació amb al-
tres models d’explotació converteixen
aquest llibre en una obra de gran interès
i de referència pel que fa als estudis 
d’història agrària de la Catalunya con-
temporània.

CARME SANMARTÍ ROSET
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PÉREZ-BASTARDAS, Alfred (1999). Francesc
Moragas i la Caixa de Pensions 1868-1935.
Barcelona: Edicions 62. 503 p. 

— (2001). Josep Maria Boix i Raspall (1887-
1973). Barcelona: Edicions 62. 335 p.

Els homes que van fundar i cons-
truir la institució financera més important
de Catalunya, la Caixa, han estat fins fa
ben poc uns personatges força descone-
guts per a les generacions actuals. El pri-
mer reconeixement que cal retre, per
tant, és a Alfred Pérez-Bastardas que és
qui ens ha donat a conèixer el pensa-
ment i, sobretot, les aportacions tècni-
ques de Francesc Moragas, fundador i
primer director de l’entitat; i al seu suc-
cessor, Josep Maria Boix. Tots dos van
fer possible tant el creixement com l’ex-
pansió i transformació impressionant de
l’entitat. Avui la Caixa és, pròpiament, el
gran banc de Catalunya, amb una gran
presència a tot Espanya, però també és la
institució privada més potent en el camp
de les activitats socials i culturals, en les
quals ja ha deixat un rastre significatiu. 

L’extraordinària preparació tècnica
de Moragas i Boix, especialment en te-
mes d’assegurances i previsió, ja havia
estat apuntada per Alfred Pérez-Bastar-
das en la seva tesi doctoral sobre la vida
política del seu avi, Els republicans na-
cionalistes i el catalanisme polític: Albert
Bastardas i Sampere (1871-1944), pu-
blicada també per Edicions 62 el 1987.
Una preparació que va resultar decisiva
per a la constitució de la Caixa a conse-
qüència de la vaga general de 1902. La
vaga general va ser el detonant, però 
la Caixa no hauria estat mai realitat sen-
se la maduració d’unes idees i projectes

que Moragas propugnava des de feia
temps i sobre les quals Pérez-Bastardas
ha investigat amb rigor.

La contribució de Francesc Moragas
i Barret a la constitució de l’Institut Na-
cional de Previsió (INP) i els fonaments
de l’Estat del benestar a Espanya són al-
gunes de les aportacions més significati-
ves del treball de Pérez-Bastardas. Per
això, una part important de la primera
biografia està dedicada a explicar les in-
tenses relacions entre la Caixa i l’INP.
Fruit d’aquestes relacions, la Caixa va ser
declarada entitat similar a l’INP el 1908,
el mateix any de la fundació de l’Institut,
i després, des de 1921, l’administradora
oficial a Catalunya i Balears de les asse-
gurances obligatòries. Durant aquestes
dues primeres dècades del segle XX, el
pensament de Moragas va experimentar
una gran transformació. De defensor a
ultrança de les assegurances privades, va
anar evolucionant de mica en mica fins a
convertir-se en el gran impulsor de les
pensions públiques. Aquest sentit pràc-
tic que sempre acabava guiant el seu
pensament fou el que li va permetre si-
tuar Catalunya i Balears com a principals
territoris d’implantació de les pensions
obligatòries a través de la Caixa. Aquest
pragmatisme després serà reconegut per
Cambó: «Moragas, amb la creació de la
Caixa, ha format la institució més impor-
tant d’aquest país, probablement, potser
la més catalana. El personatge és sensa-
cional, únic... Nosaltres, els polítics, hem
fet el que hem pogut. El senyor Moragas
ha creat la realitat pura i simple». 

Però en el cas de Moragas, aquestes
reflexions, debats i lluites sobre els mo-
dels socials més convenients sempre
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anaven acompanyats d’estudis i argu-
ments tècnics. Això va determinar un es-
til de treball amb els seus companys
més pròxims: Lluís Ferrer-Vidal, presi-
dent de la Caixa; Albert Bastardas, vice-
president; Josep Maria Boix, primer
sotsdirector i després director general, o
Josep Maluquer Salvador, conseller de-
legat de l’INP. Aquest estil de treball ba-
sat en els coneixements tècnics va anar
configurant un esperit innovador, una
cultura financera i social preocupada
per incorporar les darreres aportacions
tècniques i organitzatives. És el que ha
anat constituint la cultura de la Caixa i
que, d’alguna manera, s’ha anat trans-
metent de generació en generació.

El primer Moragas que ens presenta
l’historiador Pérez-Bastardas és un jove
militant del Centre Escolar Catalanista i
de la Lliga (amb Narcís Verdaguer i Ca-
llís, i Enric Prat de la Riba) i un dels per-
sonatges més representatius del catoli-
cisme social d’inicis de segle, juntament
amb Ramon Albó. És també un tècnic,
un expert en càlculs actuarials, asse-
gurances, comptabilitat financera, i un
gran divulgador de les iniciatives socials
més avançades dels països que més ha-
vien desenvolupat la legislació social a
través de les publicacions Los Seguros i
Revista Social, de les quals fou director
—també fundador de la segona— i El
Trabajo Nacional, de la patronal Fo-
mento del Trabajo Nacional.

Pérez-Bastardas defineix Moragas
com «un liberal orgànic de la Lliga Regio-
nalista o de la burgesia industrial cata-
lana que, com a tècnic i expert en temes
d’assegurances i previsió, es comporta
com a intel·lectual professional al servei

d’una idea d’harmonia interclassista,
convençut que la integració de les clas-
ses populars ha de venir de la solució
econòmica propiciada per aspectes tan
punyents com les assegurances socials,
el millorament de les condicions de tre-
ball i el respecte als drets individuals».

En bona part, la tasca de Moragas es
podria sintetitzar en l’intent de convèn-
cer el sector més sensible de la burgesia
catalana per crear la Caixa, una eina 
d’harmonització social, mitjançant l’hàbit
de la previsió social. Per això comptarà
amb la contribució de Ferrer-Vidal, «l’ar-
tífex principal en l’àmbit patronal de do-
nar suport a Moragas, sense el qual no
hauria pogut realitzar la seva obra». La ri-
gorosa recerca sobre l’evolució i la in-
fluència del pensament de Moragas en
les elits dirigents és segurament una de
les aportacions més valuoses del treball
d’aquest historiador. 

En el seu pensament hi ha una forta
influència de Jaume Balmes, estudiós de
la realitat social preocupat per «cercar un
sistema d’equilibri nou entre el món an-
tic amb el qual se sentia identificat i el
món nou que admirava, comprenia, te-
mia i detestava alhora», com ha escrit Jo-
sep Maria Fradera. Un Balmes per al qual
la civilització és «el mayor bienestar posi-
ble para el mayor número posible». Una
proposta que recorda les idees del pio-
ner de les caixes d’estalvis a Anglaterra i,
per tant, a Europa, Jeremy Bentham, que
predicava que el principal objectiu de la
legislació era aconseguir «la més gran fe-
licitat per al més gran nombre».

Com subratlla Pérez-Bastardas, el
fundador de la Caixa era un home que
va anteposar el seu compromís social a
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qualsevol bandera política, fet que li va
comportar el distanciament de la Lliga
per tal de no posar en perill les negocia-
cions que mantenia amb el Govern de
Madrid per aconseguir l’exclusiva de les
assegurances obligatòries a Catalunya i
Balears per a la Caixa. La realitat d’a-
quest compromís és aclaparadora. La
Caixa va jugar un paper cabdal en el fi-
nançament d’institucions com ara la
Mancomunitat i l’adquisició de la Funda-
ció Plandiura. També va finançar la
construcció de la Universitat Industrial 
i la d’un important nombre d’escoles
arreu de Catalunya, així com la construc-
ció de la Maternitat, cases barates i l’en-
llumenat i clavegueram de molts pobles
de Catalunya. Paral·lelament, va posar
en marxa un seguit d’obres socials, com
ara els Homenatges a la Vellesa, o n’in-
corporà d’altres de ja existents, però que
passaven per dificultats financeres, com
ara l’Institut de la Dona que Treballa o el
Sanatori de Torrebonica.

L’estudi d’Alfred Pérez-Bastardas su-
bratlla aquest sentit pragmàtic que va fer
que, moltes vegades, s’anticipés a les de-
cisions del Govern, creant un embrió 
de l’Estat del benestar privat que comp-
tava amb més de cinquanta mil benefi-
ciaris i que va tenir una influència desiva
en el desplegament de les institucions 
socials públiques a Espanya.

Per al desenvolupament de la seva
obra, Moragas va comptar amb una
col·laboració fonamental, la de Josep
Maria Boix Raspall, que s’incorporà a la
Caixa el 1924 com a sotsdirector, i a qui
Bastardes dedica el segon llibre. Boix,
catedràtic de Dret Mercantil a la Univer-
sitat de Barcelona, va substituir Moragas

en la direcció de l’entitat entre 1935 i
1939, segurament els anys més difícils
de la seva història. Va pagar amb la
presó la defensa de la institució, però 
la Caixa va sortir sencera de la guerra, la
qual cosa va fer possible que continués
el seu desenvolupament, malgrat la
dura repressió franquista contra tot el
que feia flaire de social o catalanista.

Pérez-Bastardas ens presenta la fi-
gura de Boix, «aparentment a voltes mís-
tica, pusil·lànime i molt religiosa», que es
va convertir en «l’objectiu més important i
visible de la repressió social i política que
es va abatre sobre la Caixa de Pensions».

La trajectòria professional de Josep
Maria Boix té un significatiu punt de
connexió amb el món dels activistes
catòlics socials a la Revista Social, fun-
dada per Moragas el 1902. Pocs anys
després, Boix va començar a col·laborar
en la revista en fer-se càrrec de la crò-
nica del Movimiento Social Español. A
partir d’aquí, el compromís de Boix amb
les institucions i els moviments socials
s’anirà enfortint, primer amb el projecte
de l’Acció Social Popular que impulsava
el pare Gabriel Palau i, més tard, com a
professor de la càtedra de Previsió i As-
segurances Socials de l’Escola Social,
institució que patrocinava el Ministeri
de Treball. L’historiador dedica especial
atenció a la descripció d’aquest món de
relacions amb els principals protagonis-
tes del reformisme social com ara Josep
Maluquer, Álvaro López Núñez, Seve-
rino Aznar i Pedro Sangro Ros de Olano.

En qualsevol cas, la recerca més im-
portant, i alhora la més emotiva, que
ocupa una bona part d’aquesta segona
obra és la que Pérez-Bastardas dedica a
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descriure el calvari del llarg procés que
acabà en una condemna de tres anys de
presó «por un delito de Auxilio a la Re-
belión». Un dels delictes pel qual fou
acusat Boix fou la concessió d’un crèdit
a l’Ajuntament de Barcelona i a la Gene-
ralitat per a la compra de la col·lecció
d’art Plandiura, base del Museu de Cata-
lunya. En definitiva, com assenyala l’au-
tor, Boix va ser condemnat precisament
per «haver intentat mantenir la legalitat
institucional abans i després del 18 de ju-
liol de 1936, malgrat la inestabilitat cons-
titucional i estatutària de Catalunya».

ANDREU MISSÉ

PARRAMON HOMS, Clara Carme (2000). Simi-
lituds i diferències. La immigració dels
anys 60 a l’Hospitalet. L’Hospitalet de Llo-
bregat: Centre d’Estudis de l’Hospitalet.
(Col·lecció «Recerques»; 1. Premi Marqués
de Lozoya 1997)

Actualment, la migració a Catalunya
torna a revifar com a tema de discussió,
d’anàlisi, de reflexió i, moltes vegades,
també de preocupació. La presència crei-
xent de persones procedents d’altres paï-
sos, amb altres llengües, amb costums i
maneres de fer diverses, focalitza l’aten-
ció de la població i dels mitjans de comu-
nicació. Sovint, la tendència a posar èm-
fasi en la diferència no permet veure els
punts de contacte i d’unió entre la pobla-
ció nouvinguda i la que ja està instal·lada,
entre els forans i els autòctons.

Aquesta «nova» immigració acapara
la pràctica totalitat de l’atenció social i
també és un dels objectes prioritaris
d’estudi per part de les ciències socials.
La migració interior, entesa en un sentit
ampli com la que transcorre dintre dels
límits de l’Estat espanyol, ha perdut
vigència i interès no tan sols des del
món dels mitjans de comunicació, sinó
també des del vessant més acadèmic.
Una constatació que no pot deixar d’es-
tranyar i sorprendre en una societat,
com la catalana, que ha conegut —cir-
cumscrivint-nos al segle XX— una arri-
bada tan massiva de població, però que
encara avui dia és destinació i origen
d’uns intercanvis migratoris destacables
amb la resta d’Espanya.

La migració —dita dels murcians—
en els anys vint o trenta o la posterior
migració de la dècada dels anys seixanta
i setanta —molt variada pel que fa a la
procedència de les persones que hi arri-
baren— són dos dels moments en què
els intercanvis migratoris dintre d’Es-
panya i, en concret, a Catalunya, van
conèixer un període de creixement més
intens. Fins i tot, es podria parlar d’una
certa excepcionalitat en el decurs del
sistema migratori espanyol i català 
que es va perfilar durant el segle XX.
Aquests dos moments van acaparar gran
part de l’atenció en els anys en què es
varen produir i van ser, amb força pa-
ral·lelismes amb la situació actual, motiu
de reflexió i preocupació ciutadana res-
pecte a l’impacte que la recepció mas-
siva d’aquesta població podia tenir so-
bre la societat i la cultura catalana.

Tot sovint, l’òptica d’estudi ha ten-
dit a accentuar la globalitat o, més ben
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dit, una certa idea d’homogeneïtat d’a-
questa immigració. L’escala espacial
d’anàlisi preferent, en molts casos, ha
estat el conjunt de Catalunya, i el tracta-
ment de la immigració ha estat genera-
litzat, amb poca diferenciació interna
dels diversos grups socials i de les di-
verses procedències que composaven
aquesta immigració.

El treball de Clara Parramon marca
una novetat en aquest sentit, ja que in-
trodueix aquests elements en la seva re-
flexió. D’una banda, l’autora s’ha centrat
en l’estudi d’una localitat concreta, en
aquest cas l’Hospitalet de Llobregat, i de
l’altra, tal com s’indica al títol, l’atenció
s’ha dirigit de manera prioritària a analit-
zar les similituds i diferències que és
possible trobar en una immigració molt
més heterogènia del que tot sovint es
presenta. Una immigració composada
per una pluralitat de persones i sobre
les quals Clara Parramon ha agafat, com
a variable bàsica d’anàlisi, la diversitat
de procedències de les persones que la
protagonitzaren.

Aquest llibre exposa els primers re-
sultats d’un procés més ampli de recerca
que Clara Parramon realitza actualment 
i que ha subdivit en dues fases, com ella
mateixa exposa en els primers capítols.
En aquesta primera fase, que ha donat
lloc a la seva memòria de recerca i a
partir de la qual s’ha realitzat aquest lli-
bre, la metodologia de treball s’ha fona-
mentat en dades quantitatives i, en con-
cret, en la informació proporcionada pel
cens de 1991. Una segona fase, actual-
ment en curs, utilitzarà de manera prio-
ritària eines metodològiques de caràcter
qualitatiu, i cal esperar que desemboqui

en una interessant tesi doctoral sobre la
migració interior a Espanya durant
aquelles mateixes dates, encara que,
en aquest cas, l’objecte d’estudi el cons-
titueix el procés migratori de les dones.

El llibre s’estructura en nou capítols
més una introducció i uns apartats fi-
nals corresponents, en primer lloc, a una 
acurada i completa bibliografia sobre el
tema i, en segon lloc, a una interessant
aportació de taules i mapes que a ma-
nera d’annex permet completar la infor-
mació que s’exposa al llarg dels dife-
rents capítols.

Els tres primers capítols formen una
unitat en si mateixos i presenten els ele-
ments teòrics i metodològics que han
servit de base per a la recerca. Així, en el
primer capítol, «El context històric i l’àm-
bit escollit», se situen les migracions dels
anys seixanta dintre del context econò-
mic i social d’aquell moment i, a la ve-
gada, se situa l’àrea d’estudi —l’Hospita-
let— dintre d’aquest marc, com una
unitat força representativa de la situació
d’aquells anys. En aquest sentit, l’Hospi-
talet constitueix un cas paradigmàtic a
Catalunya de la construcció d’una socie-
tat i una ciutat conformada per la immi-
gració. Un simple cop d’ull a l’evolució
poblacional d’aquest municipi mostra el
creixement que ha experimentat la ciutat
durant el segle XX. Si el cens de 1900 
donava una xifra de 4.891 habitants,
aquesta dada ja es multiplicava per
quinze l’any 1950, quan el municipi
comptava amb 71.580 habitants i, tan
sols trenta anys després —l’any 1981—,
que és el període que s’analitza en
aquest estudi, la població ja es va situar
prop de la barrera dels 300.000 habi-
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tants. Per tant, l’increment de població
va ser exponencial, el paisatge urbà de
la ciutat va canviar de soca-rel, es van
crear barriades completament noves i es
van generar nombroses situacions con-
flictives, així com tot un seguit de man-
cances en una ciutat que havia d’absor-
bir aquesta quantitat de població sense
eines de planificació útils i sense un fi-
nançament adequat.

En el segon capítol, «El tema i l’uni-
vers d’estudi», s’exposen les principals
idees que han servit de guia en la recerca
que es va portar a terme. L’objectiu prin-
cipal de la recerca va ser l’estudi de les
estratègies i els processos d’integració so-
cial i adaptació cultural que van desenvo-
lupar els diversos col·lectius que emigra-
ren a Catalunya, i com van elaborar o
reelaborar les seves identitats ètniques. 
I ho fa partint, com s’ha apuntat amb an-
terioritat, de l’heterogeneïtat de la immi-
gració, una heterogeneïtat en la qual la
variable procedència té un pes determi-
nant, en la mesura que els bagatges cul-
turals de la població immigrada eren 
diferents. Per tant, fuig d’una visió di-
cotòmica, que sovint ha estat i encara és
la més present a l’hora d’analitzar o con-
ceptualitzar la migració interior, entre po-
blació nascuda a Catalunya i població
immigrada, entre població autòctona i
població forana. El rigor i la vàlua del tre-
ball fet queda ben palès en aquest capítol
on hi ha un seguiment interessantíssim i
una anàlisi i avaluació de la recerca rea-
litzada al voltant de la immigració a Cata-
lunya, amb múltiples referències als estu-
dis que s’han fet entorn de la migració
interna a Espanya i, concretament, als
fluxos migratoris entre Catalunya i Es-

panya durant aquells anys. I no tan sols
des de l’antropologia, sinó des d’altres
camps de les ciències socials: economia,
geografia, demografia o sociologia. El ca-
pítol es tanca amb els criteris que van
guiar la selecció de les regions de pro-
cedència dels immigrants: Andalusia, Ara-
gó, Castella-Lleó, Extremadura i Galícia.

El tercer capítol, «Disseny teòric i
tècnic», tanca aquest primer bloc teòric 
i metodològic amb tota una sèrie de
qüestions tècniques centrades fonamen-
talment en el tractament i els problemes
que ha comportat el treball amb les da-
des del cens de població de 1991. La re-
cerca que s’ha realitzat, tal com s’ha ex-
posat anteriorment, ha tingut un caire
bàsicament quantitatiu, d’explotació de
les dades censals. Això no obstant, Clara
Parramon s’ha servit d’altres eines meto-
dològiques qualitatives per ajudar a inter-
pretar les dades. L’observació participant,
la realització d’històries de vida i d’entre-
vistes en profunditat han estat algunes de
les tècniques de treball de camp qualitati-
ves que han permès, com apunta la prò-
pia investigadora, la familiarització amb
els diversos col·lectius i les seves activi-
tats associatives. Tanmateix, és un treball
de camp no conclòs, però que comença
a fonamentar la segona part de la re-
cerca, basada prioritàriament en aquestes
tècniques metodològiques.

Presentats aquests elements d’anà-
lisi i aproximació a l’objecte d’estudi, en
el segon bloc —des del capítol quart fins
al capítol vuitè— s’analitzen de manera
més aprofundida les variables que es
van tenir en compte en la recerca. La
descripció de cadascuna d’aquestes va-
riables, globalment i per procedències,
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s’acompanya sempre de l’intent de rela-
cionar aquests resultats amb les hipòte-
sis o preguntes de partida, amb la con-
trastació respecte dels elements teòrics
que guien la recerca per perfilar noves
preguntes, idees i noves línies d’investi-
gació. L’estructura per sexes i edat de la
població immigrada constitueix l’eix del
capítol quart, «L’estructura de les pobla-
cions». El nivell d’instrucció i el coneixe-
ment del català, amb una atenció espe-
cial a les diferències entre homes i
dones, és la base del capítol cinquè,  «Els
nivells d’instrucció». L’estat civil i la com-
posició de les unitats domèstiques, amb
un interessant apunt sobre els índexs
d’endogàmia i exogàmia dels diferents
col·lectius immigrats segons la seva pro-
cedència, s’analitza al capítol sisè, «Sobre
les parelles i les unitats domèstiques». A
continuació, a «Categories socioprofes-
sionals», reuneix tot el seguit de variables
que relacionen la població, i concreta-
ment la població immigrada, amb el tre-
ball: la relació amb l’activitat, la branca
d’activitat, la situació socioprofessional 
i la professió, que són les quatre varia-
bles laborals sobre les quals proporciona
informació el cens de població. Final-
ment, aquest bloc es tanca amb una anà-
lisi de la distribució territorial de les
diverses comunitats estudiades, a «La dis-
tribució territorial en el marc de l’evolu-
ció urbanística de l’Hospitalet», i ho fa
amb un nivell de detall elevat, ja que no
tan sols es planteja a escala dels distric-
tes (set) i barris de la ciutat (onze), sinó
que baixa fins al nivell de les seccions
censals (dues-centes vint-i-sis), els ma-
pes de les quals es troben en l’annex.

L’últim capítol recull les principals

conclusions de l’estudi, però enceta no-
ves idees, preguntes i hipòtesis per con-
tinuar la recerca. Els punts comuns entre
els diversos col·lectius d’immigrats se-
gons la seva procedència són múltiples.
Les característiques socioeconòmiques i
l’especialització en determinades activi-
tats productives, les condicions del mer-
cat laboral al qual accediren en el mo-
ment de la seva arribada, les condicions
de la vida urbana i quotidiana a la ciu-
tat de l’Hospitalet en el moment del seu
assentament, el baix nivell d’estudis i
d’escolarització, l’elevat nombre de cas-
tellanoparlants, etc. són elements pre-
sents en les persones protagonistes d’a-
quella immigració. Però una observació
més detallada permet apreciar diferèn-
cies apreciables que conviden a una
aproximació que tingui en compte el
que tenen de divers els diferents grups
analitzats segons la seva procedència,
però també segons el sexe, que és un
dels eixos que també forma part de l’es-
tudi de la mateixa investigadora.

A partir d’aquí, Clara Parramon es
qüestiona i es planteja tot un seguit de
nous interrogants i matisacions que són
els que queden oberts de cara a la pos-
terior continuïtat de la recerca que porta
a terme. Així, i per citar tan sols alguns
exemples més rellevants, apareixen els
interrogants sobre com ha condicionat i
condiciona la integració social i cultural
els diferents nivells d’instrucció de la
població, o el diferent tipus de propietat
o pertinença de la terra en les societats
de partida; o bé, què implica l’existèn-
cia de xarxes migratòries prèvies i l’e-
xistència de tradicions migratòries diver-
ses entre les diferents procedències. En
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la mateixa línia, es planteja en quina
mesura el treball per compte propi es
connecta amb l’existència d’universos
simbòlics diversos. O, finalment, i a causa
de la importància que assumirà de cara
a la futura tesi doctoral, apareix la im-
portància de l’estudi específic de la
migració femenina, el procés, les seves
estratègies d’adaptació, amb una clara
intencionalitat de trencar amb els múlti-
ples llocs comuns que envolten el tema
de la immigració a Catalunya procedent
d’altres contrades d’Espanya i, amb més
força, sobre la posició i el protagonisme
de les dones en aquesta immigració.

Per tant, encara subsisteixen nom-
brosos interrogants sobre una migració
que actualment ha quedat relegada a un
segon pla. Amagada, i a vegades oblida-
da, es mou en un terreny incert. Ja for-
ma part de la nostra història, però enca-
ra està força pròxima a nosaltres. Molts
dels protagonistes encara viuen, i molts de 
nosaltres encara tenim força present
l’experiència vital d’aquestes persones i
el que va suposar la migració per a
elles, com a alteració significativa del
seu mode de vida. Clara Parramon in-
tenta rescatar aquestes històries, i aquest 
llibre és un primer pas en un projecte
de recerca més ambiciós que continua i
que continuarà en el futur.

La vàlua de l’aportació del treball
de Clara Parramon, a més, s’ha d’ins-
criure que no només es tracta d’un tre-
ball acurat i que ha cercat la descripció
detallada d’una realitat complexa, sinó
que parteix de tot un seguit d’elements
teòrics que es contrasten amb l’anàlisi
de la situació hospitalenca i que, a la ve-
gada, serveix com a element per a la re-

flexió i l’obertura de noves vies de debat
i d’interrogants sobre una qüestió que
encara necessita més aportacions espe-
cífiques i més atenció científica de la
que actualment se li presta.

MIGUEL SOLANA SOLANA

PUIGSECH I FARRÀS, Josep (2001). Nosaltres,
els comunistes catalans. El PSUC i la Inter-
nacional Comunista durant la Guerra Ci-
vil. Vic: Eumo Editorial.

Des d’uns quants anys ençà, el pe-
ríode de la Guerra Civil espanyola i el
franquisme estan essent objecte d’anà-
lisi històrica per omplir els buits encara
existents en la nostra història més recent
o per la revisió dels estudis existents des
de fa vint-i-cinc anys, mediatitzats per
les circumstàncies polítiques i l’escassa
documentació a l’abast dels investiga-
dors en aquells moments. Aquesta foca-
lització en el període 1936-1975 es deu a
la possibilitat d’accedir a documentació
que fins ara ha romàs inèdita dipositada
en arxius o fons tancats per a la investi-
gació històrica.

Per a la història contemporània de
Catalunya, un dels temes que està es-
sent objecte d’estudi és el Partit Socia-
lista Unificat de Catalunya (PSUC), del
qual —a diferència d’altres partits— en-
cara no comptem amb una història glo-
bal que analitzi tota la seva trajectòria.
Fins ara, teníem un coneixement dels
seus orígens i de l’última etapa (1956-
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1980) gràcies als estudis de José L. Mar-
tín Ramos i Carme Cebrián, respectiva-
ment, però ens mancava l’anàlisi de la
trajectòria del partit durant la Guerra Ci-
vil, no tan sols per conèixer la seva evo-
lució, sinó també per entendre millor i
endinsar-nos en l’especificitat catalana
que va suposar l’aparició del PSUC el ju-
liol del 1936. És precisament en aquests
aspectes que el llibre de Josep Puigsech
excel·leix per sobre de qualssevol altres:
omple un dels buits més flagrants que hi
havia en la història contemporània de
Catalunya, consulta noves fonts que han
permès variar l’enfocament de l’anàlisi,
ofereix documents interns del PSUC inè-
dits fins ara i revisa les conclusions o
hipòtesis plantejades per aquells que
havien tractat la història del PSUC du-
rant la guerra.

Sense cap mena de dubte, el gran
interès del llibre està en les fonts utilit-
zades, com són els documents del Cen-
tre Rus d’Estudi i Conservació de la 
Documentació de la Història Contem-
porània, i en l’enfocament de l’anàlisi
basat en els documents redactats pels
elements externs al partit, és a dir, el
PCE i els delegats que la IC va enviar a
Espanya durant la guerra: Codovila,
Marty, Gerö, Togliatti i Stepanov. Com a
conseqüència, això ha permès a l’autor
confirmar, revisar o corregir les afirma-
cions establertes fins ara al voltant de
l’actuació del PSUC durant la guerra, so-
bre la seva naturalesa i rescatar alguns
documents interns del PSUC molt im-
portants com són l’informe que va re-
dactar Joan Comorera per a la IC durant
la seva estada a l’URSS el febrer de 1938
(reproduït al final del llibre). 

L’autor estructura l’estudi en dues
parts ben diferenciades tot i que relacio-
nades entre si: una primera dedicada a
les relacions entre el PSUC i la Interna-
cional Comunista —i, en conseqüència,
amb el PCE com a representant de la IC
a Espanya—, i una altra en la qual estu-
dia l’estructura interna del partit, la mi-
litància, la procedència ideològica i les
relacions establertes amb la UGT, la
JSUC i el col·lectiu femení.

Després d’una breu introducció re-
ferent a la formació del PSUC en la qual
corregeix la data de la fundació del par-
tit —del 23 de juliol al 24—, l’estudi
s’endinsa en les relacions que es van es-
tablir entre la IC-PCE i el PSUC i en les
causes que dugueren aquest últim a ini-
ciar la conversió en un partit marxistaes-
talinista que, segons l’autor, es va realit-
zar en tres etapes. La primera va des del
juliol de 1936 fins al maig de 1937 i es
caracteritza —tot i l’adhesió del PSUC a
la IC— per la malfiança de l’organisme
comunista vers el nou partit a causa de
l’incompliment de la seva línia política
que descartava a curt o mitjà termini la
unió de socialistes i comunistes, i per-
què amb la unificació no s’havia creat
un autèntic partit comunista, ja que hi
havia més elements socialistes, naciona-
listes i comunistes no estalinistes dels
que era desitjable. Això va provocar les
crítiques despietades dels delegats de la
Internacional Comunista al país —ex-
cepte Gerö— i del PCE que a més inten-
tava convertir el PSUC en la seva filial
a Catalunya, mentre que els comunistes
catalans insistien a mantenir la inde-
pendència i mantenir relacions en con-
dicions d’igualtat com «un partit germà»,
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tenint en compte la naturalesa diferent
del partit. La segona etapa s’inicià a par-
tir dels fets de maig de 1937, i l’autor ex-
posa com, per les circumstàncies de la
guerra, el PSUC moderà el seu missatge
i caràcter nacionalista, estrenyé les rela-
cions amb el PCE, va fer seves les con-
signes d’antitrotskisme de la IC, s’estruc-
turà com a partit comunista amb
l’adopció del centralisme democràtic i
cada vegada augmentà més la seva
identificació amb l’URSS. I, finalment,
una tercera etapa, des del març de 1938
fins al febrer del 1939, en la qual se’ns
mostra que les relacions del PSUC amb
la IC ja han esdevingut més estretes i
aquesta última tenia prou força com per
cridar Comorera a Moscou i fer-li pre-
sentar un informe en el qual intentarà
salvar l’especificitat del PSUC al·legant
que ja s’havia iniciat la conversió en un
partit comunista i que s’estava a punt
d’aconseguir-ho —cosa que no era
certa. L’autor destaca aquesta qüestió
com l’inici de la boltxevització que cul-
minà als anys quaranta durant l’exili: els
dirigents de la IC —Dimitrov i Ma-
nuilski— acceptaren els plantejaments
de Comorera a canvi de la boltxevitza-
ció del partit, tasca que haurà d’empren-
dre un cop retornat a Catalunya, ja que
la documentació estudiada per l’autor
indica que la situació ideològica real del
PSUC no era la que havia exposat da-
vant la IC. El desenllaç de la guerra
alentí el procés i va fer que només es
veiessin afectats alguns importants qua-
dres locals, tot iniciant-se les primeres
reticències dels sectors dirigents mode-
rats provinents de la USC.

A la segona part, l’autor analitza
l’estructura, les relacions orgàniques,
les causes del creixement i el tarannà
ideològic de la militància des de l’òptica
de la conversió en un partit comunista
i de les relacions amb la IC. Com a da-
des més significatives que aporta Josep
Puigsech cal destacar les dificultats del
PSUC per esdevenir un partit comunista
acceptable per al PCE i la IC ja que, dels
militants que tenia, «només el 62 % era
de base obrera» i en la direcció hi havia
persones provinents de l’àmbit no co-
munista; la seva quantificació de la mi-
litància del partit que el porta a revisar
el seu creixement, i una anàlisi de la
distribució —segons els partits d’ori-
gen— de les secretaries del partit i les
primeres «purificacions».

En resum, tot i que en alguns as-
pectes, vista la documentació estu-
diada, hagués estat possible un major
aprofundiment en l’anàlisi i que algu-
nes de les seves afirmacions podrien ser
discutides, ens trobem davant d’un lli-
bre bàsic per al coneixement de la
història del PSUC, en el qual Josep
Puigsech ens acosta al revers de la seva
trajectòria durant la Guerra Civil, fugint
de la documentació oficial pública del
partit i ens dibuixa un PSUC que ha de
fer la seva particular travessa del desert
per convertir-se plenament en un partit
comunista acceptable per la IC. I això
ho fa d’una manera científica revisant
i/o rectificant les hipòtesis que s’havien
plantejat fins ara.

ANTONI LARDIN OLIVER
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BALLESTER, David; RISQUES, Manel (2001).
Temps d’amnistia. Les manifestacions de l’1
i el 8 de febrer de 1976 a Barcelona. Barce-
lona: Edicions 62. (Col·lecció «Llibres a l’a-
bast»), 201 p. 

La història de la transició a la de-
mocràcia és un tema a penes encetat per
la historiografia. La plena dedicació a la
política de forces dels seus protagonistes
estel·lars —sovint amb ubicacions dife-
rents a les d’aleshores— fa que abundin
molt més els testimonis i les hagiografies
que no pas la reflexió mínimament dis-
tanciada sobre el procés. Fins i tot el rè-
tol que l’identifica (transició) és tota una
invitació als equívocs. Per exemple: com
que la transició comença, segons alguns
llibres de notable difusió, el 1973 amb la
mort de Carrero Blanco, he arribat a
veure en algun examen poc afortunat
l’afirmació que el 1973 s’acaba el fran-
quisme i comença la transició...

A més, hi ha una certa fixació en
explicar abans que res la transició com
un fruit de dinàmiques polítiques d’elits1

—d’una banda— o com a conseqüència
natural de l’evolució sociològica de la
societat espanyola, amb discursos pa-
ral·lels —o sigui dels que mai es toquen
en cap punt. Tanmateix les explicacions
que avui tenen major impacte són, sens
dubte, les que estan fonamentades en
personatges providencials (del rei Joan
Carles I, passant per Adolfo Suárez, Tor-

cuato Fernández-Miranda… i fins i tot
Franco!).

Seguint el fil d’aquesta història de la
transició, encara per fer, David Ballester
i Manel Risques ens proposen l’explora-
ció, híbrida entre la crònica i l’assaig in-
terpretatiu, d’uns fets puntuals que tin-
gueren una rellevància impossible de
negligir en el context català i espanyol,
pel que significaren d’erosió al primer
govern de la monarquia postfranquista
(i no democràtica encara, com s’ha re-
petit darrerament ad nauseam arran del
vint-i-cinquè aniversari de la coronació
del rei Joan Carles I).

Els autors estableixen clarament en
el pròleg —sense possibilitat d’equí-
voc— que l’obra vol ser un punt de par-
tida per a la recerca, però també la mani-
festació d’un compromís: «un homenatge
als milers de ciutadans i ciutadanes de
Catalunya i d’Espanya que van dedicar
una part de la seva vida a lluitar per l’am-
nistia» (p. 9). Així, el contingut del llibre
es va desplegant i segueix l’equilibri sem-
pre difícil entre el compromís i el rigor,
per tal de mostrar en tres capítols i un
epíleg una reconstrucció fidel dels fets
(capítols 2 i 3) i una interpretació tant del
que ha significat l’amnistia en la societat
espanyola contemporània, des dels inicis
del segle XIX (capítol 1), com del que sig-
nificà en concret l’amnistia reivindicada
el febrer de 1976 i aconseguida a empen-
tes i rodolons en els dos anys següents
(epíleg). Un interessant annex, fonamen-
talment hemerogràfic, tanca l’edició.

Els compromisos adquirits en el prò-
leg, per part dels autors, són assolits de
manera molt notable. Gosar escriure so-
bre algun episodi de la transició amb
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tes interpretacions fa la introducció de Pere Ysàs
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dació doctor Lluís Vila d’Abadal, Barcelona, 1997.



pretensió de rigor intel·lectual és ja 
una primera fita: abunden molt més 
—com ja he comentat— les utilitzacions
interessades, amb finalitat patrimonialit-
zadora en positiu o en negatiu. Però en-
trant més en el detall, no hi ha dubte
que l’homenatge plantejat està molt ben
aconseguit, sense grans escarafalls, amb
la crònica pacient dels fets. L’empatia
respecte de les vicissituds dels manifes-
tants del febrer de 1976 està assegurada
en la narració dels fets (i despertaria ben
segur una notable identificació —sal-
vant les distàncies— entre la immensa
majoria dels manifestants mal anome-
nats antiglobalització de convocatòries
ben recents, de Barcelona a Gènova pas-
sant per Porto Alegre). Només el relat
ponderat dels fets ens acosta molt a prop
aquella realitat sense massa esforç i ac-
tua com un reconeixement als homes i
dones que patiren les càrregues de la
policia, les detencions, les tortures…

Però més enllà d’aquest objectiu,
insisteixo que ben cobert, les reflexions
inicials sobre el concepte d’amnistia i
el significat divers que tingué durant el
gairebé segle i mig que precedí les pro-
testes de 1976, ubica molt bé el paper
que els processos reivindicatius jugaven
en el context de crisi del règim fran-
quista. La visió de transició de despatx
queda totalment desbordada —com la
policia pels manifestants— per la cons-
tatació de com anaren evolucionant les
mesures de gràcia del postfranquisme 
i del sistema parlamentari democràtic
nascut de les eleccions del 15 de juny de
1977, i de l’imprevist procés constituent
en què desembocaren. La successió de
decrets amb indults parcials i amnisties

cada cop més àmplies, en comptes
d’una única amnistia general, mostra
clarament com el procés tenia molt de
partit de tennis entre poder i oposició:
una competició on s’apuntaren punts
totes dues bandes i on quedaren margi-
nats col·lectius com ara el de la Unión
Militar Democrática o el dels antics mili-
tars de la República. Els militars encara
tindrien la presència pública de poder
fàctic, guardià de les essències del rè-
gim franquista, almenys fins a esgotades
les derivacions del 23 de febrer de 1981.

Aquest joc de decrets i contrade-
crets, amb avenços significatius a cada
pas, però amb el manteniment de reser-
ves que deixaven vigents sancions con-
tra sectors que havien lluitat també per
la democràcia, permet adonar-se de les
limitacions amb què la multivariada
oposició política afrontà la transició,
però també de la seva força relativa: les
disposicions legals no canvien a un
ritme tan frenètic si no hi ha una situació
de demanda social que ho justifiqui.

I aquest és, al meu entendre, l’objec-
tiu assolit: servir de punt de partida per a
la recerca. Demostrar que l’oposició no
només existia i actuava, sinó que ho feia
amb prou força com per no poder ser ig-
norada. I fer-ho al voltant d’un aspecte
que podria semblar menor, com tants
han interpretat que foren les manifesta-
cions de febrer de 1976 a Barcelona, fins
al punt d’aparèixer en la literatura memo-
rialista a l’ús com unes manifestacions
més entre les moltes que es donarien, so-
bretot posteriorment. Un bon punt de
partida, no per conegut (almenys en els
cercles més crítics amb una acadèmia tan
abocada a servir de coreografia de cele-
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bracions), menys imprescindible de con-
tinuar difonent i corroborant en la pràc-
tica, com fan els autors. Amb Temps
d’amnistia, un dels esdeveniments més
significatius de les mobilitzacions per la
democràcia recupera bona part del seu
significat. Tanmateix, sospito que ens
caldrà esperar nous lliuraments, lògica-
ment, per anar ocupant un lloc al sol de
les visions de la transició que es transme-
ten a l’opinió pública. Els autors ja saben,
en part per experiència pròpia, que amb
la història del franquisme ens ha passat,
poc més o menys, el mateix.

MARTÍ MARÍN CORBERA

ARNABAT, Ramon; MARÍN, Martí (ed.) (2001).
Franquisme i transició democràtica a les
terres de parla catalana. Actes del 2n Con-
grés de la CCEPC. Valls.

Afortunadament, i després d’una llar-
ga espera, s’han publicat en forma de 
llibre les actes del congrés de la Coordi-
nadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana (CCEPC), celebrat a Palma de
Mallorca els dies 16, 17 i 18 d’octubre 
de 1997. El decalatge temporal entre la
celebració del Congrés i l’edició de les
actes, fruit dels problemes intrínsecs del
món editorial, fa que algunes de les re-
cerques presentades, a hores d’ara, ja ha-
gin estat acabades.

El llibre presenta una gran diversi-
tat temàtica i una varietat gens menys-
preable d’enfocaments metodològics.

Aquest fenomen és la conseqüència lò-
gica del vigor que en els últims anys
està assolint l’estudi, també a escala lo-
cal, del franquisme —ja sigui en l’àmbit
de la historiografia política, social o cul-
tural— al Principat, al País Valencià i a
les Illes. Sens dubte, l’objectiu dels assis-
tents al Congrés i dels mateixos editors
és mostrar-nos aquest dinamisme histo-
riogràfic mitjançant la publicació de més
de quaranta comunicacions (a la recam-
bra s’han quedat nou comunicacions
pendents de publicar) agrupades en
quatre grans blocs temàtics: les formes
d’articulació social i política; les estratè-
gies culturals; els canvis socials, i la vida
quotidiana durant el franquisme.

El primer bloc temàtic —les formes
d’articulació social i política— és el 
més extens (està format per vint-i-quatre
comunicacions) i té com a fil conductor
les diferents respostes, ja siguin d’accep-
tació o de rebuig, al procés de socialit-
zació del Nuevo Estado.

La plena identificació del fran-
quisme amb els postulats catòlics més
integristes i reaccionaris fa que l’Església
assumeixi un rol principal dins el Nuevo
Estado. Com ens expliquen Jaume Bara-
llat i Ernest Gallart a «L’Església i el seu
apostolat seglar sota el franquisme a
Lleida» i «Any zero: una aproximació 
al bisbat de Barcelona (gener-març de
1939)», respectivament, és una Església
triomfant que participa activament de la
imposició d’un dogma, el nacionalcato-
licisme, caracteritzat per la necessitat de
recristianitzar la societat i de recupe-
rar recursos humans i materials. 

Diverses comunicacions estan de-
dicades a l’estudi de les conseqüències
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de la imposició del franquisme dins la
societat civil. Si bé durant el primer vin-
tenni franquista, l’eliminació del teixit
social associatiu de preguerra és total,
durant els anys del desarrollismo hi ha
el ressorgiment del moviment ciutadà,
en especial a través del moviment obrer,
veïnal i universitari. El llibre ens mostra
com el ressorgiment i l’auge de la con-
testació en ciutats com ara Sabadell, Ter-
rassa i l’Hospitalet (articles d’Albert Ar-
naus, Marc Ballestar, Joan Camós i Clara
Parramon) van íntimament relacionats
amb la vinculació de la lluita obrera, amb
la lluita per les llibertats democràtiques.
És la creació del que en el seu dia, en un
article polèmic, Santos Julià va qualifi-
car, si amb més o menys encert ja és dis-
cutible, de naixement de la consciència
democràtica entre els obrers.

La reestructuració d’una societat ci-
vil profundament crítica i contestatària
envers el règim fa que amb la mort del
dictador el 1975 s’iniciï una transició ca-
racteritzada per la pèrdua del control de
l’espai públic, dels carrers, per part de l’au-
toritat, i el plantejament de dues op-
cions polítiques (ruptura o reforma) cla-
rament diferenciades. Abans d’arribar a
aquest procés de transició, ha estat ne-
cessària l’articulació d’un seguit de pro-
postes intel·lectuals que tinguessin com
a principal virtut qüestionar allò que
Joan Francesc Mira (en la seva ponència
«Les estratègies culturals») qualifica de
principi de l’ortodòxia franquista.

En aquest segon bloc, les comuni-
cacions ens mostren la dialèctica entre
franquisme i cultura catalana. És, evi-
dentment, una lluita desigual caracterit-
zada per l’assumpció per part del fran-

quisme de determinades expressions
innòcues del folklore català (com a mos-
tra de la riquesa regional de l’España,
una, grande y libre), per la prohibició ta-
xativa de qualsevol manifestació de cata-
lanisme reivindicatiu i, finalment, pel pas
d’una resistència cultural exclusivament
testimonial a una contestació cultural
que troba un ressò ampli entre col·lectius
socials importants com seria el cas, per
exemple, dels col·legis professionals.

En aquest sentit, és especialment
suggeridora l’extensa i documentada co-
municació «La llengua catalana als but-
lletins oficials eclesiàstics de les diòcesis
catalanes durant el franquisme». És un
estudi interessant per diversos motius.
En primer lloc, ens evidencia que l’ús
del català no és sinònim d’antifran-
quisme, ja que «la llengua catalana no es
valora per ella mateixa, sinó com un ins-
trument per facilitar la comunicació amb
els fidels». I segonament, a través del
comportament de les diòcesis catalanes,
podem constatar el progressiu allunya-
ment de la institució eclesiàstica vers el
règim, sobretot a partir del Concili Va-
ticà II, mitjançant una major implicació
en els moviments socials reivindicatius.

Els dos darrers apartats del llibre 
—«Els canvis socials» i «La vida quoti-
diana durant el franquisme»— ofereixen
mostres interessants i detallades de la
realitat social durant aquest període. 

Pel que fa als canvis socials, tal com
la historiografia política i econòmica ja ha
fet reiteradament, podem diferenciar
dues grans etapes: els anys de l’autarquia
i els anys del desarrollismo. Els anys de
l’autarquia són anys de misèria, de por,
de repressió social sense contestació (si

251
RECENSIONS



exceptuem alguns esclats puntuals de rà-
bia fruit de la confluència de factors molt
adversos com serien les vagues de 1946,
la vaga de tramvies de 1951 i el movi-
ment vaguístic de 1956-1957) en què hi
ha un important procés d’acumulació de
beneficis per part dels addictes al Movi-
miento (via el mercat negre, el cliente-
lisme i la corrupció). Paral·lelament, tro-
bem un oci intervingut centrat en els
toros, el futbol i el cinema, que té com a
únic objectiu l’evasió temporal d’una rea-
litat crua i angoixant. És una repressió ac-
centuada pel fet que les terres de par-
la catalana eren zones bàsicament indus-
trials que varen restar fidels a la República
i contràries a el Alzamiento Nacional. En
contrast, els anys de desarrollismo són els
del liberalisme econòmic —que no polí-
tic— caracteritzats pel desenvolupament
industrial (que provocarà un fenomen
migratori important) i l’aposta decidida
pel turisme (sempre acompanyat de la
necessitat de preservar la moralitat i l’or-
todòxia social). Així, els canvis de pobla-
ció i ocupació «seran els motors del canvi
social» i cal que siguin analitzats «d’una
manera interrelacionada tots els seus
efectes en la societat». Per tant, els Països
Catalans entraran a la societat de consum
moderna, però amb unes grans mancan-
ces (com seran la inexistència d’un urba-
nisme planificat no sotmès a l’especula-
ció i d’un sistema educatiu adequat als
nous temps), que expliquen el sorgiment
de les mobilitzacions en defensa d’unes
demandes d’allò que a l’Europa occiden-
tal era conegut com l’Estat del benestar.

Així doncs, a manera de conclusió,
podem afirmar que Franquisme i transi-
ció democràtica a les terres de parla ca-

talana presenta una doble virtut: d’una
banda, és un repertori molt útil per als
historiadors que vulguin conèixer cap a
on es dirigeix la recerca sobre el fran-
quisme als Països Catalans; i de l’altra,
permet a una jove generació d’historia-
dors donar a conèixer al gran públic al-
guns dels resultats de llurs investiga-
cions en marxa sobre el règim anterior.

ARAM MONFORT COLL
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