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Francisco Cobo Romero, ¿Fascismo o de-
mocracia? Campesinado y política en la crisis 
del liberalismo europeo, 1870-1939, Gra-
nada, Editorial Universidad de Granada, 
2012, 451 pp.

Com explicar l’alineament dels petits 
pagesos europeus amb les forces dretanes 
que en el període d’entreguerres van aca-
bar liquidant la democràcia? Per què van 
acabar donant suport a la instauració de 
règims feixistes, en comptes de defensar 
la democràcia? Aquest llibre pretén res-
pondre aquesta pregunta per mitjà d’una 
anàlisi comparativa de les trajectòries de 
França, Alemanya, Itàlia i Espanya entre 
1870-1939. El centre d’interès es situa cla-
rament en els anys vint i trenta del segle 
XX; però en l’intent d’explicar les bases 
econòmiques d’aquestes trajectòries, l’au-
tor posa el punt de partida en la crisi agrà-
ria finisecular i les seves conseqüències, és 
a dir en la integració de les agricultures 
europees en els mercats agraris mundi-
als. Aquest procés va suposar una caiguda 
dels preus dels cereals i de la major part 
de productes agrícoles, cosa que va posar 
en greus dificultats els agricultors euro-
peus. Contràriament al que pronosticava 
el marxisme clàssic, aquest desenvolupa-
ment del capitalisme va reforçar la petita 
explotació familiar; però la caiguda dels 
ingressos i la creixent dependència dels 
petits productors respecte dels mercats de 
productes i factors, van portar-los a recla-
mar una intervenció creixent de l’Estat 
en la regulació dels mercats agraris. Els 
governs i els partits polítics, al seu torn, 
van haver de prestar una atenció creixent 
a les masses pageses a l’hora de formular 
els seus programes polítics, en la mesura 
que aquestes es convertien en un electo-
rat essencial per a la formació de governs.

En els darrers anys, aquest procés de 
politització dels petits productors pagesos 

europeus ha rebut un creixent interès de 
la historiografia agrària i política, i aquest 
llibre de Francisco Cobo en fa una com-
pletíssima síntesi. L’obra s’estructura en 
quatre capítols—dedicats a cadascun dels 
quatre països analitzats— precedits d’un 
capítol introductori sobre la transformació 
econòmica i social del món agrari euro-
peu, i amb un capítol final de conclusions 
generals. El primer cas estudiat és el de 
França i l’autor destaca la interrelació de 
l’associacionisme agrari i l’administració 
pública com a font d’estabilitat política. 
Aquesta interrelació i l’aliança de la soci-
aldemocràcia amb la petita propietat fami-
liar predominant permet explicar l’excep-
cionalitat del cas francès, amb la preserva-
ció de la democràcia liberal. A Alemanya, 
en canvi, la socialdemocràcia no tenia un 
programa agrari que recollís les aspiracions 
dels petits productors familiars, els quals, 
davant de la la inestabilitat dels mercats i 
la caiguda dels ingressos, van aproximar-
se a les organitzacions liderades pels grans 
propietaris (com ara el Bund der Landwirte) 
i van evolucionar cap a postures naciona-
listes i antisocialistes, fins acabar per donar 
suport a l’ascens del nazisme. A Itàlia es va 
produir una evolució similar, sobretot des-
prés del Biennio Rosso (1919-1920), que al 
nord d’Itàlia va obrir un període de vagues 
i d’intensa conflictivitat social protagonit-
zada pels treballadors agrícoles organitzats 
en la Federterra (el sindicat jornaler adscrit 
al partit socialista) que va espantar els pe-
tits productors familiars i els acabà allu-
nyant de la democràcia. A Espanya, com 
a Itàlia, Francisco Cobo destaca també la 
fragmentació de la societat rural i la falta 
de resposta de l’estat davant de la situació 
crítica dels petits productors agraris, així 
com l’orientació gairebé exclusiva del par-
tit socialista envers la defensa dels jornalers.

Aquesta estructura tan clara del llibre 
va, però, en detriment del mètode com-



SEGLE XX. REVISTA CATALANA D’HISTÒRIA190

175-237, (2013), Segle xx. Revista catalana d’història, 6 

paratiu: l’autor no fa realment el pas trans-
cendental d’interrelacionar els quatre ca-
sos estudiats i, en un intent d’abastar les 
diferents trajectòries en tota la seva com-
plexitat, es queda en un pla fonamental-
ment descriptiu. Ho reforcen les llargues 
introduccions de cada capítol per explicar 
les transformacions econòmiques de cada 
país, poc integrades en el discurs global. 
Això no desdiu de l’interès de l’obra, que 
recull una producció historiogràfica inno-
vadora i que es desmarca del paradigma 
que situava els orígens del feixisme euro-
peu en les classes mitjanes urbanes, sense 
considerar el protagonisme polític dels pe-
tits productors agraris. Una producció his-
toriogràfica que Francisco Cobo no sols 
coneix bé, sinó que ha contribuït a enri-
quir amb els seus nombrosos estudis sobre 
la conflictivitat social i política andalusa.

Com no podia ser d’altra forma, el seu 
coneixement profund sobre el cas andalús es 
trasllueix en la presentació que fa del cas es-
panyol i el lector català hi trobarà a faltar una 
descripció més àmplia del conflicte rabas-
saire, absolutament diferent de la problemà-
tica d’altres regions espanyoles i que queda 
limitada a unes poques pàgines al final del 
capítol. En aquest cas, hauria estat desitjable 
una aproximació més regional; però segu-
rament seria demanar massa a un llibre que 
es planteja uns objectius tan ambiciosos. 

Jordi Planas
Universitat de Barcelona

Hernán Rodríguez Velasco, Una derrota 
prevista. El espionaje militar republicano en la 
Guerra Civil Española, 1936-1939. Grana-
da: Comares, 2012, 229 pp. / Jordi Guixé, 
La República perseguida. Exilio y represión en 
la Francia de Franco, 1937-1951. València: 
PUV, 2012, pp. 500.

Aquests dos llibres realitzen destacades 
aportacions als nombrosos estudis publi-
cats entorn a la Guerra Civil espanyola i, 
a una de les seves conseqüències directes, 
l’exili de milers de republicans un cop el 
triomf de l’exèrcit sollevat es feia evident. 
En ambdós casos, ens trobem davant dos 
historiadors, Hernán Rodríguez Velasco i 
Jordi Guixé, compromesos amb la recer-
ca en fonts primàries que presenten les 
aportacions més significatives de les seves 
respectives tesis doctorals. 

El llibre de Rodríguez aborda el pa-
per dels serveis d’intel·ligència republicans 
i la figura del seu cap, el coronel Estrada 
Manchón, amb l’objectiu de determi-
nar si foren eficaços i si tingueren alguna 
contribució al resultat final de la guerra. 
Aquesta vessant de l’estudi per si sola ad-
quireix una notòria aportació a un tema, 
on cal destacar els pioners treballs de Do-
mingo Pastor Petit, el recorregut dels quals 
acabava davant la impossibilitat d’accedir 
a fonts documentals com les que Rodrí-
guez ha tingut al seu abast. 

Però l’estudi és quelcom més, doncs 
representa un esperat contrapunt a l’abun-
dant bibliografia sobre la història militar 
de la Guerra Civil que havien monopo-
litzat, gairebé en exclusiva, militars fran-
quistes des del Servicio Histórico Militar 
amb figures tan prolífiques com José Ma-
nuel Martínez Bande o José María Gárate. 

L’anàlisi de la tasca dels serveis d’infor-
mació abans de la Guerra Civil espanyola 
posa de manifest que estaven centrats en 
controlar el que passava al Marroc i en els 
enemics de l’interior ja fossin anarquistes, 
comunistes o feixistes com també succeirà 
durant el primer franquisme quan els seus 
incipients serveis d’informació dedicaran 
la major part de la seva activitat a perse-
guir als opositors al règim. 

La història dels serveis d’informació 
a l’Espanya republicana compta en els 


