


el marc historic social i politicdel Saba- 
del1 d'aleshores. 

Aixi doncs, el lector trobari de la 
pagina 95 a la 165, a la primera part de 
les memories de Rosas, un preambul 
ideologic fruit de I'experiencia viscuda. 
les condicions de vida obrera en el 
regim fabril de lalt Llobregat, des de la 
seva infantesa i primera joventut viscu- 
da a la colonia Burés de Castellbell i el 
Vilar i el pas més efimer per la població 
de Monistrol de Montserrat,fins a I'arri- 
bada al Sabadell de 1914, immers en la 
frenetica activitat de la fabricació de 
"mantes" per a I'exportacio als paisos 
bel4igerants a ia Primera Guerra Mun- 
dial. 

Creiem que no és cap casualitat 
que Rosas posi per davant de les seves 
viencies el seu pensament politic con- 
trari a tota mena de dogmes religiosos, 
nacionalismes i partidismes politics; el1 
veu el ciutada dissolt en la massa (sem- 
pre deswnegut o anbnim) al marge de 
les lluites per accedir al poder, car: 
"Quan les institucions autenticament 
proletaries -per a Rosas els sindicats de 
classe sota una orientació I direcció efi- 
cients- s'enganxen a la cua dels partits 
politics com un apendix subaltern, el 
sent i  obrerista de la revolucio ha sigut 
substitu'it pel desig acomodatici dels 
politics professionals" (p. 112). Ningú 

aquesta afirmació. I és que aquesta 
declaració ideolbgica. preambul del 
relat, per a el1 esdevé llei universal pera 
tot obrer conscient de la seva situació, 
car I'individu esta per sobre de la 
massa. 

El paternalisme que regna a la 
colonia industrial, on la jornada és de 
catorze hores diaries i amb el correspo- 
nent control ideologic eclesiastic, Rosas 
el descriu ambtota mena de detalls ide 
ben segur que seran de referencia obli- 
gada per a tots els estudiosos de la 
historia social i economica per entendre 
les relacions socials: el que el1 anomena 
feudolisme industrial nosaltres el 
podem interpretar corn el foment de la 
tradició, ranacronisme i la superstició 
sota una moral inhumana anul,ladora 
de tota llibertat de consciencia que no 
sigui la fe catolica a través de rnecanis- 
mes com els de la condemna a tota 
premsa independent o liberal. Una 
qüestió que Rosas sempre contrasta 
amb la realitat que li toca viurea el1 i als 
de la seva condició treballadora al llarg 
de la seva existencia i sota el signe dels 
regims poliiics que coneixera. 

Com la major part dels nens i 
nenes obrers del seu temps, Rosas co- 
menga a treballar a I'edat dels nou anys 
després d'una breu estada d'un any a 
I'escola de la colonia.de la qual ens des- 

que s'hi practicaven. La precaria forma- 
ció adquirida a I'escola no aniri més 25' 

enlla del coneixement de I'abecedari. 
Aixi doncs, la forrnació de Rosas sera 
forqosament autodidacta: comengara 
llegint a Kropotkin i els treballs compi- 
lats en el llibre del Segon Certamen 
Socialista celebrat a Barcelona I'any 
1889. Llibres que trobari amagats a 
casa o que li cediran clandestinament 
altres persones. Vara endavant, qui 
ser2 el director del peribdic sindicalista 
Vertical de Sabadell Ilegiri amb fruició i 
es f i ra  la seva propia cultura filosófica, 
literaria, sociologica dels autors mes 
rellevants que al llarg de les seves 
memories s'esmenten. Ledures que 
aniran perfilant la sensibilitat cultural i 
política de Josep Rosas fins i tot durant 
Ikstada al camp de concentració de 
Bram, on els cent membres refugiats de 
la barraca assignada -gairebé vuit 
mesos- tindran com a mentor cultural 
el metge anarquista Diego Ruiz. Un pro- 
céscultural permanentfins i toten con- 
dicions d'existencia predries, comú en 
moltes d'aquelles persones d'extracció 
obrera necessitades de trobar els seus 
propis referents culturals alternatius als 
burgesos i rel ig ios~. 

Si a les colonies industrials s'hi 
tmba escassa polarització social, Rosas, 
de camicapa Sabadell,fa una breu esta- 





es tancaven així les portes a les poques 
possibiiitats d'arribar a un acord satis- 

factori pera les reivindicacions obreres 
que en altres llocs de I'Europa indus- 
trial ja s'havien reconegut. 

Qüestió pendent que la dictadura 
corporativista de 1923-1930. malgrat 
comptar amb la UGT i Largo Caballero 

en el consell d'Estat, nomes fara apro- 
fundir en la crisi social en que es troba 
immers el proletariat. L'herencia no 

podia resultar més enverinada per una 
II República -amb vells monarquics 
com Niceto Alcalá Zamora, Sánchez 

Guerra, Ossorio Gallardo o Miguel 
Maura-, advinguda amb molts pocs 
republicans d'extracció obrera. En 

aquest sentit, significativament. Rosas 
relata com a Sabadell els qui en un pri- 
mer moment es disposaren a procla- 

mar la Repúblicaforen el1 i una quinze- 
nade persones aleshores en vaga aple- 
gades al Centre Republica Radical, car 

abans la seva iniciativa I'havia plante- 

jada al Cercle Republica Federal i no es 
cregué encara oportú. 

La particular visió de Rosas envers 

la creació d'una mitica FA1 que contro- 
la completament la CNT, i el somni de 

la implantaciódel comunisme Iliberta- 
r i  a partir de I'assaig insurreccional 

permanent, és un dels capitols mes 
sucosos de la seva ben estructurada 

com Francesc Layret o Salvador Segui i memoria. en que el lector podra jutjar 
I'oportú reformisme socialdemocrata 

de I'autor. 
Consolidar la República per da- 

munt detot es I'argument de Rosas que 

hauria pogut evitar la repressió de Ca- 
sas Viejas, la insurrecció obrera de I'Alt 
Llobregat o I'abstencionisme mantin- 
gut per la CNT-FAI.' Aspectes molt pole- 

mics encara en la nostra historiografia i 
als quals la memoria del Rosas repu- 
blici i sindicalista revolucionari -com 
ens posa en relleu en la seva actuació 

en els fets del 6 d'octubre a Sabadell- 
aporta nous elements peral debat. De 
tota manera, Rosas evita aprofundir en 

les actuacions concretes de les perso- 
nes com Moix, de qui el1 és el conseller 
mes proper i, en les pugnes que tenen 

lloc en el si de FLS entre sindicalistes 
purs, marxistes i anarquistes en el 

decurs del transit del trentisme fins a 
I'adhesió de la FLS a la III Internacional 
estalinista. Tot i aixi, les actuacions de 

Rosas durant aquest període es tmben 
al demagogic periodic VerticaI, espe- 

cialment a la secció de cronica de 
denúncia "Xeringades". A les membries 
decidi suplir aquesta trajectoria i en el 

seu lloc prekri mostrar el seu posicio- 

nament ideologic en el temps present, 
cosa ben legitima tractant-se d'unes 
membries personals. Aleshores en 

entrar a I'apartat dedicat al Bienni 

N e ~ r e  I'autor á una analisi interessant - 
deis distints tipus de democracia i 
també la refutació completa al manis- 259 

me leninisme passant pel trotskisme de 
qui no oblida Kronstadt, Dolores Ibarru- 
ri. Joan Comorera, extensible a tots els 

dogmes autoritaris i les persones de 
I'art, la cultura i la política que els han 
retut culte.Tot plegat ve a ser un retorn 

de I'autor a uns origens ideolbgics dels 
quals només se salven clisée Reclus, 
Tolstoi i Gandhi. Un viratge vertiginós 
després del transit de la Guerra Civil i 
I'exili for~ós en el qual I'eficacia es relle 

vada per un total escepticisme envers 
una mndició humana influida pels dog- 
mes i abstraccions patriotiques on els 

ciutadans desconeguts sempre hi res- 
ten com a carn de canó. El concepte de 
massa reemplapt adequadament pel 

mes huma dels ciutadans desconeguts 
és per a Rosas el que writablement 
interessa per evitar I'alienació de I'indi- 

vidu. 

Aixi és m m  Rosas reinvidica els 
honrats ciutadans sabadellencs dins el 
capitol dedicat a la Guerra Civil, de la 

qual omet la seva actuació al capdavant 
de la Conselleria de Pmvehnents, la 
seva posició envers la fundacló del 

PSUC i I'adhesb de la FLS a la III Inter- 
nacional de Moscou.Tan wls deixa tes- 
timoni de I'excessiva euforia de les pri- 
meres jornades de juliol. en que fou 



sufocat el cop d'Estat a Barcelona i a 
Sabadell, com també de la seva ani- 

madversió envers Joan Montseny 
(Federico Urales), de qui retreu el carac- 
ter sedari de la seva empresa editorial 
en detriment de la República. Aqui a 

tort i a dret, Rosas s'esplaia amb els 
"extravagants" naturistes i apostols del 
comunisme Ilibertari. Seguit d'una 

incompleta memoria que pot justificar 
la no-interwnció de les democracies 
europees en la Guerra Civil fins i tot les 
regides per fronts populars com I'es- 
panyola.Aquí la controv6rsia hi és pale- 

sa i probablement producte del ressen- 
timent envers els qui aparentment aju- 
daren la República i de qui vol que es 
prengui nota de quinfou el seu ajut i en 

que consisti: "Stalin, el despota més 
sanguinarl de la historia dels últims 
anys, n enviar-nos, primer de tot. una 

partida de bandolers policials per orga- 
nitzar I'assassinat de socialistes, trots- 
kistes i anarquistes, per aixifacilitar a la 
minoria comunista la presa del poder" 

(P. 375). 
El dilema guanyar primer la Guerra 

i després fer la rewlució, o a I'inrrvés, 
I'enfrontament entre els antifeixistes, la 
deplorable gestió del president Negrin 

-titella d'Stalin-, I'oblit de k r  la guerra 
de guerrilles com a part de I'estrategia 
militar per a la resistencia s6n aspectes 

analitzats per Rosas en profundiat i 

donen peu a serioses reflexions perque 
el lector tingui uns elements de judici 
que les memories de Rosas de ben 

segur no esgoten. ü'aqui que la Guerra 
Civil espanyola hagi generat fins avui 

més llibres i literatura que la Segona 
Guerra Mundial. 

TamM és forga lloable la narració 

plena d'emotivitat de Rosas pel que fa a 
I'exode (p. 396-432). Sortir amb la clau 
de casa a la butxaca com a acte cons- 

cient d'un retorn no Ilunya; o quan I'au- 
tor i els que I'acompanyen a I'exili fan la 
darrera mirada des de la Salut a la ciu- 
tat  estimada. El periple fins a arribar a 

la frontera amb Franga, passant per 
Granollers, Cardedeu, Hostalric, Girona, 
Figueres (on es reuneix amb un cente- 
nar de sabadellencs,joves,vells i criatu- 

res) fins a la Jonquera, Agullana i el Per- 
tús, dóna la mesura de les condicions 
inhumanes en que es trobaren tots els 

qul s'hagueren d'exiliar pel sol fet de 
pensar diferent i haver gosat edificar 
una societat m& justa.Tot i el t o  irbnic 

i sarcistic amb que Rosas narra el seu 
exode i el dels sis acompanyants -611s- 

tau Vila (Grapa), Antoni Soler, Josep 
Esteve, Salvador 5arri. Manuel Fards i 
Miquel Bertran-, el drama huma 6s 
prou wident malgrat que encara s'aca- 
rkia la possibiliat que el regim militar 

de Franw sed un interval que ben aviat 
sed reempla~at per una altra República 

- 
de caracterfederal, tot  plegat un somni 
per a un desterrament definitiu sense 

compassió de15 vencedors. 
Els mesos d'internament en els 

camps de concentració dxrgelers i 

Bram (p. 433-522). amb tota mena de 
vexacions i mancanga del més elemen- 
tal per a la subsistencia, és el relat 

vibrant que dona la impressió al lector 
del que representa el dolorós trajecte 
de15 refugiats iberics. La convivencia en 
uns moments en que la pemna perd 
to t  atribut es consignada per Rosas 

amb el seu peculiar estil direde amb 
tota mena d'elernents i reflexions d'a- 
cord amb I'experiencia viscuda. Un relat 

fresc i emocionant que restara per sem- 
pre mes a la nostra historia. 

L'obra es clou amb un emocionant 

record a Joan Peiró: el vetera i honrat 
anarquista per qui Rosas sent profunda 
admiració, exemple de lleialtat moral i 

ideológica. Un aspecte que Rosas con- 
trasta ambd'altres de qui no menciona 
el nom, pero que nosaltres coneixem, 

com és el cas de Ricard Fornells,que s'a- 
vingueren a col.laborar amb el regim 

aleshores feixista del general Franco.= 
Un aspede que em sembla relle- 

vant de la memoria de Rosas és la sen  

sinceritat envers I'exili xile seleccionat 
wnvenlentment pel Partit Comunista; 

aquí el1 no té  pels a la llengua i posa en 
evidencia la tasca dogmatica de perse 



natges com Pablo Neruda -el  seu vale- 
dor a través d'un intermediar¡ que no 
especifica.Salvador Sarr2,Josep Moix ... ? 

davant el SERE- i d'altres. 
Per ais historiadors i públic en 

general resta la memoria de Josep 

Rosas d'una historia que continua i que 
ens fa reflexionar al wl tant deis qua- 
ranta anys en que ha estat inedita. Un 

aspecte insalvable per a un imperatiu 
politic prou conegut,3 que ha fet que les 
memories escrites pels ciutadans des- 

coneguts restessin en el silenci i evitar 
així tota mena de ruptura política en 
I'adveniment de I'actual democracia 
espanyola limitada i de classe. 

Eduard Masjuan i Bracons 

1 Aqwst apartat del relat de Josep Rosas 
porta el lector a la consulta d'un abre ja 

clissic del enere de memories deis prota- 
gonistes histdrics del periode com és Joan 

Garcia Oliver. El ew de los pasos, Ruedo Ibé- 
riw. Barcelona, 1978. 
2 Vegeu. José María MARCET. M i  ciudady yo. 

Barcelona. rg63. p. 122. 
3 En el carde Josep Rosas hi recau a més la 

calúmnia per part de les autoritatsfranquir- 

ter locals. per així evltar el retorn dels qui, 
com ell, tenien un tertimoni que hauria 

pogut resultar incomode per als seus inte- 
resros. 

Virginia Dominguez Áivarez. laume 
Puig Castelis. 
Els Merinals. Arraona. Can Feu. Barris 

veiits. 

Sabadell: Museu dtHistoria de Saba- 
dell, 2005,43 p. 

Jaume Mercadé i Vergés. 
Hostafrancs de Sabadell (hisr6ria d'un 
barri). 

Sabadell: Societat Coral Estrella Daura- 

da. 2004.439 P. 

El  tema de la formació de les ciu- 
tats sempre es interessant. En la w m -  

posició d'una ciutat els barris tenen un 
paper molt important. En el cas de 
Sabadell, la gran quantitat de barris 

existents encara dóna molt més joc. 
Aquests dos liibres expliquen la 

formació de quatre barris sabade- 

Ilencs. Mentre que en la primera obra 
es fa un enfocament i una analisi de 
caire més historic, el segon liibre opta 

més perdonar una visio d'historia oral, 
cosa que no es tan freqüent i que és 
bona per entendre el funcionament 

d'un barri amb tanta personalitat com 
Hostafrancs. 

Amb Els Merhals, Arraona, Can 

Feu. Barris veiirs continua la col~iecció 
que es va iniciar amb la publicació La 
Creu Alta. Un barri ple d'historia, per 

difondre la historia dels barris de Sa- 
badeil des del Museu d'Historia de 
Sabadell. 26 1 

Aprofitant el cinquantenari del 

barri de Can k u .  els autors. Virginia 
Dominguez i Jaume Puig, fan un estudi 
sobre la formació de tres barris veins, 
tal com indica el titol: els Merinals, 

Arraona i Can Feu. E l  llibre esta com- 
post de vuit capítols en que s'explica la 
gestacb i el procés de formació dels 
barris, entre altres aspedes d'interes 
histbric. 

En el primer capitol trobem la deli- 
mitació geografica dels barris.Sobretot 
es fa un esment de I'enyorat bosc de 

Can Feu, lloc historic dels sabadeliencs 
perla multitud d'adesque s'hi celebra- 
ven (teatre i sardanes, entre d'altres) i 
perdut durant la Guerra Civil amb la 

tala drirbres que s'hi féu de manera 
indiscriminada. 

En el segon capitol s'expliquen els 
primers intents que h i  va haver per 

urbanitzar la zona de Can Feu. Per fer- 
ho, els autors es remunten a epoques 
prehistoriques amb el complex arque- 

ologic de la Bobila Madurell i fins als 
anys trenta. del segle xx, quan van 
comengar a haver-hi els primers 

intents de fer xalets a la zona. 
En el tercer capitol es parla de la 

probiematica de i'habitatge a la ciutat 

de Sabadell. Se'ns explica el problema 


