
sada per la repressió franquista va con-
demnar diverses generacions al desco-
neixement del passat històric i de les fi-
gures que l’havien protagonitzat. L’obra
que comentem col·labora, juntament
amb altres estudis que s’han anat realit-
zant, a omplir el buit del coneixement
de la història i del pensament polític ca-
talà d’una època singular. És necessari
aproximar-se als debats i als projectes
polítics i socials d’aquell primer terç del
segle passat sense idealitzacions ni pre-
judicis i amb capacitat de valorar els ma-
tisos i els canvis que es van anar pro-
duint en els plantejaments inicials,
incitats de manera especial pel contrast
molt directe amb els esdeveniments
d’una de les etapes més convulses de la
història recent. Per a molts lectors, l’a-
proximació que ens proposa Sobrequés
als escrits de Rovira, alhora intel·lectual,
periodista i activista polític, constituirà
una revelació.

MERCÈ RENOM

BENGOECHEA, Soledad (2002). Les dècades
convulses: Igualada com a exemple. Mobi-
lització patronal i obrera entre principi
del segle XX i la dictadura de Primo de Ri-
vera. Barcelona: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat.

Soledad Bengoechea és la historia-
dora de la patronal catalana. En altres
llocs, aquest àmbit d’estudi constitueix
tota una disciplina amb diverses línies
d’investigació, amb interpretacions pos-

siblement enfrontades i centres d’estudi
que s’hi dediquen específicament. Però
en un país com el nostre, més aviat pe-
tit, acostuma a passar que la responsabi-
litat de la investigació d’un gran tema
com aquest recau sobre una sola per-
sona. Això esdevé en el nostre cas. Així
doncs, algunes de les obres més impor-
tants d’aquesta historiadora estan cen-
trades en l’organització i l’activitat patro-
nal. Sobre aquest tema hi ha publicades
Organització patronal i conflictivitat
social a Catalunya. Tradició i corpora-
tivisme entre finals de segle i la dicta-
dura de Primo de Rivera i El locaut de
Barcelona (1919-1920).

Però, a més de mantenir aquest
centre d’atenció, Soledad Bengoechea
també s’ha dedicat a l’estudi dels movi-
ments socials a la Catalunya contem-
porània i manté una línia d’investigació
entorn del treball i les dones. En l’obra
que ara ens ocupa, l’autora ha anat més
enllà de l’anàlisi de la patronal i pre-
senta una investigació sobre la conflicti-
vitat sociolaboral en el context d’Igua-
lada durant el primer quart del segle XX,
on no queda desatesa la perspectiva del
treball de les dones. 

Les dècades convulses va merèixer
el Premi Doctor Joan Mercader de Re-
cerca en la seva convocatòria de l’any
2000. El llibre està estructurat en quatre
parts força diferenciades. Comença con-
siderant els espais de sociabilitat exis-
tents a Igualada durant aquests anys.
Bàsicament, l’autora entén com a espais
de sociabilitat les institucions i entitats
on obrers i empresaris es relacionaven
entre si o els uns amb els altres. Així té
en compte tant els espais de relació en
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el si d’una mateixa classe com aquells
que podríem anomenar interclassistes.
Tot seguit, analitza el procés de radica-
lització social experimentat a Igualada
amb la tendència creixent dels diversos
grups socials enfrontats a organitzar-se
en sindicats únics. Aquest és el procés
que donaria lloc a la creació del sindicat
únic de la CNT de la localitat i a la Fede-
ració Patronal d’Igualada, el sindicat
únic patronal. La tercera part la dedica
al locaut de 1919, que és un dels grans
temes considerats per Soledad Bengoe-
chea en altres obres. Finalment, el dar-
rer apartat és el referit al que va passar
des del locaut fins a l’adveniment de la
dictadura de Primo de Rivera, que po-
dem veure com una mena d’epíleg de
tot aquest procés històric.

L’estructuració de l’obra en aquests
quatre grans apartats respon bàsicament
a un criteri cronològic, però, en cert
sentit, també aconsegueix mantenir una
estructuració temàtica. El pas d’un gran
tema a l’altre té un ritme molt aconse-
guit, gairebé novel·lesc. El llibre co-
mença molt tranquil·lament plantejant
les condicions establertes a principi de
segle, va augmentant la intensitat de la
narració quan descriu la polarització so-
cial que es va plantejant conforme el se-
gle va avançant, i arriba al seu clímax
amb el locaut de 1919. Així, Soledad
Bengoechea analitza l’existència de la
varietat de la sociabilitat i l’associacio-
nisme de principi de segle, la seva evo-
lució vers la creació dels sindicats únics,
i l’esclat que significà el locaut com una
manera de resolució del conflicte social.

En un sentit geogràfic, el llibre se
centra en el que es va esdevenir a Igua-

lada, però, d’altra banda, l’obra esta-
bleix un diàleg permanent entre els con-
flictes socials plantejats en aquesta ciu-
tat i els de Barcelona. En tot moment,
queda molt clar que Igualada no és una
illa, ni de pau ni de conflicte. El que va
passar, tant pel que fa a les formes d’or-
ganització adoptades per la patronal i
pels treballadors com per la convulsió
social creixent i l’esclat del locaut
el 1919, té una relació molt directa amb el
context català, i molt en especial amb
els afers de Barcelona. En aquest sentit,
com també en l’abast teòric de les seves
conclusions, l’obra supera satisfactòria-
ment les limitacions habituals de bona
part de la historiografia produïda des de
la perspectiva local.

Pel que fa a les fonts utilitzades, no
es pot dir res a part que són abundants,
variades i que s’han utilitzat amb rigor i
exhaustivitat. Pel que fa a l’estil de la nar-
ració, l’autora fa servir el sistema de les
cites extenses, deixant, d’alguna ma-
nera, que siguin les fonts les que parlin
per si mateixes. Però, a part d’això,
també té prou honestedat historiogrà-
fica per esmentar la seva absència o in-
suficiència quan això s’escau.

Les aportacions historiogràfiques
d’aquest treball són variades en forma i
contingut. En primer lloc, hi ha la consi-
deració de la sociabilitat. En aquest sen-
tit, no tan sols considera les organitza-
cions dedicades a temes laborals i
econòmics, que és el que tradicional-
ment s’havia fet quan s’analitzava la
conflictivitat laboral, sinó que en la seva
anàlisi inclou altres tipus d’espais insti-
tucionals d’interacció entre les classes
socials, com ara les institucions i els
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llocs d’esbarjo. Però no s’atura aquí, i
també dedica una atenció important a
les publicacions igualadines d’aquests
anys i als grups que estaven darrere d’a-
questes publicacions, així com a altres
aspectes com ara les iniciatives educati-
ves impulsades des de moltes d’aques-
tes institucions o el paper del sometent.

Però, a més, l’anàlisi de Soledad
Bengoechea va més enllà de les institu-
cions i també considera les persones
que en formen part. En aquest sentit,
podríem dir que Les dècades convulses
és un llibre que està ple de gent. És cert
que hi ha més espai dedicat als empre-
saris i a altres membres dels grups domi-
nants a Igualada. Trobem més referèn-
cies dedicades als patrons, i aquestes són
més extenses que les dedicades als obrers,
i, a més, en el cas dels treballadors les in-
dicacions són més genèriques, no tenen
tant detall. Malgrat això, aquest fet no és
imputable que l’autora, partint d’una es-
pecialització prèvia, hagi dedicat una
atenció preferent a aquests elements dels
grups dominants, sinó a les mancances
de les mateixes fonts. Com també és ben
sabut, els grups dominants, a causa, en-
tre altres factors, de la seva vinculació
més gran a béns materials, acostumen a
deixar un rastre documental molt més
profund i abundant que els de les classes
subalternes. De fet, l’excepció de Joan
Ferrer i Farriol, el principal dirigent de la
CNT a Igualada en aquest període, que
en l’obra també obté força atenció, mos-
tra com, davant l’existència de prou in-
formació, el tractament donat a empresa-
ris i treballadors és similar.

La tensió contínua manifestada en-
tre les persones i les institucions en tot

el llibre per aconseguir-ne el protago-
nisme està, de fet, força ben resolta.
Una altra aportació historiogràfica signi-
ficativa de l’obra és la referida a la rela-
ció establerta entre els oficis i la conflic-
tivitat social. Així doncs, la situació
econòmica de les indústries adoberes i
les característiques de l’ofici passen per
sobre de les ja superades interpreta-
cions ideològiques per explicar els con-
flictes socials, així com el radicalisme
creixent d’obrers i patrons. Finalment,
una altra aportació important és la refe-
rida al que va passar amb les dones,
ocupades principalment en el sector
tèxtil, i, molt especialment, a la margi-
nació experimentada per aquestes no
tan sols en el si del sistema fabril, sinó
també dins de les mateixes organitza-
cions obreres.

Finalment, hem de dir que l’obra,
tot i que constitueix un relat acurat dels
principals fets històrics del període, del
que va passar a Igualada i la seva relació
amb Barcelona, ni de bon tros, no és tan
sols això. Així doncs, va més enllà i ex-
posa algunes consideracions teòriques
importants. Aquest és el cas d’allò referit
a les estratègies de la patronal, a partir
de les opcions que aquesta tenia entre
els sindicats lliures i el model corporatiu
per tal d’eradicar els qui consideraven
els seus enemics principals, els anarco-
sindicalistes de la CNT. O sobre tot allò
referit al qüestionament de l’estat liberal
plantejat per la patronal el 1919 i de
com aquest no es basà, principalment,
en causes polítiques, sinó sobretot en
motius econòmics i socials.

JORDI IBARZ
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