"Va caure tot Déu".
La repressió del socialisme català
(novembre de 1958)
Corresponent al número vuit de la col·lecció Memòria la Fundació Rafael
Campalans ha editat aquest llibre de lhistoriador i professor de la UAB David
Ballester. L'estudi tracta sobre la detenció de dirigents i militants socialistes catalans
que lluitaven a la clandestinitat als anys cinquanta: lonada de detencions que va
tenir lloc el novembre de 1958, i que suposà un cop organitzatiu molt dur. Ballester
fa memòria del procés repressiu dirigit contra aquests militants clandestins, les
seves detencions i el moviment internacional sorgit en solidaritat amb ells. Lautor
ho contextualitza i fa també una anàlisi de les relacions que en aquells moments
hi havia entre el socialisme català i el PSOE.
El llibre inclou una selecció de fotografies dalguns dels detinguts, un
glossari de partits i uns annexos, on hi ha les biografies de tots els presos
i la resolució judicial. A més conté una relació bibliogràfica. El passat
27 de novembre fou presentat al públic en la sala dactes de lArxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona (Casa de lArdiaca). A la presentació
hi van intervenir Francesc Casares, antic militant del Moviment Socialista
de Catalunya (MSC) i una de les víctimes de les detencions de 1958,
Isidre Molas i Albert Aixalà, President i Director respectivament de la
Fundació i David Ballester, autor de llibre.

Quan Catalunya era revolucionària
(i feia la guerra) de Carmel Rosa "Roc"
Leditorial CCG Edicions, dins de la col·lecció Llibres del Quatre Cantons, ha
editat aquest volum escrit pel militant socialista ja desaparegut Carmel Rosa
(Barcelona, 1912 - Banyuls de la Marenda, 2007) amb la col·laboració de la Fundació
Rafael Campalans. Roc, tal i com era el seu nom de guerra, havia estat membre
del Bloc Obrer i Camperol (BOC) i del Partit Obrer dUnificació Marxista (POUM.)
Durant la Guerra Civil exercí el grau doficial de la 29ena Divisió, dirigida per
Josep Rovira, al Front dAragó, i després sexilià a França, on treballà de periodista.
Retornà a Catalunya lany 1977 i milità en el Partit dels Socialistes de Catalunya.
El llibre és una recopilació de dos relats anteriors de lautor, un ja publicat lany
1986 i laltre inèdit, on es recullen les seves vivències durant la dècada dels anys
trenta. El pròleg ha estat escrit per Raimon Obiols.

Una agenda imperfecta: amb Maragall i el
projecte de canvi de Josep Maria Vallès
Aquest llibre ha estat publicat per Edicions 62 dins la col·lecció Llibres a labast.
Vallès, figura destacada de Ciutadans pel canvi i ex-conseller de la Generalitat, fa un
balanç personal de la seva experiència en el món de la política institucional, concretament
entre la campanya electoral de 1999 quan començà a intervenir en el primer pla de la
política en el marc del procés de canvi impulsat per Pasqual Maragall, fins el novembre
de 2006, quan es produeix la successió del president Maragall pel president Montilla.
Es tracta duna important reflexió sobre la vida política catalana.

Oda inacabada. Memòries
de Pasqual Maragall
Leditorial La Magrana ha editat les memòries de lex-president de la Generalitat Pasqual
Maragall, que constitueixen un ampli i penetrant recorregut per la trajectòria humana
i política de Maragall, des de la seva infantesa i joventut fins a lactualitat.
En aquest ric i brillant relat, amb molt moments apassionants, shi barregen sentiments
i records, alegries, èxits i frustracions, que conviden al lector a deixar-se portar en un
trajecte a través de la nostra història més recent de la mà dun dels seus protagonistes
més destacats. El llibre constitueix un important text de referència sobre la història del
socialisme català, indispensable pels historiadors daquest període.
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Patrocinada pel Casal de Catalunya
a París aquesta revista fou publicada
entre el mes de gener de 1952 i el
mes de novembre de 1956, amb un
total de trenta-cinc números, tots ells
disponibles a lhemeroteca del nostre
arxiu històric.
Amb una periodicitat mensual Vincle
va estar dirigida per Andreu Cortines
en una primera etapa, i després
estigué sota la direcció dAmbrosi
Carrion. En el seu primer número
proclama la seva fidelitat als
principis internacionals de defensa
de les llibertats dels homes i dels
pobles i la seva fe en els destins
nacionals de Catalunya.
Cal fer notar que la revista és en
versió ciclostil, excepte les cobertes
que són impreses, i el seu número de
pàgines no acostuma a passar de vint.
Evidentment els magres recursos
econòmics de que disposaven són la
raó que justifica aquestes
característiques.
Els temes dels seus articles giren al
voltant tant de la situació política de
Catalunya com de la dels exiliats
catalans a França. Els articles de
cultura també hi són presents amb la
publicació de poemes, himnes, fets
històrics, etc. A més dóna notícia de
les activitats que desenvolupen altres
casals catalans a França amb la
voluntat daglutinar la informació
sobre les activitats dels exiliats
catalans en aquest país.
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En la imatge de la dreta
reproduïm la portada del
llibre editat per la Fundació
amb motiu del 75è aniversari
de la mort de Rafael
Campalans on es recull la
seva obra política. A sobre
daquestes línies un retrat
al carbonet de Campalans
fet pel dibuixant David
Santsalvador.
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Rafael Campalans.
Obra política.

PSC 30 anys de socialisme
català. Llibre + DVD

Amb motiu del 75è aniversari de la mort de Rafael Campalans
(Barcelona, 21 doctubre de 1887  Torredembarra, 9 de setembre de
1933), la Fundació ha volgut retre-li homenatge amb la publicació
daquest volum que per primera vegada aplega la totalitat de la seva
obra política: els opuscles El socialisme i el problema de Catalunya
(1923) i Als joves. Paraules dun socialista als estudiants de Catalunya
(1931), així com els llibres Hacia la España de todos. Palabras
castellanas de un diputado por Cataluña (1932) i Política vol dir
pedagogia (1933).

Aquest any 2008 sha complert el trentè aniversari del Congrés dUnitat
del juliol de 1978 que va donar lloc a la fundació de lactual Partit
dels Socialistes de Catalunya. Aquesta data ha coincidit amb la
celebració del onzè congrés del partit a Barcelona, lloc on fou presentat
el llibre i el DVD que la Fundació ha elaborat per a commemorar
aquest aniversari
El llibre està estructurat en capítols, cadascun d'ells dedicat als
congressos celebrats fins ara, comptant tan els ordinaris com els
extraordinaris, precedits d'una introducció a més d un pròleg de José
Montilla.

El llibre es completa amb tots els articles de tema polític que Campalans
publicà entre 1920 i 1933, en especial en el setmanari Justícia Social,
òrgan de la Unió Socialista de Catalunya i que fins ara no havien estat
reunits en un volum.
Una presentació dIsidre Molas subratlla la importància de la figura
de Rafael Campalans dins del socialisme català del segle XX.

Els problemes dara són els problemes
eterns. Problemes de llibertat i de justícia,
dennobliment i emancipació, de dignitat
i de cultura. I, avui, el camí per la solució
daquest problemes té un nom ben clar:
Socialisme

"Política vol dir pedagogia"
Abominem tiranies i privilegis, però
abominem igualment la demagogia, puix
si aquelles fan esclaus per fora, la
demagogia els fa per dintre, esclaus de
la pròpia imbecil·litat

Documentació del
XI Congrés del PSC

Catalunya no és la història que
ens han contat, sinó la història que
nosaltres volem escriure. No és el culte
als morts, sinó el culte als fills que encara
han de venir

Cada capítol ha estat elaborat per un autor diferent:
- Trenta anys al servei del poble de Catalunya. Isidre Molas
- (1978) 1r Congrés El proyecto de unidad socialista.
Josep Maria Triginer
- (1980)2on Congrés La unificació real. Gabriel Colomé
- (1982) 3er Congrés Congrés de fusió, congrés de les dones.
Raimon Obiols
- (1983) Congrés Extraordinari Relleu de continuïtat: Obiols
substitueix Reventós. Jordi Font
- (1984) 4rt Congrés Les tensions dun partit de govern.
Lluís Armet
- (1987) 5è Congrés El congrés del federalisme. Antoni Castells
- 1989) Congrés Extraordinari Socialistes catalans al Parlament
Europeu. Josep Verde i Aldea
- (1990) 6è Congrés Unanimitat, descentralització i renovació.
Josep Maria Sala
- (1991) Congrés Extraordinari Tot preparant les eleccions al
Parlament de 1992. Manuela de Madre
- 1994) 7è Congrés Renovació i canvi. Joaquim Nadal
- 1996) 8è Congrés Posant les bases de lalternativa. Narcís Serra
- (2000) 9è Congrés Preparats per guanyar el futur.
Ernest Maragall
- (2004) 10è Congrés El primer partit de Catalunya. Miquel Iceta
El DVD fa un repàs amb imatges daquestes tres dècades dhistòria
del partit, junt amb entrevistes a persones que hi han tingut un paper
destacat.

FOTO: Jéssica Fillol

Sota el lema La Catalunya que sap on va, els passats 18, 19 i 20
de juliol es va celebrar a Barcelona el 11è Congrés del Partit dels
Socialistes de Catalunya. La documentació daquest congrés, en
concret linforme de gestió, el reglament, la ponència marc, la
memòria desmenes, les aportacions dels afiliats, els estatuts i
codi ètic i les resolucions finals, pot ser consultada a la seu de
larxiu històric, i també per internet a la pàgina web del PSC.

Jaume Viladoms i Valls
(1913-1976):
treball,
cultura
i compromís
social
LAjuntament de Sabadell i el
Museu dHistòria han editat aquest
DVD dhomenatge a Jaume
Viladoms, que recull un conjunt
dentrevistes a persones que el van
conèixer.
Viladoms, de qui podeu trobar la biografia escrita per Joan Marcet en
aquest mateix exemplar, representà la lluita pel socialisme i per la
dignificació del treball i la cultura durant el franquisme, fet que li
suposà ser declarat enemic polític del règim.

Ofrena floral a Torredembarra en memòria de Rafael Campalans
(1933).

Coordinat per Eduard Masjuan i amb la col·laboració de Ramon
Viladoms, fill de lhomenatjat, el DVD fou elaborat amb motiu de
lexposició que el passat mes de setembre va tenir lloc a Sabadell en
reconeixement de la tasca del pedagog i activista polític qei per a molts
va ser un gran mestre.
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Jaume
Viladoms,
mestre
d'obrers
Per Joan Marcet

Si hi ha un tret definitori de la personalitat de Jaume Viladoms
Valls (Sabadell, 19 de juliol 1913  16 doctubre 1976) és la
dhaver estat un mestre dobrers. Des de la seva formació
autodidacta i des de les seves profundes conviccions socialistes,
Jaume Viladoms va dedicar la pràctica totalitat de la seva
vida a la formació i a la promoció de joves obrers i treballadors
de Sabadell i la seva comarca.
Nascut el 1913 en el si duna família republicana el seu pare
militava en el Círcol Republicà Federal de Sabadell la
seva infantesa transcorre entre limpacte de les mobilitzacions
obreres de 1919 i lescola primària a Cal Tatxé, lescola de
referència per a les famílies treballadores sabadellenques i
on Viladoms coneixerà un dels seus amics i referent polític
en Miquel Casablancas. També és lèpoca en què contacta
amb el moviment esperantista, que només abandonarà quan
a finals dels anys seixanta el Congrés Internacional esperantista
que se celebra a Espanya nofereixi la presidència al general
Franco.
De ben jove farà compatible els elements que han de marcar
la seva trajectòria personal i humana. Als catorze anys entre
daprenent de fresador a lempresa Menna Claramunt i als
dinou es converteix en operari fresador a cal Baciana. Ben
aviat compatibilitza la seva formació com operari amb la
seva vocació pedagògica, i comença a donar classes de
matemàtiques i esperanto a joves aprenents, a lEscola
Industrial de Sabadell i, els vespres i caps de setmana, al
propi menjador de casa seva. Aquesta doble activitat es veu
reforçada, encara, pel que serà laltra passió de la seva vida,
la política. En plena dictadura de Primo de Rivera safiliarà

primer a la Federació Comunista Catalano Balear i després
al Bloc Obrer i Camperol i al POUM.
Durant la República i la Guerra Civil continua aquestes
activitats. Treballant com a fresador per a les Indústries de
Guerra, impulsa el moviment sindical unitari sabadellenc
arribant a ser Secretari General de la Unió Sindical i crea
el 1937 lInstitut Marx- Lenin, dedicat als estudis polítics
i socials. De fet lestudi i divulgació del marxisme constituirà
una constant al llarg de la seva trajectòria vital. Lacabament
de la guerra civil, i per tant la derrota, el porten a lexili a
França primer i després al camp de concentració de Burgos,
encara que per poc temps.
Reincorporat a la seva activitat laboral en diverses i petites
empreses sabadellenques, recalarà el 1948 a lAismalibar
de Montcada i Reixac, on combinarà la seva professió de
fresador i delineant amb la de professor dels nous aprenents.
Aquell mateix any obre a la seva casa del carrer Ribot i
Serra una acadèmia per a la formació daprenents, a la que
posarà el nom dAcadèmia Delta, però que sempre serà
coneguda pel nom del seu creador, impulsor i ànima, cal
Viladoms. El 1955 lacadèmia den Jaume Viladoms serà
reconeguda com a filial de lEscola del Treball de Barcelona
i en sortiran les primeres promocions de mestres industrials
de Sabadell. En lacadèmia, ara ja dedicació exclusiva de
Viladoms, shi aprèn de tot: durant la setmana matemàtiques,
dibuix, mecànica... i els dissabtes cursets de tot tipus, de
marxisme, de teatre, cinema o música. Per aquests cursets
passaran polítics i sindicalistes amics, com Joan Reventós,
Joan Rion, Ramon Porqueres, Francesc Casares i daltres;

Jaume Viladoms: mestre d'obrers
homes del món de la cultura com Feliu Formosa, Ramon
Ribalta , Salvador Fité, Miquel Crusafont o Paco Candel; shi
celebraran sessions cinematogràfiques dedicades a Charles
Chaplin, a S.M. Eisenstein o al neorrealisme italià; i shi
abocaran les passions musicals de Viladoms per Beethoven,
Wagner i Raimon, amb qui luneix una gran amistat i admiració.
Aquesta és la vertadera dimensió humana i vital den Jaume
Viladoms, la seva passió per educar, per formar, per obrir les
ments de les noves generacions obreres dels anys cinquanta
i seixanta.
La seva militància política el portarà sense massa traumes del
POUM al Moviment Socialista de Catalunya, on de la mà de
Josep Rovira i Josep Pallach recalaran la majoria de militants
poumistes de linterior i on Viladoms es retrobarà amb vells
amics com Miquel Casablancas, Emili Losada, Sebastià Padrós
o Salvador Clop. És conegut ja el fet que el Segon Congrés
del MSC a linterior es va celebrar la tardor de 1948 al cobert
de la casa de Viladoms, aprofitant la conversió daquest espai
típic de moltes cases sabadellenques en aula de la seva
acadèmia. En aquell congrés hi assistiren, entre altres, Edmón
Vallès, F.P.Verrié, Salvador Clop, Miquel Casablancas, Joan
Sala o Ramon Porqueres. Alguns daquests, com Verrié, Vallès
o Porqueres, militaven al MSC des de feia poc temps, ja que
havien estat captats pel Moviment en la seva pretensió
destendres entre generacions més joves, com ho farà també
cap a joves universitaris com Alexandre Cirici, Joan Reventós,
Francesc Casares o Joan Rion, amb lobjectiu destendre i
consolidar l'organització a linterior de Catalunya. Daquest
segon Congrés del MSC en surt consolidat Ramon Porqueres,
ja dirigent destacat de la UGT catalana, i se norienta
lorganització cap a contactar amb la resta del socialisme
espanyol.
La militància política de Viladoms continuarà ben activa fins
a la seva detenció el 1953 en una caiguda de militants del
MSC i la UGT entre els qual, i a més de Viladoms, Ramon
Porqueres, Frederic P. Verrié, Emili Losada, Ramon Morera
o Antonio Garcia. Després de mesos de presó preventiva a la
Model de Barcelona, Viladoms sortirà pendent dun judici
que no es celebrarà fins la segona meitat de 1955 on acusat
dassociació il·lícita i propaganda il·legal safronta a una
demanda de sis anys de presó, que ja no complirà. Però la
detenció, presó i processament de Viladoms el porten, a situar
la seva activitat i militància política en una àmbit més prudent
i reservat. És lhome segur de lorganització per la seva
renovada prudència, i centra tots els seus esforços en les
activitats de formació en lacadèmia, especialment a partir de
la consecució de la seva vinculació amb lEscola del Treball.
Això no significa ni labandonament del seus ideal polítics
ni de lideari socialista. Viladoms és un abaderat del marxisme
científic i utilitza els cursets i xerrades dels dissabtes a
lacadèmia per a fer-ne difusió. Mai però utilitzarà aquestes
activitats per fer proselitisme partidari, malgrat que gran part
dels personatges que passen per aquestes trobades siguin
militants socialistes . Quan els xicots que assisteixen a les
seves classes i a la resta dactivitats li mostren inquietuds
polítiques, ell els aconsella i orienta, els adverteix dels riscos
i a la vegada els anima, però mai els proposa militar en una
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o altra formació política, ni tan sols la seva que continua
essent el MSC.
Així, centrat en la seva tasca de formació dobrers, es
converteix en mestre de mestres. Són un gran nombre els
que senten la crida pel magisteri a partir del contacte i el
mestratge de Jaume Viladoms. El cas més paradigmàtic
serà el dels germans Isidre i Ton Creus, impulsors a Sabadell
junt a daltres, del moviment de renovació pedagògica, que
concretarien en la consolidació i conversió de lescola del
senyor Valls, també vell amic de Viladoms en làmbit
educatiu, en lescola Nostra Llar, que encara continua
essent avui un dels referents educatius de Sabadell.
Preocupat des de sempre per la unitat del socialisme a
Catalunya, Viladoms observa i segueix amb interès el
procés iniciat el 1974 amb la creació de Convergència
Socialista de Catalunya, a través dels contacte amb persones
que en són impulsors a Sabadell, especialment en Manuel
Garriga. De fet quan el sorprèn de manera sobtada la mort,
el mes doctubre de 1976, shavia compromès a participar
com a orador en el primer míting socialista de Sabadell
que shavia de celebrar a finals daquell mateix mes. Per
això, el míting per la llibertat celebrat a Sabadell el 23
doctubre de 1976, que semmarcava en el procés de
constitució del Partit Socialista de Catalunya, va ser presidit
per una gran foto de Jaume Viladoms, el referent, el mestre,
la memòria i lànima del socialisme sabadellenc durant
desenes danys. Per això també, el primer local públic que
el PSC va obrir a Sabadell va ser a lantiga acadèmia de
Viladoms al carrer Ribot i Serra, al costat del pis on
continuava vivint la seva vídua i un dels seus fills. El
comiat civil que els socialistes i altres forces desquerra
de Sabadell li varen oferir a la plaça Pep Ventura, al cor
de la Creu Alta i ben a prop del seu domicili, va ser una
mostra de reconeixement al mestre. Una nombrosa
representació dex-alumnes, de deixebles , damics personals
i polítics de tots els àmbits de lesquerra sabadellenca el
varen acomiadar amb emoció. Era lhomenatge al mestre
dobrers al mestre de mestres, a l humanista, al socialista
íntegre que va fer daquest ideari un estil de vida dedicada
als altres.

Joan Marcet
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Joan Codina
Vivet,
cooperativista
i socialista
Per Xavier Casals

Joan Codina Vivet fou un destacat cooperativista i socialista de
Manlleu (Osona) que tingué un final tràgic fou afusellat i
una trajectòria paradoxal: crític radical dels catalanistes des de
la dècada de 1910 en els articles de El Socialista, fou expulsat
de la UGT per catalanista.
Va néixer el 13 de febrer de 1873 en una família humil (el pare
era bracer) i fou el menor de quatre germans que aviat quedaren
orfes. Els més grans li cercaren feina en una empresa de filats
i tingueren cura de que aprengués a llegir i escriure quan ja era
adolescent. Amb 16 anys es sentí atret pel cooperativisme i el
considerà com una via per instaurar el socialisme, com assenyalà
el 1935: La cooperación [ ] socializará toda la producción
a fin de que nadie pueda especular con ella y hará del mundo
una vasta cooperativa con todas sus ramas, producción ,
distribución y consumo i en su empeño de transformar el
mundo [ ] hará que todos los seres humanos tengan asegurado
el plato correspondiente en el banquete de la vida, y por lo
tanto no habrá paro forzoso ni un mundo en ruinas. Així
cooperativisme i socialisme foren inseparables en la seva
actuació, que desenvolupà en estreta relació amb el seu gran
amic Josep Lladó Quintana (1880-1963).
Segons una elogiosa biografia seva publicada a Acción
Cooperativista (lòrgan de la Federació Cooperativista de
Catalunya en el qual Codina va col·laborar), era de caràcter un
xic aspre, cru i poc diplomàtic en tàctica psicològica, fet
que implicà que la seva actuació no es reflectís amb la intensitat
que es mereixia. Va protagonitzar intervencions públiques de

manera habitual, però fou un orador descassa eloqüència
i senzillesa dexpressió. En canvi, tingué relativa facilitat
per escriure, com testimoniaren les seves nombroses
col·laboracions en premsa.
Com cooperativista desplegà en la Mútua de Pan y
Comestibles, una cooperativa de consum fundada a Manlleu
el 1903 de ràpid creixement que constituí una veritable
institució local. Fou el seu primer secretari i sempre hi
romangué vinculat: la presidí de 1922 a 1924, vetllà per
laplicació estricta del reglament i nescrigué la història.
Segons lhistoriador Josep Casanovas hi exercí una constant
influència des de diferents càrrecs, a la vegada que hi dugué
a terme una important tasca darticulació del cooperativisme
osonenc en impulsar una Federació Comarcal de Cooperatives
de Vic des dels anys vint. Aquesta iniciativa se situà en
lavantguarda dun cooperativisme català fins aleshores
organitzat en federacions provincials.
Codina inicià el seu compromís socialista també en la seva
joventut i quan el 1889 es constituí la secció de la UGT a
Manlleu en fou tresorer. Afiliat al PSOE, des de 1903 participà
com a delegat en diverses conferències regionals dagrupacions
socialistes de Catalunya i de congressos de la Federació
Socialista Catalana. Conegué les primeres figures del partit
(com Pablo Iglesias, Andrés Saborit o Francisco Largo
Caballero) i escrigué a El Socialista, La Justicia Social i La
Internacional. Regidor de Manlleu el 1912, el 1931 li mancaren
8 vots per tornar-ho a ser i el 1934 fou regidor suplent. Malgrat
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creure en la lluita de classes, confià en ladveniment dun canvi
de sistema no traumàtic, com afirmà el 1930: el socialisme
que triomfarà en el present segle no ve a matar fabricants , ni
a menjar capellans, sinó a complir el precepte bíblic que mana:
guanyaràs el pa amb el suor del teu front i a fer que no existeixin
paràsits i a garantir que el treballador, quan no tingui forces,
no vagi a parar a lhospital .

Manlleu decidí per unanimitat no tornar al PSOE i romandre
a la USC. Tot i que desconeixem les raons que dugueren a
Codina, cal pensar que hi van influir tant la seva expulsió de
la UGT com el seu pessimisme sobre el futur del socialisme
en el moviment obrer català, ja que en 1930 valorava que al
cap de quaranta anys de fer-hi política si no está peor, en
nada ha cambiado.

Adquirí notorietat en el moviment socialista per la seva oposició
rotunda al catalanisme, fins al punt que els historiadors lhan
definit com un antinacionalista visceral (David Ballester) o
un destacat enemic del catalanisme o qualsevol cosa que se
li assemblés (Ricard Alcaraz). Tanmateix, Codina va arribar
a blasmar el centralisme brutal imperant a Espanya i no sembla
haver bastit la seva crítica inicial al catalanisme tant des de
apriorismes ideològics (que hi foren), com des de la seva
experiència dobrer autodidacta. Fins i tot contemplà la reforma
fabriana com una diferenciació artificiosa del català, fet que
segurament el portava a veure el catalanisme com un factor de
divisió de lobrerisme. Però fou la feina doperari tèxtil la que
el va influir decisivament en identificar a La Lliga amb la
patronal intransigent amb què tractava. En conseqüència, associà
els lligaires a tots els mals, des del caciquisme fins al foment
de lanarquisme (en detriment del socialisme), i denuncià que
aman mucho al terrer català, porque es rico y próspero para
ellos; pero odian, desprecian y matan al obrero catalán. De
tot plegat nextragué una rotunda conclusió: los directores del
catalanismo no dejan de laborar para crear un pueblo de
castrados y soplones.

Iniciada la Guerra Civil, en dissoldres el comitè local de
milícies antifeixistes, formà part del consistori de Manlleu
en representació del PSUC com a regidor de Proveïments
des de novembre de 1936. Del 20 al 29 doctubre de 1937
fou un efímer alcalde interí (com a regidor de més edat) i el
seu amic Lladó el succeí en el càrrec fins a la fi del conflicte.
En apropar-se les tropes franquistes Codina fugí a França
amb Lladó, però a mig camí tornà convençut de no merèixer
represàlies: Estic cansat i no em veig amb cor de fugir. No
he fet res, explicà.

Crític amb les temptatives de fer convergir socialisme i
catalanisme, va polemitzar amb Josep Recasens i Mercadé i
Joaquim Bueso el 1916 i amb Rafael Campalans el 1923, quan
es va crear la Unió Socialista de Catalunya (USC). Codina
considerà que aquesta entitat era impulsada por un grupo de
intelectuales muy desocupados, ayudados por algunos señoritos
de bolsillo proletario i apuntà que no tenía futur, atès el
precedent que oferia en aquest sentit la fallida Unió Federal
Nacionalista Republicana de 1910. Per tant, aplaudí al veterà
Josep Comaposada quant aquest el 1925 deixà la USC i es
reintegrà a lortodòxia del PSOE.
Aquests plantejaments no li van impedir de tenir bones relacions
amb Manuel Serra i Moret i el juliol de 1933 acceptà
disciplinadament la fusió de la Federació Catalana del PSOE i
la USC, malgrat que aquesta va ser rebutjada per la direcció del
PSOE. Les tensions entre les organitzacions afloraren labril de
1934, en el II Congrés del secretariat de la UGT celebrat a
Barcelona; quan Codina hi proposà que el secretariat del sindicat
fos ampliat i es reunís setmanalment, els dirigents ugetistes ho
denunciaren com una maniobra catalanista i lexpulsaren.
Largo Caballero lamentà el fet i Codina restà desmoralitzat: Se
me tiene por un indeseable sospechoso de catalanismo, ¡qué le
vamos a hacer!, escrigué. En aquest marc, quan aquell any es
consolidà el trencament de la unitat socialista lagrupació de

Els franquistes ocuparen Manlleu el 4 de febrer de 1939 i la
denúncia dun veí comportà la seva detenció el dia 21. El 5
de març fou traslladat a la presó Model de Barcelona i li va
ser instruït un judici sumaríssim acusat de no haver impedit
diversos assassinats durant la guerra en raó del seu càrrec de
regidor. Codina ho negà amb fonament, ja que en el seu
expedient no hi figurà cap fet de sang ni tant sols delictiu.
Jutjat en la primera gran onada repressora franquista, la seva
línia de defensa resultà inútil: quan al·legà haver salvat a un
carlí, un informe falangista manifestà que això demostrava
que sabía anticipadamente los que se iban a asesinar.
El dia 13 de març de 1939 es celebrà el Consell de Guerra i
el fiscal li demanà 30 años de reclusión perpétu [sic], però
el Tribunal el condemnà a mort como uno de los elementos
más significado y responsables [ ] de Manlleu. En un
darrer acte de rebel·lia es negà a signà la notificació de la
sentència. Fou afusellat a Barcelona el dia 29 de març en el
Camp de la Bota. Els franquistes van fer córrer que abans
dexecutar-lo lobligaren a cantar el Cara al sol. El cert és
que Codina havia perdut el coneixement en ser lliurat al
piquet dexecució i morí inconscient. Tot i estar casat, no
deixà descendència. Gairebé seixanta anys després, el setembre
de 1997, rebé un homenatge pòstum a Manlleu on li fou
dedicat un carrer.

Xavier Casals
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Juan
García,
l'ortodòxia
militant
Per David Ballester

Juan García, per a quasi tothom el paleta, és lhome clau per
entendre la trajectòria del socialisme representat per les sigles
del PSOE i la UGT a Catalunya durant bona part del
Franquisme. Un socialisme quantitativament feble, i que
molts porten a lextrem de parlar de García com gairebé lúnic
militant del PSOE durant els difícils anys cinquanta. Va
néixer a Carabanchel el 1896, per militar en els rengles
socialistes des de 1915. Conegué a Pablo Iglesias, fou processat
com a resultat de la seva participació en la vaga general de
1917, i arribà a ser un estret col·laborador de Largo Caballero.
Fou escollit regidor en el consistori de Carabanchel,
probablement durant els anys republicans. Pel que fa a la
seva actuació durant la Guerra Civil, només sabem que quan
el govern de la República sinstal·là a Barcelona a les darreries
de 1937, ell també es traslladà a la capital catalana, al ser
nomenat responsable de les colònies dels nens madrilenys
establertes a la rereguarda catalana, a més de col·laborar en
el Tribunal Tutelar de Menors.
Un cop finalitzat el conflicte fou empresonat i, un cop alliberat,
es quedà a viure definitivament a Barcelona, en concret al
carrer de la Cendra. Manobre de professió, feia ostentació de
la seva professionalitat en lexercici de lofici, condició
indispensable, deia, per tenir una trajectòria digna en làmbit
polític i sindical. Participà en la reconstrucció de la Federació
Catalana del PSOE en la immediata postguerra, al costat de
G. Guerra, L. Ruiz, R. Comerón i Lucila Fernández. El 1944
també participà en la reconstrucció de la UGT socialista
conjuntament amb militants del POUM, formant part del
Comitè Regional del sindicat al costat del poumista Peruny.

Detingut el 1948 i el març de 1952, quan pocs mesos després
la direcció clandestina del partit cedí la direcció de la UGT
catalana al MSC, mostrà el seu enuig a la direcció, per les
reticències que tenia i sempre tingué respecte els homes del
Moviment, a qui valorava com excessivament catalanistes
per ser socialistes, però ho va acceptar per disciplina,
condició que mai li mancà, tot i que encara deu anys després,
en carta a Tolosa, es referiria a aquest esdeveniment com
el caso más malo de lo ocurrido.
El febrer de 1953 es produí una nova i important actuació
policial, en aquesta ocasió contra una dotzena de militants del
MSC, entre ells els màxims responsables de la UGT. García,
malgrat estar vigilat per la policia, fou lhome encarregat de
rebre i distribuir els recursos que arribaven des de lexecutiva
tolosana per ajudar a les famílies dels presos i fer front a les
despeses generades pel seu processament, circumstància que
li va permetre contactar amb J. Reventós, que exercia com
advocat dun dels detinguts. Un cop desballestat el sindicat,
García, en companyia de Blanch, formà un Comitè Regional
de la UGT amb la intenció de reconstruir lorganització.
Lany 1954 A. Amat fou presentat per García a J. Reventós,
al mantenir llavors unes relacions fluides i constants amb
els homes del MSC. Malgrat aquesta circumstància, en les
mateixes dates opinava que aquell partit tiene muy poco
de socialista, por encima de socialistas son catalanes,
consideració que el portava a acusar als seus militants de
nacionalistes i de tenir pretensiones separatistas, creando
unas fronteras fictícias dentro de la Nación, tot un anatema
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per lortodòxia del socialisme psoista. Era a aquesta
circumstància a la que García atribuïa el fet que no shagués
pogut portar a terme una unión o fusión definitiva con ellos,
que aviat qualificà dimpossible. Al respecte també era
habitual que fes referència a la proximitat dels homes del
MSC al seu partit, per beneficiar-se mitjançant la UGT, on
militaven uns i altres, dels recursos econòmics tramesos des
de Tolosa.
De tota manera, García era un habitual en les reunions que
els homes del MSC realitzaven, entre daltres indrets, a
lorxateria del carrer Aribau cantonada Gran Via i més tard
al café Rosales al Paral·lel. Aquells el veien com un més, i
García, probablement empès per la manca duna militància
més àmplia en el seu partit, i superant les seves reticències,
establí una relació constant i estable amb els homes del
Moviment. Era considerat, pràcticament, un dels nostres
certificava al respecte F. Casares. Aquest mateix afegia que
García a lenraonar emprava un to sentenciós, per acabar amb
una frase que reflecteix perfectament el seu tarannà: té tota
la textura mental del clàssic militant socialista seguidor de
Pablo Iglesias: austeritat, honradesa i poques filigranes
filosòfiques.
El 1955 assistí a El Vendrell al IV Congrés del MSC,
consolidant-se, al costat dAmat, com lhome pont entre el
Moviment i les executives a lexili. El 1957 insistia davant
lExecutiva Nacional del sindicat, en la necessitat de comptar
amb el MSC en els rengles de la UGT, per així poder lluitar
millor contra els que anomenava chinos, els comunistes.
Però quan el 1958, finalment lExecutiva va decidir nomenar
un Permanent pel sindicat, va patir una forta decepció, atès
que ell no fou el nomenat, sinó un home del Moviment, M.
Casablancas.
El novembre de 1958 fou novament detingut, al costat de
catorze militants del MSC. Després de tres dies a Jefatura,
fou ingressat a la presó Model, i el 5 de desembre traslladat
a la presó de Carabanchel, don seria alliberat el maig de
1959. Des de la presó, García va fer arribar a Tolosa un seguit
descrits on es contenien judicis extraordinàriament durs
contra altres militants socialistes, molt especialment contra
Amat, tant per aspectes de caire ideològic com per la seva
conducta a la presó. A la vegada que manifestava el seu disgust
per no rebre del partit suficient suport econòmic.
La caiguda de 1958 va tenir un efecte demolidor sobre les ja
tenses relacions entre el MSC i el PSOE. Ell mateix afirmava
en carta a Tolosa el maig de 1959 que les relacions shavien
refredat, i poc després escrivia a Tolosa que habiendo
desaparecido la primordial causa de su amistad que era ser
yo el señor del dinero, ya no les interesa tanto el trato.
Llavors García sallunyà del Moviment, però també inicià un
procés de distanciament amb la direcció del PSOE-UGT.
Dolgut per lescàs suport que considerava que se li
proporcionava des de la direcció socialista, adoptà una posició
crítica vers lactuació a Catalunya de les direccions tolosanes
al llarg dels anys seixanta. Així, García Duarte, després de
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visitar Barcelona a principis de 1962 per valorar la situació
del partit i del sindicat, el va qualificar de fracassat,
afirmant que el va trobar decebut i que la mateixa militància
el defugia, i en conseqüència hacía imposible la actuación
en común dada su locuacidad, su falta de discreción y falta
de personalidad para aglutinar a los elementos que siguen
fieles a nuestras organizaciones.
Igualment es mostrà crític amb el nou delegat del seu partit
a Catalunya des de 1962, R. Gutiérrez. Aquest intentà
recuperar-lo pel treball orgànic, però García es negà. I quan
aquell va cedir el seu càrrec a P. Rueda, aviat García va
qualificar a la nova direcció amb adjectius com logreros,
indeseables y tránsfugas. Quan la conflictiva gestió de
Rueda va motivar la intervenció de lExecutiva loctubre
de 1965, García fou inicialment consultat al respecte, però
sel va deixar al marge respecte quina era la línia a seguir,
fet que va representar que fins i tot formés amb els seu
grup de fidels un Comitè Regional, paral·lel a loficial.
Poc després, un informe dun delegat de lexili qualificava
a García dautoritari, i recomanava que se lapartés de
lorganització. De tota manera, i malgrat les discrepàncies,
tenim constància que les executives tolosanes ajudaven en
aquestes dates econòmicament a García, per fer front a les
estretors de la jubilació.
Loctubre de 1967, García va decidir donar un nou pas en
la seva croada contra Rueda, i en companyia de dos militants
va decidir desplaçar-se a Madrid, per aconseguir el
cessament daquell en el decurs dun Comitè de
Coordinació. Però en el viatge de tornada, a lalçada de
Pina dEbre, el cotxe en el que viatjaven va patir un accident,
a resultes del qual García va morir. Poc després, el primer
de novembre, en el decurs duna assemblea, les
organitzacions socialistes catalanes van destituir a Rueda,
sense que el Paleta hagués aconseguit poder veure el seu
objectiu assolit.
Per cloure aquest breu apunt biogràfic, res millor que el
retrat que ens va fer dell J. Reventós: no demasiado alto,
lleno sin llegar a ser obeso, con unos ojos celestes y
avispado y una gruesa y canosa cara de color rosado, curtida
la piel (como la de sus manos) por innumerables y gélidos
aires invernales y miles de horas bajo el sol calcinante del
verano. (...). Para nosotros era El Paleta. (...) un socialista
madrileño que casi se había convertido en catalán, aunque
de nuestra lengua sólo pronunciase la palabra adéu.

David Ballester

