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Els fons documentals de l'arxiu històric
Salvador Coromina. Documentació de l´Assemblea de Catalunya. Comprèn material dels anys 1966-1977.
Inclou també una col.lecció de cartells i material de propaganda de l´inici del PSC (fins a 1978).
FOC-Joaquim Garriga. Documentació original del Front Obrer de Catalunya (FOC). Correspon al període
de 1960-1970.
Jordi Font. Documentació de Convergència Socialista de Catalunya i del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Isidre Molas. Documentació per a la història del FOC i les organitzacions democràtiques dels anys 1945-1970,
així com de la història del socialisme català des de 1974 fins a l´actualitat.
Joan Reventós. Documentació bàsica de la història del Moviment Socialista de Catalunya i d´organitzacions
polítiques i moviments socials de l´any 1942 fins a l´any 1977.
Josep Rovira. Correspon a l´arxiu de l´MSC de Josep Rovira. Comprèn de 1943 fins al 1966.
Joan Soler. documentació diversa de l´MSC, publicada i inèdita.
Josep M. Triginer. comprèn l´arxiu personal com a primer secretari de la Federació Catalana del PSOE, així
com documentació del període en el qual va ser conseller de Política Territorial al govern de la Generalitat
Provisional (1977-1980).
Centre d´Estudis Socialistes (CES). documentació procedent d´aquest col.lectiu d´intel.lectuals socialistes.
Inclou també la feina originària dels diferents grups de treball. Correspon al període 1976-1981.
Convergència Socialista de Catalunya (CSC). documentació de la seva constitució, el juliol de 1974, fins a
l´any 1976.
Federació Catalana del PSOE dels anys 70 fins a la unificació socialista (1978).
Partit Socialista de Catalunya-Congrés (PSC (C)) correspon al període 1976-1978.
Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament (PSC(R)) des de la seva constitució l´any 1976 fins a la
unificació socialista (1978).
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC(PSC-PSOE)) documentació del procés constituent que va portar
al congrés d´unificació dels socialistes de Catalunya, el juliol de 1978.
Conferència d´Homes i Dones d´Esquerra inclou tota la documentació elaborada durant la preparació i celebració de la Primera i Segona Conferència d´Homes i Dones d´Esquerra (1985-1987)
Convenció per una Majoria Nacional i de Progrés inclou el material que es va generar durant la celebració
d´aquesta Convenció
Alfred Pérez-Bastardas documentació de la clandestinitat i publicacions legals, cartells, retalls de premsa, etc.
Manuel de Forn. documentació del Front Obrer de Catalunya (FOC) en el seu darrer període i del moviment
d´estudiants dels anys de la clandestinitat.
Rafael Pujol. material de les últimes etapes del Front Obrer de Catalunya (FOC)
Andreu Cortines. publicacions de casals catalans i altres col.lectius a l´exili (França i Amèrica). Documentació
al voltant del tema del cooperativisme.
Guerau Ruiz Pena. publicacions i material divers de la clandestinitat i també legal.
Albert Pérez i Baró material relacionat amb el món de les cooperatives, documentació personal, publicacions,
reculls bibliogràfics, vídeos i cintes de cassette.
Gabriel Colomé documentació referent a l´estructura , funcionament i electorat del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) des del seu naixement l´any 1978 fins a l´actualitat.
Jordi William Carnés publicacions i material variat referent principalment al PSC (PSC-PSOE) i al PSOE.
Lluís Armet documentació referent al PSC (PSC-PSOE)
Joan Nicolau documentació personal i de l´exili català a Europa.
Francesc Casares col.lecció del Setmanari “Justícia Social”
Ildefons Valls documentació del Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament.
Felip Lorda documentació personal junt amb material del PSOE de l´exterior, la UGT de l´exterior i la Federació
Catalana del PSOE.
Cesc Canet material fotogràfic i audiovisual divers.
Arxiu Fotogràfic
Hi ha més documentació diversa donada per Joan Alamillo, Ramon Fernández Jurado, Enric Llorens, Àngels
Navarro, Joan Colom, Antoni Canals, Daniel Font, Josep M. Vegara, Jaume Bellmunt, Vicenç Ligüerre, Quim
Ruiz, Vicenç Sanclemente, Glòria Rubiol, Ernest Maragall, Jordi Pedret, Rosa Barenys, etc.
.

Joan Soler

Ja tenim disponible per a la consulta a la seu
de l’Arxiu la col·lecció de documentació que fa
referència a les passades eleccions municipals
del mes de juny. Concretament es tracta del
material editat pel Partit dels Socialistes de
Catalunya a les quatre capitals de província.
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El Moviment Socialista de
Catalunya es va constituir a
França l´any 1945 de la mà de
Josep Rovira amb la intenció
de reagrupar el socialisme
democràtic català. El seu lema
va ser Federació, democràcia,
socialisme. L´any 1950 es
transformà en partit i va
aconseguir mantenir-se,
després de diferents escissions
i crisis internes, fins el 1976
en que es dissolgué. Durant
aquestes tres dècades generà
un notable volum de
documentació, del que se´n ha
conservat una part força
reduïda. Joan Soler va
aconseguir aplegar, en el fons
integrat en l´Arxiu Històric,
documentació interna, diversa
correspondència, i també
publicacions periòdiques entre
les que sobresurt la col·lecció
sencera d´Endavant, òrgan
central de l´MSC.

El nou de setembre d´enguany
s´ha complert el setantè
aniversari de la mort de Rafael
Campalans en tràgiques
circumstàncies. Enginyer,
intel.lectual i polític, va ser un
dels principals impulsors del
socialisme a Catalunya, en una
època en que era un corrent
minoritari dins la societat.
Admirat pels seus alumnes de
l´Escola del Treball de la que
en fou director, estimat pels seus
companys socialistes i respectat
per tothom, el títol del seu llibre
Política vol dir Pedagogia
resumeix el llegat del seu
pensament. Des de la Fundació
que porta el seu nom dediquem
aquestes pàgines al seu record.
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Agenda i activitats de la Fundació
Estem preparant el quart llibre de la col.lecció
Memòria del nostre arxiu. Estarà dedicat a la
figura de Josep Recasens i Mercadé, un dels
principals impulsors del socialisme a les
comarques de Tarragona durant les primeres
dècades del segle XX. A més va ser fundador
i director de La Justícia Social, òrgan del Partit
Socialista a Reus i posteriorment de la
Federació Socialista Catalana del PSOE.
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Horari
d'atenció al públic:
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El mes d'agost està
tancat per vacances.
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Dins de les activitats de l’arxiu

70 anys de la unitat
USC-FSC (PSOE)

El Pensament de
Rafael Campalans
“A la joventut socialista, a la qui està encomanada la missió de construir una Catalunya políticament lliure i
socialment justa, al servei dels més alts interessos humans”. (Política vol dir pedagogia, prefaci)
“La lucha universal entre la burguesía y el proletariado sólo se ha planteado hasta ahora en Cataluña en
el campo favorable a nuestros enemigos: violencia contra violencia. Y en este campo evidentemente
seremos siempre vencidos. Cuando hablen las pistolas contestaran los máuseres y las ametralladoras.
Hemos de elevar la lucha social al plano de las realidades económicas y al campo de las ideas. El monstruoso
lenguaje de las armas no es ningún lenguaje humano. Burgueses y trabajadores no han discutido aún
humanamente. Hoy que se forjan grandes cosas para el mañana, ahora que todas las posibilidades de
redención se hallan abiertas a nuestro paso por el firme camino del derecho y de la ley, hemos de luchar
con las armas del diálogo. Y en el campo sereno de la razón –siendo la razón nuestra- ganaremos siempre”.
(Hacia la España de todos, p.84)
“Es fàcil cosa teoritzar idíl.licament sobre la Societat Futura i més fàcil encara exaltar les ànimes simples evocant
l´eterna “imminència” de la Revolució Social. Però no ho és tant, mostrar una ruta raonable pel trànsit de l´avui
miserable al demà somniat. A nosaltres, els socialistes, aquesta direcció ens sembla molt clara: primer, consolidar i
realitzar la democràcia política. Segon, posar el nostre poble en marxa vers la democràcia econòmico-social. I és que
nosaltres sabem que sense una prèvia cultura de les masses – de dalt a baix- la democràcia esdevé un mite, i que sense
la creació liminar d´una consciència socialista, tota edificació comunista resulta una pura ficció.”
(Política vol dir pedagogia, prefaci)
“Els socialistes proclamen els principis de llibertat. Es així que el nacionalisme català és un problema de llibertat
col·lectiva”. (El socialisme i el problema de Catalunya, p.33)
“Només un ideal s´ha mantingut intacte en les consciències: l´aspiració de l´assoliment de la Justícia Social”.
(El socialisme i el problema de Catalunya, p.36)

El passat més de juliol es va complir el setantè aniversari del
congrés d´unificació de la Unió Socialista de Catalunya i la
Federació Catalana del PSOE, celebrat a la Casa del Poble de
Barcelona. Aquell fet històric hauria pogut suposar un important
avenç dins de la història del socialisme a Catalunya, però
fracassà.
L´adveniment de la República l´any 1931 trobà els socialistes
catalans dividits en dos partits polítics de poca volada. Per
una banda la Unió Socialista de Catalunya, nascuda l´any
1923 i que aplegava els sectors de tendència més catalanista,
i per l´altra la Federació Catalana del PSOE, grup encara més
reduït que l´anterior, i que patia una crisi interna arran de
l´enfrontament de la majoria de les seves agrupacions territorials
amb l´agrupació de Barcelona. Aquesta situació ajudava a que
el socialisme a Catalunya fos una força molt minoritària,
realitat a la que s´hi afegia l´escasa implantació de la Unió
General de Treballadors.
L´any 1932 s´inicià un procés d´apropament entre les dues
forces socialistes de cara a constituir un partit unificat que
permetés assolir una posició més important dins del panorama
polític del moment. Les negociacions no foren senzilles, i els
enfrontaments constants, però la voluntat d´arribar a un acord,
impulsat per Rafael Campalans per part de la USC i per Josep
Recasens per part de la FSC, donaren els seu fruit quan els
dies 15 i 16 de juliol de 1933 se celebrà finalment el congrés
extraordinari d´unificació. El Comitè Executiu del nou partit
quedà integrat per: Joan Comorera (president), Marià Martínez
Cuenca (vice-president), Ramon Folch i Capdevila (secretari
general), Joan Fronjosà, Antoni Obach, Joan Capdevila i
Ramon Palomas.

Edició del llibre de Joaquim
Nadal Catalunya. Catalanisme
i Socialisme
La Fundació Rafael Campalans junt amb
l´Editorial Mediterrània han editat
recentment aquest nou treball de Joaquim
Nadal. Aquest llibre presenta un recull de
diversos textos que abasten el període
1984-2001, amb una especial atenció a
l´etapa de 1993 a 1995 que coincideix
amb el temps en què l´autor va ser candidat
a la presidència de la Generalitat.
Les reflexions de Nadal en el decurs de les pàgines d´aquest
volum palesen l´actual vigència de moltes d´elles, i contribueixen
a l´enriquiment del pensament socialista i catalanista.

El somni d’Alexandre Jaume
d’Andreu Jaume i Enseñat
La Col.lecció Memòria editada pel nostre
Arxiu Històric s´acaba de veure ampliada
amb el seu tercer llibre, en aquesta ocasió
dedicat a l´estudi d´un dels pioners del
socialisme a les Illes Balears: Alexandre
Jaume.

Amunt, els damnats de la terra!
Amunt, els forçats de la fam!
La força pel dret és vençuda,
S´acosta el bell temps de la pau.

Es la lluita darrera,
Agrupem-nos, germans.
La Internacional siga
La Pàtria dels humans.

Nascut l´any 1879 dins d´una família
benestant de l´illa de Mallorca des de molt
jove manifestà una aguda consciència
social que es traduí ràpidament en vocació política. Iniciat en les
files del liberalisme no va trigar gaire en optar per l´ingrés en el
partit socialista mallorquí l´any 1919, en una època i en un lloc
on dominava el conservadorisme més ranci. La seva trajectòria
política el va portar a ocupar diferents càrrecs, entre ells el
d´alcalde interí de Palma quan es proclamà la República l´any
1931, i el de diputat a Corts entre 1931 i 1933. A més la seva
producció intel.lectual va ser una constant amb l´elaboració de
discursos i la publicació d´articles a la premsa. La ferma fidelitat
a les seves idees va comportar-li l´hostiliat creixent del
conservadorisme illenc que el considerava un traïdor donat el seu
origen burgès. L´esclat de la guerra civil el 1936 el convertí en
un objectiu fàcil pels qui havien acumulat odis envers la seva
persona durant molts anys, fet que finalment va haver de pagar
amb la seva vida quan fou afusellat pels rebels el febrer de 1937
junt amb altres companys.

Del passat damnem les misèries;
Esclaus, aixequeu vostres cors!
La Terra serà tota nostra
Lluint sempre Sol per tothom.

Es la lluita darrera,
Agrupem-nos, germans.
La Internacional siga
Amb gran valor
La Pàtria dels humans.

L´estudi té el valor afegit d´haver estat elaborat pel besnét
d´Alexandre Jaume, qui ha intentat fer una aproximació objectiva
al personatge i deixar de banda possibles efusions personals que
distorsionessin la seva anàlisi, tot i que des del primer moment
deixa aclarit la seva admiració per la figura del seu besavi.

“Catalanitat i universalitat, són en el cor i en la raó de les joventuts escolars, dos aspectes d´uns mateixos ideals
alliberadors i progressius”. (Als joves, p.23)
“Mentre Catalunya no hagi assolit la seva plena llibertat cultural i política, els homes liberals d´aquí haurem
d´alçar un puny cap a fora contra els opressors del nostre poble, i haurem d´alçar un altre puny, dins de casa,
contra els opressors de les nostres consciències. Quan Catalunya sigui políticament lliure, lliures tindrem les
dues mans per a lluitar per l´emancipació espiritual i social del nostre poble amb les forces reaccionàries, amb
les quals no tenim altre remei avui que barrejar-nos massa sovint i que ara ens envolten i ens ofeguen”.
(Als joves, p.35)

Versió catalana que Rafael Campalans va fer de La Internacional

En els mesos van seguir però, es va posar de manifest que la
unitat que s´havia aconseguit no estava prou fonamentada,
i ràpidament la direcció del PSOE rebutjà els estatuts i no
reconegué el nou partit, posició que a mig termini abortà
l´objectiu d´organitzar un únic parit socialista que pogués tenir
un fort arrelament a Catalunya.

Imatge del congrés d’unificació socialista.
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Ciutadana

Maria Aurèlia
Capmany,
escriptora
i dona d’acció
(1918-1991)

Maria Aurèlia Capmany

Per Jordi Font
Com més t’endinses en els paratges de Maria Aurèlia Capmany,
més tens la impressió d’estar trepitjant un continent ignot. El
caràcter polièdric de la seva personalitat i de la seva producció
et porta de sorpresa en sorpresa.
Obra literària: el gran iceberg
La seva obra literària va haver de superar una autèntica carrera
d’obstacles i, encara avui, és un descomunal iceberg, conegut
només per alguna de de les seves puntes. Va anar publicant-se
primer de manera discontínua i amb molt de retard a causa de la
censura franquista. Després, va haver de lidiar una segona batalla
desigual, amb el cànon hegemònic del moment i els corresponents
paràmetres analític, els de l’”evangeli segons Sant Lukacs” (en
paraules de Joan Fuster), en els quals la seva obra no acabava
d’encaixar. Tot plegat en va dificultar i retardar molt el coneixement.
Finalment, una novel.la seva -“Un lloc entre els morts”-, publicada
després de vuit anys d’incomprensible espera, obtindria el Premi
Sant Jordi i, més endavant, seria reconeguda entre les “MOLC”
(les millors obres de la literatura catalana). Sobre el conjunt de
la seva obra, però, hi pesa encara massa desconeixement i un
greu dèficit de recerca universitària, tot just iniciada per la
Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.
Totes les tecles i més encara
A part la seva prolífica obra escrita, que abasta des de la novel·la
fins al teatre, passant per l’assaig, l’articulisme, el guionisme, la
cançó…, és també impressionant l’enormitat de facetes que Maria
Aurèlia Capmany va desenvolupar durant la seva vida, en un autèntic
esclat de passió i d'intel.ligència, en una aposta optimista i esperançada

pel gènere humà, sempre des d’un compromís radical amb la
llibertat i la justícia, amb el seu país i la seva llengua:
-Va optar de seguida per una vida autònoma i arriscada,
abandonant el clos universitari, on exercia de jove i prometedora
professora de filosofia, i orientant-se cap a la literatura, cap a
l’ofici d’escriptora, en una llengua condemnada.
-Va formar entre els primers a les catacumbes de la resistència
cultural i política, des del precursor Grup Miramar fins a les
successives edicions del Congrés Mundial de la Pau, a països
diversos, en les quals ostentaria la representació de Catalunya;
des del primer recer de l’Institut Francès fins a “la Caputxinada”,
l’Assemblea d’Intel.lectuals i el Congrés de Cultura Catalana.
-Va edificar, en solitari, en els profunds cinquanta, un model de
dona diferent, a contracorrent dels valors i l’estètica de “la
feminitat” en boga, escandalós per als benpensants i observat
com una autèntica revelació per les joves generacions, fins a
esdevenir la pionera del feminisme de postguerra, l’exponent
català de la “segona onada feminista” representada per Simone
Beauvoir a França i per Betty Friedan als EEUU.
-Va tractar de reeditar d’alguna manera, a l’Escola Isabel de
Villena i a l’Institut Albèniz de Badalona, el projecte pedagògic
que havia viscut com a alumne a l’Institut-Escola de la Generalitat
republicana i que l’havia transformada de manera tan decisiva,
en una descoberta joiosa d’ella mateixa i dels diversos camins
del coneixement i la sensibilitat.
-Va posar en peu, en els seixanta, juntament amb Ricard Salvat,
la innovadora Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual -dins de
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l’ambiciós projecte de “Bauhaus” català impulsat per Alexandre
Cirici Pellicer-, on va exercir de professora, d’autora, de directora
teatral, d’adaptadora, d’actriu, d’animadora principal, en una
experiència col.lectiva que acabaria comportant una autèntica
refundació del teatre català.
-Va reivindicar i actualitzar la memòria del catalanisme popular
i d’esquerres, particularment al voltant de la figura de Francesc
Layret i del seu projecte de creació d’un partit laborista català
frustrat per les bales del pistolerisme blanc, una tasca memorialista
que tindria un efecte decisiu entre la jove generació de l’activisme
polític, en fer front a la confusió imperant en alguns ambients
d’esquerra a propòsit del catalanisme i la seva naturalesa.
-Va tenir un extraordinari ascendent en els joves escriptor de “la
Generació dels Setanta” (Terenci Moix, Montserrat Roig, Joan
Fuster, Mª Antònia Oliver…), fills del maig-68, que la van adoptar
com a mestressa generacional, tot acabant amb les ortodòxies
vigents fins aleshores; la seva novel.la “Un lloc entre els morts”
va fer escola entre ells i va esdevenir una obra de culte.
-Va exercir un magisteri potent i generós en moltes direccions,
de portes obertes, igualitari, a peu de carrer, en forma de tertúlia
espurnejant fins a altes hores de la matinada, que esdevindria
orientació i ajuda valuosa per a la gent jove de totes les dèries:
escriptors, actors, cantants, activistes, periodistes, estudiosos...
-Va crear, amb Jaume Vidal, una nova versió del teatre de cabaret, fentne instrument de combat cultural i polític, codi comunicatiu implícit
i especialment audaç en temps de censura i de contenció obligada.
-Va publicar milers i milers d’articles periodístics, en una vasta
gamma de diaris i revistes, en català i en castellà, i es va prodigar
com a conferenciant per tot el país, en una autèntica campanya
de proximitat al servei dels valors de la resistència democràtica,
del catalanisme d’esquerres, del feminisme.
-Va fer ràdio i va fer televisió, com a guionista, com a editora,
com a locutora, generant productes de vasta audiència.
-Va fer d’actriu cinematogràfica, dirigida entre altres per Martín
Patino, per Ventura Pons…
Socialista convençuda
L’any 1976, s’incorporava als rengles socialistes, en ocasió del
Congrés Constituent del Partit Socialista de Catalunya
(posteriorment adjectivat “Congrés”), dins del Grup d’Independent
pel Socialisme (GIS) impulsat per Alexandre Cirici Pellicer. Es
tancava així el cercle que s’havia obert amb l’influx determinant
que la política havia exercit sobre ella des de la infantesa:
principalment, per compte de l’avi Sebastià Farnés, estudiós del
llenguatge, federalista, esquerranós, ideòleg del primer catalanisme,
de la colla de Valentí Almirall i de Roca Farreras; i també per
compte de la seva mare i del seu pare, Maria Farnés i Aureli
Capmany, gent culta, enquadrada en els valors i l’estètica del
Modernisme i del catalanisme d’esquerres.
Maria Aurèlia tindria un paper especialment destacat en el famós
míting socialista del Blaugrana, el primer gran míting democràtic,
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en el frontispici del qual s’hi reproduïa una frase del seu
“Layret”: “Vindrà aquell dia que el treball vencerà”. Hi va fer
un discurs vibrant i inoblidable, que aixecava les pedres. També
s’hi cantaria per primer cop l’actualització expressa que Maria
Aurèlia havia fet de “La Internacional” (“… la força pel dret
és vençuda, s’acosta el bell temps de la pau”…).
Viuria convençuda el procés d’unificació del socialisme català
i de pacte d’aquest amb el socialisme espanyol. Malgrat les
dificultats del procés i les contradiccions que comportava, en
seria sempre una gran defensora. Sabia que era la garantia de
la unitat civil del poble de Catalunya i, de manera immediata,
l’aposta més clara pel retorn de la Generalitat. D’altra banda,
s’identificava plenament amb l’opció reformadora i la ideologia
oberta -contra tota concepció absoluta- que defineix el socialisme
democràtic.
Amb l’alcalde Pasqual Maragall, esdevindria regidora de cultura
de l’Ajuntament de Barcelona, funció des de la qual deixaria
un vast llegat: el Mercat de les Flors i les seves impactants
programacions primeres (la Carmen de Peter Brook, el
Mahabarata, la Pina Baush…); el Pla de Museus, amb l’encàrrec
a Gae Aulenti per fer, del vell Palau Nacional, el futur Museu
Nacional d’Art de Catalunya; l’intent meritori, significatiu i
no reeixit de fer sarsuela al Liceu; la restauració i reforma del
Palau de la Virreina per situar-hi la regidoria i fer-ne un espai
viu i de grans exposicions; l’exposició “Homenatge a Barcelona”,
que després circularia per mig món; la col.lecció de llibres
“Diàlegs a Barcelona”, ric patrimoni de la memòria
contemporània de la ciutat…
Conclusió
Si hagués de resumir en dos conceptes allò que Maria Aurèlia
representa, ho faria amb les paraules de Montserrat Roig:
“Maria Aurèlia va ser, per a mi, la terra i les ànsies de volar”,
és a dir, va ser realitat i imaginació, tradició i innovació,
memòria i inconformisme, patriotisme i universalitat.
Això és el que vaig tractar d’explicar i reivindicar a l’exposició
“Ciutadana Maria Aurèlia Capmany, escriptora i dona d’acció”,
que m’encarregava de comissariar la Fundació Capmany de la
UGT de Catalunya, amb el patrocini de l’Ajuntament de
Barcelona, la Diputació i la Generalitat. S’inaugurava la tardor
del 2002. Imaginar-la i fabricar-la va ser una aventura a voltes
excessiva, en la qual els implicats sovint ens vam sentir superats
pel personatge i per la impossibilitat d’abastar-lo i d’explicarlo en la seva complexitat. Finalment, ens en vam sortir de
manera raonable. Caldrà, però tornar-hi en el futur. Caldrà
sobretot que les universitats s’hi posin. Maria Aurèlia Capmany
i la seva obra constitueixen un continent vast i ple de secrets
que, com dèiem al començament, continua assemblant-se massa
a un continent ignot.
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