
Entrevista a Josep Maria Solé Sabaté,
catedràtic d’Història Contemporània de la UAB

da: a la fàbrica, al camp..., i 
a més s’han d’espavilar molt 
per trobar recursos, ja que 
molt aviat hi ha escassetat de 
proveïments i la gent, més o 
menys d’amagat, té conills, 
gallines, coloms i tot el que 
sigui. Es recuperen men-
jars tradicionals de càrrega 
calorífica i més pobres: les 
guixes, truites sense ous i co-
ses extraordinàries. Les do-
nes no són les que aguanten 
l’economia sinó la moral de la 
reraguarda. I llavors quan les 
incerteses de la direcció de la 
guerra i la revolució augmen-
ten, la moral de la reraguarda 
baixa: inseguretat, persecu-
cions, assassinats o fets ar-
bitraris, que la dona viu molt. 
La dona viu unes circumstàn-
cies molt properes, envia els 
fills, marits i nòvios al front. 
Sovint el seu testimoni no 
s’ha tingut prou en compte.

Recuperar la memòria his-
tòrica pot evitar que repe-
tim errors?

El que ens permet sobre-
tot és veure què ha passat i 
els aspectes d’intolerància, 
brutalitat i violència que hem 
de condemnar. Sí que pot ser 
una escola democràtica del 
present per veure que els 
conflictes els hem de solucio-
nar, les diferències, les con-
frontacions, mitjançant vies 
de diàleg i vies democràti-
ques.

És partidari de revelar in-
formació nova sobre aquest 
període que fins ara ha es-
tat silenciada?

Absolutament, hem d’utilitzar 
la història i la memòria històri-
ca com un element per educar 
les noves generacions davant 
el coneixement del passat, to-

historiadors amb la recerca 
anant als arxius i amb els 
documents ens aporten mol-
tes dades d’elements que a 
priori volem conèixer: sigui 
sobre unitats militars, fets 
econòmics, fets culturals, 
de repressió, incidents més 
variats, grups socials en re-
ferència amb l’exili, la gue-
rra civil a la Cerdanya... Te-
nint un coneixement més o 
menys profund de la guerra 
civil i la postguerra, he anat 
a buscar persones que mai 
no escriurien les seves me-
mòries. La seva història em 
serveix d’exemplaritat per a 
moltes històries que tenen 
un eix comú de circumstàn-
cies similars.

Dues dels onze entrevistats 
són dones, com van viure 
les dones la guerra? 

A excepció de les mili-
cianes que van participar a 
l’inici de la guerra i alguns 
casos concrets,  les dones 
només participaven en els 
serveis auxiliars al front. La 
dona estava molt implicada 
en la vida econòmica i so-
cial, la vida de la reraguar-

Quin criteri ha seguit per es-
collir els entrevistats? 

Tenien un perfil de gent que 
havia viscut circumstàncies 
molt crítiques i podien repre-
sentar un espectre de perso-
nes anònimes de Catalunya, el 
testimoni de les quals es per-
dria si no es recollia: la perso-
na compromesa políticament 
amb un bàndol o un altre, el 
perseguit per un bàndol i al-
tre, l’escèptic amb un bàndol o 
un altre, el que no sap de què 
va, marxa i és acusat, algunes 
víctimes de les atrocitats de la 
guerra... La gran majoria de la 
població de Catalunya estava 
a favor de la República. La re-
volució va extremar posicions, 
i hi va haver diferències entre 
republicans i revolucionaris 
entre si, però tots es van anar 
decebent, sobretot els guan-
yadors, que van assolir una 
decepció profunda de com va 
ses va desenvolupar el fran-
quisme.

Quin valor tenen aquests 
testimonis vitals per a la in-
vestigació històrica?

Tots els llibres que fem els 
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thom  té dret a la memòria, si-
gui com sigui i pensi com pensi, 
s’ha de recuperar tot. En certa 
manera, una guerra civil de 
les característiques que hi va 
haver a Catalunya i Espan-
ya condensa desenes d’anys 
d’història, et pots passar tota 
la vida investigant i sempre es 
descobreixen aspectes nous. 

El personatge d’Edmon 
Gimeno impacta quan diu: 
“No posis els noms perquè 
encara ens saludem pel 
carrer...”

Edmon Gimeno és de la 
Terra Alta, d’un dels pobles 
tocant a la franja, al riu Al-
gàs. És un noi jove de pare 
implicat en la voluntat de mo-
dernització política que acaba 
al camp de concentració de 
Buchenwald i Mauthausen, i  
d’això n’ha escrit! Ha fet pú-
blic el seu testimoni, però cu-
riosament de la guerra civil al 
seu poble no vol explicar res, 
per temença, temor, prudèn-
cia... És un poble petit. 

Han quedat sentiments 
forts de la guerra, com els 
que van marxar per por i 
els han considerat uns de-
sertors de la causa...

Sí, és el cas del Valeri Fa-
nés, un noi de família pagesa 
que té un germà per immigra-
ció econòmica vivint a París. 
Ell és un noi jove simpatitzant 
amb el catalanisme moderat, 
i quan veu el que passa al seu 
poble, la gent que hi circula, 
que assassinen el capellà que 
l’havia batejat, que organit-
zava equips de futbol, excur-
sions, del qual havia estat 
escolanet, s’espanta.  Se’n va 
a Paris, i aleshores tothom el 
critica, uns per no haver-s’hi 
implicat i els altres també. 

La investigació universi-
tària ha d’estar al servei 
de la societat? 

Absolutament, els investi-

gadors universitaris som per-
sones que vivim gràcies a la 
despesa que la societat fa per 
nosaltres, la nostra obligació 
no només és intel·lectual sinó 
també moral. Hi haurà obres 
que seran més rigoroses i 
més analítiques, que potser 
no seran pel gran públic, però 
el nostre objectiu és arribar a 
tothom. Això no vol dir vulga-
ritzar la història, sinó divul-
gar-la, donar elements a la 
ciutat perquè pugui interpre-
tar el nostre passat. L’elitisme 
universitari va en contra dels 
homes més admirables del 
món del coneixement del 
s.XX i s.XXI, és el contrari del 
que deia Einstein, Ferran Sol-
devila, Vicenç Vives, Pierre 
Vilar... L’elitisme és en el fons 
inseguretat i desconeixement 
de la societat.

Les entrevistes que ha 
realitzat han transformat 
la seva perspectiva dels 
fets de la guerra civil?

Aquestes testimonis re-
forcen la idea que la història 
és un procés que cada ge-
neració fa i que no s’acaba 
mai, i fa la sensació que hi 
ha personatges el testimoni 
dels quals s’ha perdut. Com 
que no van tenir ni educació 
ni formació en la seva pròpia 
cultura, que era la catalana, 
no sabien escriure en català, 
i en castellà no ho haguessin 
fet, per això molts d’aquests 
testimonis no els tenim. Mal-
grat tot, sorprèn la quantitat 
de dietaris i diaris personals 
de la guerra que existeixen, 
és un camp de recerca que es 
podria seguir més.

Què més li queda per escriu-
re sobre la Guerra Civil?

Encara hi ha certs compo-
nents en l’àmbit internacional 
que ens falten per estudiar, 
certes institucions durant la 
guerra civil, aspectes militars, 
biografies de persones no no-
més del temps de la guerra 
sinó també de la postguerra 
i l’exili. És un oceà immens.  
Actualment estic fent un llibre 
sobre aspectes militars de la 
guerra civil. Fa quasi 30 anys 
que ho estic investigant, i tot 
just fa una setmana vaig des-
cobrir un fet de fa 73 anys, 
hem d’anar als arxius, inves-
tigar... •

 “L’elitisme és en 
el fons inseguretat i 
desconeixement de 

la societat.”


