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Amb aquesta obra el professor Manuel 
Marin culmina una etapa de recerca 
sobre I'estudi de la dominació política 
exercida pel fabricant llaner i Rnancer 
Pau Turull i Comadran al districte de 
Sabadell en lapoca del sufragi censata- 
ri! En aquest Ilibre. I'autor hi estudia la 
formació i reproducció d'una xarxa de 
poder caciquista que s'alimenta d'un 
capital simboiic, en part heretat fami- 
liarment. que també era d'origen cul- 
tural i politic, proporcionat pel rol d'in- 
termediari que el pmhom desenvolu- 
pava enfmnt dels poders públia en el 
marc poliic i admlnistatlu de la Res- 
tauracffi borbbnica. Com I'autor reco- 
neix, aquest b u  un caciquisme urbh i 
industrial,amlat a Sabadell i als muni- 
cipis del seu dlstricte; que w m  tot caci- 
qulsme mmt la  un cadcter marcada- 
ment personal, relacionat directament 
amb I'axcndent m i a l  de la familia 
Turull i amb la uva immensa fortuna i 
el seu paper de creditor envers els 
a i t m  notables locals. La seva pme- 
minbncia politlca II venia donada, 
don- com a conseqübncia de la seva 
poslció social i ecodmica. Era conside- 

rat aixi el diputat natural, i es relacio- 
nava ambels seus pmtegits ambfortes 
dosis de paternalisme. Per tant, estem 
davant d'un cas paradigmatic, magnifi- 
cament ben descrit, de dominació poli- 
tica, basicament d'arrel personallsta, 
que ha pogut ser ben estudiada, gra- 
cies a la conservació d'un riquíssim 
arxiu familiar i patrimonial a larxiu 
HiMrlc de Sabadell, i que I'autor ha 
sabut explotar amb paciencia i habili- 
tat extraordiniries. 

Fins aquí, no sembla que aquesta 
analisi del funcionament real del poder 
en un territori determinat pugui diferir 
de la que es podria realitzar en aitres 
etapesde sufragi restringit com el llarg 
regnat d'lsabel II. Tampoc no dista 
gairede les analisis efectuades sobre el 
poder politic desenvolupat per a l t m  
pmhoms o grans families de i'hpanya 
de la Restauracló. per M que I'enfw- 
menttriat per Marin si que és reaiment 
molt innovador en la nostra historio- 
grafia perque tendeix a prioritzar el 
msant cultural de la political Reile- 
vant I moit benvingut, és alxi un estudi 
aprofundit d'una xarxa de dominació 
politica, pmbablement I'única que s'ha 
pogutdescriure i analitzarambdeteni- 
ment pel que fa a aquests anys a la 
Malunya de la Restauracló. En bona 
part de la ciutats catalanes, on no hi 
havh un gran prohom del qual depen- 

guessin els aitres notables locals com 
succeya amb els Turull de Sabadell. els 
Codó d'lgualada o els Sedo a Sant Feliu 
de Llobregat, esdevé molt més compli- 
cat apropar-nos a la realitat caciquista. 
Igualment. caldria compmvar també s i  
alla on hi hagué continu'itat en i'exerci- 
ci del poder local, com per exemple a 
Terrassa.a partir del moment en que es 
crea el bloc salista a I'entorn del fabri- 
cant Alfons Sala i Argemí, en quina 
mesura la conformació d'aquest mwi- 
ment poiític ja no té res a veure amb 
un cacicat com el que h e r d  PauTurull 
a Sabadell.' 

Al meu entendre,el cacicat de Pau 
Turull tindria més a veure amb el pas- 
sat immediat, amb la politica propia 
dels notables,dels prohoms,del predo- 
mini de les relacions personals en les 
estructures de poder i de la patrimo- 
nialització elitista de la politica. üutor 
explica moit acuradament com, en les 
eleccions generals de i88&Turull a va 
veure bbllgatna treballar de valent els 
wmicis i en connivhcia penanent 
amb el comite local I provincial del par- 
tlt conservador, perqub el partit liberal 
no havia respectat el torn dinastic d'al- 
ternaiya. La intensa mobilització elec- 
toral, inusual quan el cacic podia repro- 
duir sense probkmes la seva hegemo- 
nia l la podia legitimar, esdevé un tret 
ROU en eleccions eiectuades sota el 



signe del sufragi censatari. No obstant 
aixo, no podem oblidar que la polititza- 
ci6 viscuda durant el Sexenni no havia 
estat gratuita, una epoca en queTurull 
havia teixit bones relacions amb els 
republicansfederals, la qual cosa Ii per- 
mete obtenir el seu retra'hent o 
recompensar-los quan li convenia. En 
les eleccions generals de 1879, Turull 
havia explotat I'animadversió existent 
entre possibilistes 1 federals. per tal de 
combatre amb eficacia la candidatura 
defensada pels liberals fusionistes, ali- 
neats amb els primen. Ara bé, hem de 
tenir en mmpte que en el conjunt de 
I'Espanya de la Restauració, sobretot 
durant els primen anys, almenys flns a 
la recuperaci6 del sufragi universal 
maxuli I'any lago, eleccions mobilitza- 
des i fortament competltives no eren 
gairefreqüents. 

De tota manera, s6n aquests anys 
els que electoralment coneixem 
menys, sobretot a Catalunya, i els que 
més sorpreses ens poden deparar.Amb 
una analisi acurada podríem compro- 
var com segurament la variabilitat era 
la nota predominant, que cada elecció 
constituya un m6n a part, i que I'habl- 
tual e n  I'alternanp entre comicis elec- 
toralment mobllitzats I comicis desmo- 
bilitzats. Precisament I'anblisi del pro- 
fessor Marin ens revela I'indubtable 
inter& d'aquest tipus d'elecclons cen- 

satiries. Tal vegada, no hem acabat 
d'estudiar el perque d'aquesta diveni- 
tat en les Iluites eledorals, quins apre- 
nentatges politics la Restauració havia 
heretat de la intensa pol i t i ic ió viscu- 
da durant el Sexenni, i com es transfor- 
maren els cacicats "naturals" en 
mbquines al servei del reclutament 
clientelar del vot, la base sobre la qual 
el regim polític de la Restauraci6 cerca- 
va I'establlltat. Estic convenguda que a 
Catalunya no swintejaren les peculian 
pirbmides caciquistes de poder que 
s'han descrit per a mokes prwinciesde 
la resta de I'Estat, i als cacics provin- 
c i a l ~  quan n'hi havia, no els resultava 
facil gestionar catone districtes cada 
dos anys com hi havia a la demarcació 
barcelonina. A Catalunya. hi havia una 
densa societat civil i els intemsos eren 
m& plurals I pertant hi havia més con- 
fmntacl6. Per bé que estem davant 
d'una lluita entre ellts dlrigents, aques- 
ta també posa al descobcrt I'hetemge- 
neitat d'lntemsos abans r e m a d a  i 
ens apmpi al funcionament real de la 
sodetai liberal i ks formes de vincula- 
db entre rquelks l ds  estnts socials 
marginats de la clutadania. 

En mum, les refkxionr phnteja- 
d a  més amunt em duen a preguntar- 
nos ñns a quln punt Pcmidi del cas de 
Sabadell podria ser exportable a la 
resta de Catalunya, i també en quina 

mesura seria representatiu del tipus de 
clientelisme que funcionava en la vida 
política Izspanya de la Restauració, de u-' 

caire molt mes rural i caracteritzada 
per una menor mobiiiizació política en 
el seu conjunt. S i  ens atenem al Ilen- 
guatge emprat per I'opinió pública de 
I'&poca,expressat en la publicistica i en 
la premsa, el mable  "caciquisme" a la 
Catalunya urbana era identiflcat amb 
"feudalirme Industrial: especialment 
quan hom feia referhcia al paternalis- 
me social 1 econbmlc practicat pels 
industrials a les fabriques de riu i a les 
colonies industrials, probablement una 
ideologla no gaire allunyada de la que 
propugnava a I'epoca el otolicisme 
social. Igualment, hom entenia per 
caciquisme les trifulgues electorals. la 
conxones i les baixes passions que 
mnduien a un exercici 'il4egitim" i 
'il4egal"del poder. 

D'altra banda, d frau i la mrupci6 
han esta ingredknts Rcumnts en d 
decurs del llarg pro& de conque& del 
sufra@ universal aquí i a r m  &Europa, 
espedalmertt quan el suftagi era conce- 
but com una funcló que havien de 
desenvolupar els dutadans productor* 
per nons de riquesa. 1 els capacitas 
intd-kchiak. 1 no tant en funci6 d'un 
dret vinculat a ciutadans pditicatnent 
actius. Tampoc no podem nepr  que 
amb d temps la maquinbda adminis- 



trativa de I'Estat liberal wntemporani es 
M anar perfeccionant de manera pm- 

2-24 gressiva. i que la figura del cesante, tan 
espanyola i retratada en la literatura de 
Galdós o de Larra, també existia en 
altres models administratius, presump- 
tament més avanpts, w m  el nord-ame- 
r i d  1 el seu aparatós "spoils system: De 

la mateixa manera, em demano si el 
wntml polRic desenwlupat pel diputat 
Pau Turull I Comadran, el realltzava un 
"cacic", aquel1 que en una sltuació tebri- 
ca ideal monopolltzava unilateralment 
el poder, o si estem simplement davant 
d'un gran notable, que necessiriament 
ha de compartir el poder, ates que 
aquest eM distribuit entre diferents 
notabilitats I els seus respectius net- 
wrks o xarxes dientelars. De fet, sem- 
pre he intentat exatlr quina difedncia 
hi havia entre la figura del cacic i la figu- 
ra del noiabk o pmhom, i no he pogut 
aclarir-ne gaire les diferencies. Un I altre 
wronaven la seva supremacia social 
amb dma polkics; un i akre tenkn 
infltkncla en I'Adminlstracló central de 
I'Estat l si podien intentaven lnddir m 
ks dedsions judkhk; I ambd6s wm 
plien el ml d'lntennediaris entre el 
poder centnl i els poder5 locals. Fins a 
un ceri puntera Mgkqueel tom pacífic 
que establtren els partits dlnastks a 
materkiihes en la institudonalltzaci6 
d'aquelles pr;ictlques electorals que 

garantissin un control del rix que wm- seves demandes i interessos en els 
portava I'adulteració barroera del sufra- quals basaven el seu poder, i el "súm- 
gi. Fou una 11i$ó apresa per I'experimen- mum" era la seva promocló politica 
tació d'etapes histbriques anteriors, fins arribar al govern central. Llestudi 
fonamentalment la que les elits feren del professor Marin revela la incapaci- 
durant el Sexenni. Tot I'entramat des- tatde PauTurull.el representant"natu- 
cansan, w m  ho palesa Manuel Marin, ral" del distride, per convertir-se en un 
en la profunda por que es tenia del veritable politic professional. pero 
sufragi universal.de I'accés en definitiva també, hi afegiria, de les grans dificul- 
de les masses a la wmpetició electoral. tats que tingueren les elits catalanes 
Unes resisthncies que tambe veiem per tmbar awmodació dins del rPgim 
retiectides en els sistemes parlamenta- de la Restauració. En aquest sentit, 6s 
ris eumpeus que pmgmsivament a ben coneguda la practica inexistencia 
van democratitzar en el decurs del de politics catalans en els gabinets de 
darrer quart del segle m. la Restauraciófinsa I'any igi7amb I'en- 

En el cas descrit pel professor trada de la Lliga. Davant d'aquesta 
Marin, hi podem observar una estruc- "IncompetPncia" estructural. derivada 
tura de poder heretada que s'adapta del recel al centralisme madrlleny, i no 
amb mokes dlflcultats a la seva trans- tant a una manca de ie en el parla- 
formació en una maquina clientelar mentarisme liberal. hom invocava 
proveidora de vots, un ienomen que no sovint la representacid corporativa 
ha &t prou destacat, al meu parer, com la vla políticament més efectiva 
per part de la historiogmfla espanyola d'lnsercló dins del sistema. o bé eren 
de la Restauració. E l  perfeccionament les mateixes corporacions prohsio- 
de i'engnnatge uciquista passa en nals les que exercien dlrectament una 
bona mesura per I'articulació de les forta activitat de pressió sobre els 
elits l o u l s  dins del sistema poiitic,cosa governants. 
que wrnporta la seva supditachí a la Marin empra un Innovador meto- 
conveniencia de les ellts partidistes de de explicatiu i interpretatiu basat en la 
la Restauració 1, en suma. a la exigen- hiMrla cultural de la política per ana- 
cies del funcionameni sense trauma lltzar el wmportament del cacic, així 
de I'altemanp governamental. Natu- w m  la KM mort simbblica. De fet, 
nlrnent en una doble direccik les ellts aquesta s'esdevé quan s'esquerda el 
locals cercaven la satisfaccl6 de les cacicat natural, wsa que es manifesta 



ment de Caixes, molt signiflcativament 
de les classes mitjanes. Un terreny cer- 
tament adobat per al creixement de m 

I'anarquisme, pero també del catala- 
nisme. Aquest moviment fou una 
barreja lndestriable de regionalisme, 
autonomisme i regenencionisme que 
fou capag de situar la "qüestio catala- 
na" en I'agenda politica fins als nostres 
dies, precisament perque no es confor- 
mava solament a gaudir de poderterri- 
torial periferic, sinó que volia moder- 
nltzar I'Estat espanyol. 

en el sorgiment de competidors molt 
forts disposats a disputar-li la seva 
hegemonia, i sobretot quan s'evidencia 
queja no es capag de garantir I'ordre 
public a Sabadell arran de les vagues 
de 1883. Segurament caldria analitzar 
I'evolucióde les relacions economiques 
que aquest fabricant va mantenir amb 
els altres industrials. si continuava 
essent el seu "banquefo, per contra,ja 
havien adquirit autonomia Rnancera. 

Al  final del Illbre, Marin reflexiona 
sobre la irrupció del catalanisme políiic 
i es pregunta per que el caciquisme no 
fou un factor constitutiu del procCs de 
(re)construcciÓ nacional catala. En rea- 
litat, recupera una visi6 forga tradiclo- 
nal i regeneracionista del caciquisme 
que el fa culpable de la lenta creació 
d'una ciutadania política a Espanya. 
Una interpretació, al meu entendre, 
que no acaba de resoldre la wntndlc- 
ció que Gabriele Ranzato ja es M es 
plantejar fa uns anys quan qualificava 
la burgesia sabadellenca com a hoste 
de I'Estat de la Restauració perquC 
estava disposada a renunciar al x u  
libenllsme politk a canvl de la proiu- 
ció economica. Contradicció que s'a- 
greuja quan lntentem explicar-nos la 
compatibilitat entre un catalanisme 
amb vocació modernitzadora i una 
societat, com la contempla Marin. regi- 
da essencialment per vincles wmuni- 

RS. In Memoriam 

taris i clientelars, propicia per a I'arrela- 
ment del caclquisme. 

Des del meu punt de vista. aquest 
llibre excel.lent aporta dikrents ele- 
ments que I'autor no acaba d'integrar 
en la interpretació subjacent que ok-  
reix. en bona part aplicable al conjunt 
espanyol l no tant a Catalunya, i que 
d'alguna manera es reflecteix en un 
titol massa ampli -probablement a 
causa d'exigencies del mercat editorial 
frands- per explicar un contingut clr- 
cumscrit a la dlnamica política del dis- 
tricte de Sabadell a final del segle xu. A 
Catalunya. segons el meu parer, la pro- 
gressiva articulació d'interessos de la 
seva densa i conflictiva socletat civll 
acaba exigint una inserció radicalment 
dlferent d'aquest terrltori dins del sis- 
tema politic de la Restauració. Seguint 
el RI de I'argument esgrimlt. el caci- 
quisme no seria tant un obstade a la 
democratltzacló del sistema politic 
Iibenl, tal com s'observa en el Ilibre. 
com una manifestació de I'actltud cini- 
ca dels ciutadans envers un Estat que 
velen cultunlment Iluny& w n g  amb 
la recaptació d'impostos i que recluta- 
M soldats per a unes politiques do- 
nials que no comprenien ni desitjawn. 
La desafecció era generalitzada, no 
solament de les elits. sin6 en primer 
lloc de les c l a s ~ s  populars i, com es va 
constataramb la conjuntun delTanca- 

Un cop lliurada la ~ssenya del damr III- 
bre de Manuel Marin. catedratlc de la 
Universltat du Havre (Franga), m'he 
assabentat de la KM trista perdua a 
causa d'una llarga malaltia. En que& 
ressenya.aflrmoqueambel lllbreculmi- 
nava una etapa de recerca sobre el caci- 
quisme i la vida política a Sabadell. 
Malaundament ha dos la KM prdpiil 
vida, i malaundament ja no ens podd 
okrir m& resultats de la seva merca 
w m  a historiador. En efecte, la tesi doc- 
total, llegida d iggo i dirigida per Alain 
Mllhou, la va centrar en I'analisi de les 
eleccíons genenls al dlstricte de Siiba- 
del1 dunnt el Sexenni DemocrWE i la 
Restauració borbbnica. ü'aleshores 
en@, Marin ha wntinuat aprofundint 



en I'aprenentatge de la cultura cívica en 
la Catalunya de la Restauració, a partir 

u6 tant de I'exploració de les formes de 
poder caciquistes, com de I'analisi deis 
símbols i rituals de la cultura republica- 
na. L'ewlució de la seva obra histo- 
rioghfica revela una progressió molt 
clara vers la historia cultural de la poiiti- 
ca que esta obrint nous horltmns de 
merca a Franga, per bé que Cs poc cone- 
guda a casa nostra. Indubtablement, la 
seva dewparkióestmnca la porsibilitat, 
encara pendent, que la seva pmjecció, 
exassa fins avui. sigui una realiat en el 
nostre 9mbk historlogMc. 

Gemma Rubí i Casals 
Unkrsltat Autonoma de Barcelona . 
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La meva mareemva transmetrede ben 
petit I'amor que sentia per la sardana: 
Lesfulles seques (Morera, igog), El saiti- 
ró de la cardina (bu, 1912). La sardana 
de les monges (Enric Morera, igig), Sota 
el Mas Ventós (Jaume bnatena). Giro- 
no aimada (bu, ign), Sabadell (Joa- 
quim Serra.ig55)Aquella dansa que t C  
entre els seus pmtagonistes un instru- 
ment airós pem sensible, amb un tim- 
brefet de fusta deginjoler i metal1,que 
parla, que canta, que riu i que plora, i 
que admiren meravellats tots els 
músics forans la primera vegada que el 
senteri: li diuen tenora. I el tible, i el fla- 
biol. i la verra. No h u  tanmateix fins 
molt tard, que la mare va saber que les 
sardanes, o moltes de les que coneixia, 
tenien Iletra. En una lllbreria que venia 
llibres en catala d'estranquis -devia 
ser I'Amfora deTwrassa-va tmbar un 
canqoner que en recollla algunes. I 

també alxi les vaig aprendre jo. També 
el pan, a la vlnya, magencanf fent 
córrer els arplDtr o esbardissanf fent el 
trago. sempre tenia a flor de llavi una o 
altra melodla: La marecantom (bu),La 
üalanguem, Icrpors de maig; una hava- 
nen. un fragrnent de Can& d'amor i de 


