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L’historiador
de l’anarquisme
Josep Termes deixa una obra fonamental per entendre l’empremta del moviment anarquista a
Catalunya i a l’Estat espanyol, i els orígens populars i esquerrans del catalanisme

TEXT PEP MARTÍ
FOTO IVAN G. COSTA

Josep Termes (1936-2011): adéu a un referent
de la historiografia lleial al país i a les llibertats.

La mort de Josep Termes (Barcelona, 1936-2011) ha deixat un
gran buit en la historiografia catalana.
Junt amb Albert Balcells i Josep Fontana, era un dels grans referents dels investigadors de la Catalunya contemporània. Sobretot, però, era l’home que,
des de l’acadèmia, s’havia acostat al moviment llibertari sense prejudicis. Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, en
el moment de la seva mort, era professor emèrit de la UB i havia estat catedràtic de la UPF.
Certament, hi ha un abans i un després
de Termes pel que fa a l’estudi i a la comprensió de l’anarcosindicalisme en la
història de Catalunya. La bibliografia de
Termes és abassegadora i suposa revisitar la història de la Catalunya popular, que els darrers anys pateix una relectura reaccionària. Citem tan sols
alguns dels seus treballs més emblemàtics: Anarquismo y sindicalismo en España: la Primera Internacional 18681881 (1972), El federalisme català en el
període revolucionari de 1868-1873
(1972), Les arrels populars del catalanisme (1999), Històries de la Catalunya
treballadora (2000), Misèria contra pobresa. Els fets de la Fatarella del gener
de 1937 (2005)...
EL CENETISTA ‘PSUQUERO’

Termes vindicava l’objectivitat de l’historiador, però no pas la seva neutralitat.
Reconeixia que l’investigador s’acostava a la realitat des de la seva cosmovisió. Segurament no es pot destriar la
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XAVIER DÍEZ: «VA
DEIXAR CLARA LA
BASE POPULAR
DEL CATALANISME»

PER TERMES,
L’ANARQUISME NO
ERA UNA FORÇA
«SINDICAL»

seva feina científica dels seus orígens
populars, fill de pagesos de la Segarra i
de la Terra Alta que es van obrir camí
–regentaven una taverna– a la Gràcia
republicana i menestral. Actiu dins dels
ambients antfranquistes, la seva inquietud va trobar acollida en els rengles del
PSUC, on va militar fins després de la
mort del dictador.
La societat catalana havia canviat molt
des de la fi de la Guerra Civil fins a la
desaparició de la dictadura. Algú ha
dit aquests dies que Termes va veure en
el PSUC dels anys seixanta el que va ser
en certa manera la CNT durant el primer terç del segle XX. És a dir, l’expressió transversal d’una Catalunya popular, catalanista de fons però allunyada
del regionalisme més conservador. En
tot cas, el seu debat amb el Solé Tura de
Catalanisme i revolució burgesa (1967)
va obrir una profunda escletxa dins de
l’esquerra antifranquista i en amplis cercles historiogràfics.
La seva darrera obra ha estat la voluminosa Història del moviment anarquista a Espanya (1870-1980) (L’Avenç),
que ja és un títol de consulta fonamen-

tal. Té, a més, l’interès afegit que l’autor hi explica amb detall aspectes de la
seva biografia, que entronquen amb el
tema. Així, relata els records de la seva
infantesa a la taverna dels pares a Gràcia, quan escoltava meravellat episodis de la vida de Salvador Seguí, el Noi
del Sucre, Frederica Montseny o Joan
Peiró. Explica que aquests són noms
que configuraven el seu paisatge humà
de petit i que les primeres pintades
que va fer de jove eren «Visca la CNT»
i també «Visca Catalunya lliure».

La darrera aportació de
Josep Termes a la història
de l’anarcosindicalisme és
un bon colofó del que va
ser la seva gran tasca
investigadora. Els seus
treballs han dignificat el
moviment llibertari dins de
la historiografia.

EL CATALANISME POPULAR

Xavier Díez, historiador de l’anarcosindicalisme i professor de la Universitat Ramon Llull, valora la trajectòria deJosep Termes: «La principal aportació
que va fer és deixar clar que el catalanisme va ser, sobretot, un fet popular.
Termes va començar a fer recerca en
uns anys en què els ambients predominants dins de la historiografia eren d’un
marxisme molt dogmàtic. Ell va veure
com, simplement constatant els documents i els testimonis sobre aquells
anys, es reflectia la força d’una societat
catalana plural».
Termes va reaccionar contra una escola predominant liderada en el seu moment per la tesi de Jordi Solé Tura,
segons la qual el catalanisme era, bàsicament, una creació burgesa. En aquesta línia hi havia també la figura rellevant
de Josep Fontana, que amb els anys ha
anat evolucionant i modulant les seves
posicions.
Díez afirma que «Termes va ser el primer acadèmic que va obrir camins en
l’estudi del moviment llibertari. Sense
ell, segurament l’anarcosindicalisme seguiria sent un tema marginal en la historiografia. Ell s’acosta al moviment llibertari sense complexos». Els treballs
de Termes permeten corroborar que
«la societat catalana té uns paràmetres
de funcionament que la fan singular».
Per Díez, «Termes sí que denota una
simpatia pel sector diguem-ne més institucional del moviment llibertari, i molt
menys pels corrents faistes i més igualitaristes. Però era un historiador honest, i possiblement, si hagués viscut
més anys, hauria valorat les recerques
recents sobre l’anarquisme de persones
com Dolors Marín i José Luis Oyón,
amb una visió molt àmplia i general del
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moviment anarquista a l’Estat espanyol».
LA DIGNIFICACIÓ DE L’ANARQUISME

L’historiador desaparegut va voler mostrar la complexitat de l’anarquisme, un
aspecte que és central del seu últim llibre. Per ell, en l’anomenat moviment
anarquista hi convivien sectors ben
contraposats, des de grups doctrinals
enemics de l’Estat i de mentalitat
col·lectivista fins a altres segments sindicalistes i apolítics (en el sentit de no
partidaris). Termes es va oposar a la visió que de l’anarquisme es va fer des de
la historiografia marxista, des d’Eric
Hobsbawm fins a Pierre Vilar, pels quals
el moviment llibertari expressava
sobretot un corrent més «primitiu» de
desenvolupament de la consciència
obrera. Termes, en canvi, sempre va defensar que els sindicats àcrates van fer
arrels en la Catalunya industrial i urbana, tot i que sen altres zones de la Península, com Andalusia, va tenir la seva
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base en les comarques agràries i amb
un desenvolupament urbà feble.
En l’obra de Termes hi ha una voluntat de presentar l’anarcosindicalisme
tal com era, sense les tergiversacions
ideològiques de dreta i d’esquerra. Per
ell, al moviment llibertari se’l podia titllar d’utòpic i d’idealista, però no pas de
ser més «irracional» del que podien ser
altres organitzacions obreres de tall
marxista ortodox que s’estenien per Europa. Per tant, la CNT no expressava
cap tipus d’agrarisme endarrerit. Sí que
hi bategava, i molt, el rebuig a un Estat, l’espanyol, que era vist com a especialment aliè als sectors populars.
Va explicar la violència exercida per
elements incontrolats durant la Guerra
Civil com un crim i un error, però alhora com una reacció davant una situació d’injustícia flagrant. En aquest
sentit, llegir Termes és una bona manera de respondre a una certa
pseudohistoriografia que ara prolifera
amb vocació neofranquista. 

YUna història d’herois i de màrtirs
L’ÚLTIM LLIBRE DEL MALAGUANYAT JOSEP TERMES ÉS UNA MAGNÍFICA
SÍNTESI DEL MOVIMENT LLIBERTARI A L’ESTAT ESPANYOL I UN
ELOGI D’UN ESTOL D’HOMES I DONES AUTODIDACTES, HONESTOS I
D’EXTRACCIÓ POPULAR

LA MILLOR RESPOSTA
ALS INTENTS DE
FALSEJAR LA VERITAT
La Història del moviment
anarquista a Espanya (18701980) no pot amagar la
fascinació de l’autor pel que
va suposar el moviment
anarcosindicalista. Com diu
ell mateix en un moment de
l’obra, aquesta és «una
història d’herois i de màrtirs,
molt més que de malvats i
botxins». Hi subratlla un tret
essencial per entendre la
particularitat de la ideologia

llibertària. A més de la
igualtat econòmica i laboral,
els àcrates combatien també
per la igualtat cultural, per
l’accés de tots els obrers al
coneixement i a la
il·lustració. Termes recorda
que el gros dels teòrics
anarquistes eren persones
autodidactes i d’extracció
popular. Potser en aquest
origen humil hi batega la
seducció de Termes per ells,
i una part del recel que
sempre va sentir pels
sectaris acomodats.

