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moments posteriors a l’inici de la guerra i fa 
molta referència al tema que és l’eix central 
del llibre, les col·lectivitzacions obreres i el 
control obrer de les fàbriques de la ciutat. 
L’aproximació que l’autor hi fa és amb una 
prosa senzilla, intercalant, entre d’altres co-
ses, reproduccions de fragments de cartes 
d’obrers que eren al front als seus companys 
de col·lectivitat, per a il·lustrar de primera 
mà al lector sobre el que succeïa i fonamen-
tar la seva posició. A la introducció l’autor 
ens situa, per bé que passant per sobre qües-
tions i aspectes històrics, i acaba enllaçant 
amb el cop d’estat i les col·lectivitzacions. 
Cal dir que aquesta aproximació són unes 
pinzellades i no hi tracta temes històrics més 
profunds, aspecte amb el qual es pot estar 
o no d’acord, tot i que repassa breument 
alguns aspectes del segle XIX, com el carlis-
me, l’Església o el moviment obrer i la CNT-
FAI, entre d’altres. L’autor es fixa més en el 
desenvolupament de les col·lectivitzacions 
durant la guerra, la seva organització i com 
les van dur a terme els sindicats i els treba-
lladors. És crític amb l’èxit d’aquestes, però 
reconeix, i en això estem d’acord, que es van 
produir en un moment i un context bèl·lic 
que obligava a actuar d’una manera espon-
tània, els obrers havien de tornar a les fàbri-
ques a treballar i un nombre important de 
patrons havien fugit, perquè simpatitzaven 
amb la dreta, o havien donat suport al cop 
militar, o havien estat afusellats per descon-
trolats, i les fàbriques havien quedat sense 
direcció. D’altres patrons es van quedar i 
foren un membre més de l’empresa col-
lectiva. Parla dels fets que succeïren després 
del 18 de juliol i analitza el procés d’auto-
gestió engegat per la CNT. També reflexi-
ona sobre el fet que la Generalitat volgué, 
després dels primers dies de guerra, anar 
agafant el control, amb la dissolució del Co-

mitè de Milícies Antifeixistes pel setembre 
de 1936, l’entrada dels anarquistes al govern 
i, més endavant, l’aprovació del Decret de 
Col·lectivitzacions, que donava legalitat a 
tot el procés engegat per la classe obrera. És 
un llibre que posa sobre la taula aspectes de 
l’organització laboral col·lectiva de l’empre-
sa, gràcies a la documentació aportada, que 
reprodueix a l’annex del llibre, i explica que, 
malgrat que no se seguí un patró comú, sí 
que s’ha de reconèixer un cert èxit pel mo-
ment i la situació que travessaren. Queda 
obert un camí per a una investigació més 
profunda, tal com l’autor reconeix, sobre les 
col·lectivitzacions i com funcionaren.

Enric Forte Gasca
Historiador

AUTORS DIVERSOS. L’aiguat del 1962, 
50 anys després. Terrassa: Fundació Torre del 
Palau, 2012 (Col·lecció “Àmfora”, núm. 12). 
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Amb motiu de la commemoració del 
cinquantè aniversari de l’aiguat que trasbal-
sà la ciutat de Terrassa el 25 de setembre de 
l’any 1962, la Fundació Torre del Palau ha 
publicat una obra col·lectiva que aborda la 
qüestió des d’una nova perspectiva, amb ca-
ràcter interdisciplinari. I així ho testimoni-
en els seus autors, tots ells professionals pro-
cedents de diferents àmbits de coneixement 
que abasten des de la història, la sociologia, 
l’arquitectura o l’enginyeria fins a la meteo-
rologia, entre altres. El llibre, a més, s’edita 
amb dos annexos en format CD i DVD que 
aporten diversos materials audiovisuals que 
contribueixen a il·lustrar el fenomen.

L’obra s’inicia amb una síntesi dels fets a 
mode d’introducció a càrrec de la seva coor-
dinadora, Lourdes Plans. La segueix la pri-
mera de les tres parts que conformen el llibre, 
titulada Anàlisi i interpretació de la riuada. En 
el primer capítol, Francesc Mauri descriu les 
principals característiques del clima i l’entorn 
geogràfic català tot qüestionant l’excepciona-
litat de l’aiguat. A continuació, Maria del 
Carme Llasat fa un estudi comparatiu entre 
aiguats amb característiques similars en dife-
rents períodes i tracta l’evolució de les varia-
bles involucrades en els riscos. Ferran Pont 
analitza tot seguit les causes del desastre des 
de la perspectiva de l’urbanisme, mentre que 
Sílvia Cabezas dedica el quart capítol a l’estu-
di dels diferents relats dels fets difosos per la 
premsa. En el darrer apartat del bloc, Manuel 
Màrquez relaciona les respostes socials al de-
sastre causat per l’aiguat amb els orígens del 
moviment veïnal a la ciutat.

La segona part del llibre es titula L’ai-
gua, element de creació artística i consisteix 
en l’estudi de la producció artística genera-
da entorn de la rierada. En primer lloc Jau-
me Aulet recupera i analitza un conjunt de 
poemes −amb especial èmfasi en els autors 

terrassencs−, que tracten la pluja i l’aiguat 
com a tema poètic. Ana Fernández tanca el 
segon apartat presentant el tractament dels 
fets en diversos documents fílmics i fotogrà-
fics elaborats per autors tant amateurs com 
professionals.

La tercera i darrera part de l’obra, titu-
lada La memòria de la tragèdia, explica dife-
rents experiències viscudes durant l’aiguat. 
Algunes d’aquestes són narrades en primera 
persona, com és el cas de l’antic cap escolta 
Francesc Clua i l’escriptor Llorenç Puig. Al-
tres s’expliquen mitjançant entrevistes, com 
les fetes per Marc Ferrer a cinc bombers o 
la que els germans Òscar i Albert Masó van 
fer al voluntari de la Creu Roja de Manresa 
Joan Andreví. Finalment, el darrer capítol 
del llibre conté la transcripció del discurs 
pronunciat per Enric Frigola amb motiu de 
la inauguració del monòlit dedicat al locu-
tor Joaquín Soler Serrano.

Es tracta, per tant, d’un esforç col·lectiu 
que va més enllà d’una finalitat commemo-
rativa i ofereix una síntesi dels treballs rea-
litzats fins al present, a la vegada que aporta 
noves anàlisis que transcendeixen l’enfoca-
ment estrictament històric. El seu caràcter 
eminentment interdisciplinari i multiformat 
no només li atorga un important valor afe-
git, sinó que esbossa el camí a seguir per a 
futures investigacions.

Pol Julià Pascual
Doctorand en Història
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