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D'arrels profiindament gironi-
nes, Santiago Sobrequés va 
néixcr en c! si d'una familia 
de la classe mitjana, vincula

da al sector cultural i comercial. El seu 
pare, Tomas Sobrequés Ma.sbernat 
(1878-1945), va ser músic, professor 
d'aquesta mateixa especialitat a l'Escoía 
Normal i fundador d'una botiga d'ins-
truments musicals. La scva mare, Dolors 
Vidal Duran (1881-1970), de qui en rot 
cas heretá la inclinació professional, era 
professora agregada de Lletres a la ma
teixa Normal. 

El pare de Sobrequés perranyia al 
Centre Catalanista de Girona; era mem-
bre, dones, de la Lliga Regionalista i füu 
un deis candidats d'aquesta formació po
lítica que no sortí elegir en les eleccions 
municipals del 1931, les que conduíren 
a la proclamació de la República. 

Catalanista d'esquerres 

Santiago Sobrequés cenia 20 anys el 
1931. S'acabava de Ilicenciar en Filoso
fía i Lletres, i va viure la plena euforia 
de la instauració del régira dcmocráric, 
Per contraposició al pare, i peí moment 
historie, se situá mes a l'esqucrra a nivell 
polfric. De la mateixa manera que bo va 
fer el seu amic jaume Vicens Vives, ad
mira la figura de Macia i anhela la trans-
formació .social. 

El maig de 1931, píxcisament, el 
jove Sobrequés va comentar els inci' 
dents enregistrats a Barcelona amb 
motiu de la Festa del proletariat i dc' 
nunciá l'acció pertorbadora d'elements 
completament aliens a les reivindica' 
cions obreres, arricie al qual pertanyen 
aqiiests parágrafs: 

La «qüestió sodai" a Eapanya no té, en 
gravetat, comparado a la que es presenta en 
altres paisos mes avangais. El que succeeix 
és que al nostxe país no ha estat mai ohjecte 
de l'atenció deguda, essent en el seniit de re
formes soríals Espanya un deis páisos mes 
atrassats del món. Pero el canvi de régim del 
¡4 d'abril ens posa en el cami de la soluaú. 
Ningú no poi duhtar que els homes de la Re
pública pensen dedicar a aquest problema 
tota l'atenció que mereix, pero na podem 
exigir-bs solucions que per massa prematu-
res podrien donar resukats cuniraproduents, 
si considerem la desorganització de la cíasse 
trehallaáora arreu d'Espanya, excloent. na-
turalment, els grans nuclis urbans. 

El problema requereix un estudi molí 
pregón; collaborem tots, segons la mesura 
de les nostres possibilitats, a la seva justiciera 
solució, fomeníant espedalment l'organitza-
ció i la cultura deis ohrev:, perqué sápiguen 
cap ün deuen orientar ílurs activitats per a 
trobar el comí de la seva redcmpció >• (1). 

No fóra iMogic de pencar que Sobre
qués, com Vicens, fos un entusiasta de la 
Unió Socialista de Catalunya (2). Pero, 

Siobrequés es va camprometre amb maltes empreses 
perqué el país pogués continuar essent el país. 
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des de bon comen^amenr, es presenta com 
un home moderat. A l'hora de sindicar-se 
hü féu a la Unió General de Trehalladors, 

La situació política del moment, el fet 
que Catalunya s'autogovemés a través de 
I'Estatut d'Auto-
nomia de! 1932, 
va afermar tambe 
el sentiment cata
lanista de Sobie-
qués, que arribn A 
plantcjar ia possi-
bilitat d'uns Paisos 
Catalans. Ho íéu 
el 1936, quan 
glossava la impn̂ --
sibilitat de l'Eí-tat 
pirinenc d'en^á de 
la derrota de 
Muret (1213), i 
reconeixia que si 
Franca havia sabut 
reeixir en í'obra 
assimiladora, "on 
canvi, en el camí peninsular hi ha tants 
horitzons, tants objectius no assoíits enca
ra...» I afegia: «Ultra aixó, el despertar de 
Catalunya no és complet. Hi ha Lina Cata
lunya a les planes vaiencianes que tot just 
comenta a moure's en ia semiinconscién' 
cia del despertar. Hi ha una Catalunya in
sular que doren encara profundament. Tot 
aixo almenys fins avui. Pero demá... qui 
sap! El món dona tantes voltes..." (3). 

La guerra i la postguerra 

Quan va esclatar la guerra, Sobre-
qués tenia 26 anys i treballava a l'Instl-
tut de Terrassa. Fou mobilitzat el 1937 i 
destinat al front de l'Ebre. El 1939 re-
passá la frontera amb l'exércit república 
i va ingressar, durant uns dies, al camp 
de concentració d'Argelers. Retornar a 
l'Espanya nacional, el febrerde 1939, va 
figurar com a presoner de guerra al camp 
de concentració «Plaza de Toros» de 
Santander, on remangué quaranta dies. 
Després ingressá al regiment de Ceuta i 
va entrar a Madrid amb l'exércit nacio
nal. Acabada la guerra, va haver d'anar 
a Ceuta amb el seu regiment, i després 
fou desmobilitzat (4). 

Aleshores es troba sense pla^a a 
rinstitut, ja que eh cursets de 1933 no 
foren tinguts en compte. Es presenta a 
íes oposicions de catedrátic de 1940 i no 
va teñir sort- L'any següent repetí l'ope-

ració, i de vuit seleccionáis Sobrequés 
obtingué la tercera posició- Aquell ma-
teix any el seu amic Jaume Vieens, ca
tedrátic nominal de I'Institut de Figue-
res, íou suspés -com a resultar de les de-

Sobrequcs [x'nsava ¡¡uc l'hbtoriador 
no püdia contempkir ía societat 

estant-ne al marge. 

puracions- per dos anys de sou í feina, 
traslladat fora de Catalunya i inhabilitat 
per exercir carrees de confianza en insti-
tucions culturáis i d'ensenyament (5). 

Casat des del 1940, Sobrequés va 
aconseguir l'estabilitat en el rreball el 
1943, quan va obtenir el trasllat 
definitiu a Girona, on compagina le.s tas
ques de I'ensenyament amb les de pare 
de familia i les de la investigado históri
ca amb vista a la tesi doctoral. Aquesta 
darrera fou enllestida el 1950, sota el 
títol de «Los Margarit y el Ampurdán. 
Precedentes de la guerra civil catalana 
de 1462-1472», mai no publicada, pero 
font de nombrosos trehalls posteriors. 

Les circumstáncies del moment no 
permeteren que Sobrequés publiques 
cap treball en cátala fins al 1959. Pero 
tampoc no coblaborá a Los Sitios, diari 
del partir únic. Les comptades col-labo-
racions en aquest mitjá foren només tres 
articles, que van aparéixer-hi el 1957 
(sobre el centenari de la insaculado en 
les eleccions municipals), el 1960 (sobre 
la mort de Vieens Vives) i el 1962 
{sobre el setge de 1462). 

Acostament al franquisme 

Mentre que Vieens, per tal d'aconse-
guir una cátedra d'Universitat, va haver de 
ser raolt mes condescendent amb el fran

quisme, i bagué de 
demostrar uns merits 
per a ser ben vist, So
brequés no va tenir-
ne tanta necessitat. 

No obstant aixo, 
el 1954-nosahem si 
perqué preveía can-
vis en el sistema- va 
presentar-se a les 
eleccions municipals 
com a candidat del 
terf familiar. Ac-
ceptá la candidatura 
a instancia del secre-
tari particular del go-
vernador civil, és a 
dir, de Cosme Casas, 
que havia donat 

classes de dibuix a I'Institut i era delegar 
provincial del Servicio Español del Magis
terio, i a mes a mes tinent d'alcalde de 
l'Ajuntament de Girona. Hom diu que 
Cosme Casas volia promocionar Sobre
qués, perqué era una persona de valúa. 

Les eleccions se celebraren e! dia 21 
de novembre de 1954. Pero Sobrequés va 
situar-se en el seté ¡loe, pels vots que hom 
ii atorga, i no va ser elegir regidor perqué 
les vacants a cobrir eren només tres. 

Els resultats obtinguts per cada can
didat foren els següents: 

Josep Vázquez Padrós 2.249 vots 
AgustíOrdis Vila 2,187 vots 
Josep Bordas Brascó 2.131 vots 
Salvi Sendra Ribas 2.018 vots 
Lluís Pélach Feliu 1.640 vots 
Joan Negre Rovira 1.639 vots 
Santiago Sobrequés Vidal 1.633 vots 
Santiago Casadevall Martínez 1.522 vots 
Francesc Gómez Cama 1,367 vots 

En conseqüéncia, els tres primers 
candidats foren elegits regidors del rer^ 
familiar. Tanmateix, com a impressió del 
desenvolupament de la jornada electo
ral, son significatives les paraules que el 
governador civil i jefe provincial del 
Movimiento, Luis Mazo Mendo, ádrela 
a Tomas Romojaro Sánchez, vice-secre-
tari general del Movimiento: 

Dos letras para darte cuenta de la im
presión de las elecciones de los concejales \ 
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(fue sustituyen a los del tercio de cabezas de 
familia que cesan. 

En ¡ü capital, que da k túnica, ha acon
tecido un hecho que debe llenamos de satis
facción como falanffstas. Todos los de la 
candidatura eran intímente recomendables, 
pero siempre las personas son más o menos 
matizadas. L) que ahora es matiz, mañana, 
en el devenir del tiempo, puede ser partido 
político. Pues bien; ha salido en cabeza el 
camarada José Vázquez Padró, de la Vieja 
Guardia y ccmocido por todo el mundo como 
tal. Puedo asegurarte que no se ha hecho la 
menor presión para que se le vote, porque 
me he podáih permitir el lujo de asistir cruza' 
do de brazos a ia contienda electüraí. 

Este fiecíio es bastante elocuente ;y pre
gona que se ha calado en el sentir nacional 

La gente fluía continuamente a las 
mesas y hacía sus combinaciones tachando 
nomírres» (6). 

Comptat i debacut: el 1954 Sobrequés 
era considerat addicte i recomanable, i ell 
s'havia deixat seduir momentaniament 
per algunes ildusions que finalment no 
crisraMitzaren. Era considerar addicte 
com a funcionari de í'Estat, i recomana
ble, peí seu prestigi i la seva carrera en el 
camp de la cultura, Pero és també evident 
que bi havia gent mes fidel al sistema. 

Un altre episodi que demostra la 
bona consideració que hom li tenia des 
del rcgim és el fet que, l'any 1960, So
brequés fos nomenat director de Tlnsti-

tuf Nacional d'Eiisenyament Mitja de 
Girona. El ministre d'Educació Nacio
nal d'aleshores era el falangista Jesús 
Rubio García-Mina; el director general 
d'Ensenyament Mitjá, un barcelonf: 
Lloren^ Vilas López, catedrátic d'Uni-
versitat, vinculat a l'Opus, 

Sobrequés no estava inscrit com a 
militant de FET y de las JONS com bo 
eren els seus antecessors en el carree 
(josep Gener i Joaquín Florit), pero era 
un deis catedrátics d'lnstitut mes cone-
guts, sobretot pels Ilibres de text, i així 
mateix s'bavia guanyat un lloc de presti
gi en els ambients culturáis. Per aixo, el 
1937, havia estat nomenat membre co-
rresponent de la Real Academia de la 
Historia, 

El carree de director de l'lnstitut de 
Girona, que va dctenir fins al 1969, sig-
nificava una mastra de confianza ben 
important. Es pot dir que Sobrequés era 
la máxima representado del ministeri a 
Girona, el delegar del ministre a la pro
vincia. 1 aquest servei comportava, de 
rebüC, d'akres servituds. Fou una etapa 
en qué el professor Sobrequés bagué 
d'alternar repetidament amb les prime-
res autoritats, i no solamcnt a les proces-
sons. Així, el 1966, va ser vice-president 
de la Junta Electoral Provincial encarre-
gada de desplegar i vetllar el desenvolu-
pament del referendum sobre la Llei 
Orgánica de Í'Estat. 

Mal vist peí darrer franquisme 

Pero, tot i que semprc va saber 
moure's d'una manera gens extremista, 
Sobrequés -a la segona part del decenni 
de 1960- oferia una imatge de persona 
compromesa amb la realitat catalana, la 
qual el dugué a participar en la fundacicí 
de la Uibreria «Les Voltes» i el premi 
Prudenci Bertrana, i mes endavant a in-
tegrar-se en les activitats d'Omnium 
Cultural i l'lnstitut d'Estudis Catalans. 
L'any 1967 va declarar que els seus polí-
tics preferits eren Mitterrand i U-Thant, 
i que admirava Suíssa entre els paisos del 
món (7). Aquell mateix any va inaugu
rar una secció d'opinió a Presencia, sig
nada amb el pseudónim de J. Bermúdes 
Ruiz, on criticava la política local, l'es-
panyola i l'imperialisme nord-americá, i 
on dona també la benvinguda al mani-
fest de Palamós de Ruiz-Giménez. 

No és estrany que, per aquest camí, el 
1970, esdevingués el primer signanc d'una 
peticiü d'amnistia presentada al Govern 
Civil amb el suport de 326 signatures de 
gironins (8), El fet .-'emmarcava en el 
conrext de Iluita dciTLOcrática contra el 
franquisme decadenr i c la defensiva, i els 
resorts del vell régim es posaren immedia-
tanient en marxa. El gobernador Victori
no Anguera, receptor dei document, no 
vacil-lá a sotmetre Sobrequés a un «mar-
catge» molest i ridícul. Ens consta que el 

Sobrequés en una taula rodona, celebraAa a í'Omnium Cultural de Barcelona, 
per parlar de la problemática universitaria de Girona f niaig de 1969). 
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professor va passar cscones poc grates, 
pero si el ponci petulant no pogué desem-
pallegar-sc de la presencia de Sübrequés, 
sí que aconseguí la suspensió parcial de 
Presencia, que era ia revista que havia pu
blicar el document i les signatures. 

Si no abans, des del 1969 la Comissa' 
ria del Cos General de Policia de Girona 
tenia fitxat Santiago Sobrequés com a 
«separatista» (9), tenue ben topic que era 
aplicat ais dissi^ents del sistema i que 
tenia la mateixa imprecisio científica que 
el de comunista. La qualificació, i una 
descrtpció mes extensa de la seva persona, 
es toma a repetir el 8 de juliol de 1972, en 
una relaciü de professors de l'Rstudi Gene
ral, on Sobrequés ocupava llavors la piafa 
de professor agregar d'Historia medieval: 

'•Santiago Sobrequés Vidal fue catead' 
tico y director del instituto Nacional de En
señanza Media de esta capital, actualmente 
es profesor de Letras en el Estudio General 
de Gerona, Tiene puhücados textos de Geo- «-̂  
grafía e Historia, aprobados por el Ministe-
rio correspondiente y destinados a los alum
nos de los cursos de Bachillerato, siendo co
rdado el hecho de que la parte histárica que 
se refiere a España de los años Í936al 1939 
y siguientes son escritos pm oíros profesores 
a los que pidió cohboractón, bien por temor 
a cometer alguna indiscreción o por no sentir 
íü línea política de esta época. Es de ideolo-
gífl separatista; en sus mani/estíJciones se ha 
demostrado muy prudente" (10). 

Sobrequés havia estat, efectivament, 
reticent a signar -durant els anys quaran-
ta~ els temes corresponents a ¡'Alzamientíi 
i ho torna a ser quan publica el manual 
ó'Hhtoria Moderna y Contemporánea {Bar
celona, Editorial Vicens Vives, 1966) des
tinar ais alumnes de Pre-universitari. EU 
mateix ho manifestava a la introdúcelo 
dient que «lo ha prolongado, contra h que 
hubiera SÍÍÍO SU deseo, más allá de 1936». 1 
afegia tot seguit: «La redacción de este úlú-
mo período ha sido encomendada a la compe
tencia de D. Ángel Bellsolá Re)!, inspector 
Provincial del Movimiento en Gerona, a 
quien el autor, su antiguo mnestro, se com
place en agradecer cordialmente desde estas lí
neas, su in£e%ente y acertada colaboración.» 

Consideracions per acabar 

L'any 1970 Santiago Sobrequés va 
escriure: "L'historiadot és un producte 
de la societat del seu temps i ha nascut 
per servir aquesta comunitat com qual-

sevol altre científic, el químic o el ma-
temátic; com qualsevol altre home, el 
fuster, el paleta o el minen No és un 
home que contempii la societat estant-

Pt(->^*^ '^ jÍAu 1-4. ll'iiX .'iM.i •!'!,'} 

Qom a ̂ esoner de , 
Sobrequés va passar quaranta dies 

al camp de concentrado de Santander 
(Apunt al líapis d'un company de camp). 

ne al marge. No pot evadir-se deis pro
blemas i de les preocupacions de la so
cietat en qué viu. Si ho fes, a part de les 
responsahilitats com a ciutadá o com a 
creient, si ho fos, podría ser tal volta un 
erudit, pero mai un historiador» (11). 

Aqüestes frases, que connecten amb 
pensaments similars de Lucien Febvre, re-
sumeixen una actitud moral que supera la 
técnica historiográfica i la pau deis arxius. 
Febvre afirmava que l'historiador s'havia 
de submergir en la vida (12). 1 Sobrequés 
sense ser un «franc-tirador» com Marc 
Bloch, va fer-ho segons les circumstan-
cies, sense ftesses ni ambicions personáis, 
compromerent-se amb moltes empreses i 
tteballant -sense cobrar- perqué el país 
pogués continuar essent el país. 

La seva inclinació básica cap a la 
historia medieval serví per posar-lo en 
contacte amb la Catalunya independent 
i gloriosa de la historiografía romántica. 
Una historiografía que ell va valorar po-
sitivament, tot i que era partidari d'eli-
tninar-ne la brossa anacrónica i inexacta 
(13). Pensó que la histotia refermá la 
seva catalanitat i, fins i tot, la possibili-
tat de creurc en una catalanitat no tes-

tringida al Principar. L'any 1961 va ela
borar, precisament, un petit assaig sobre 
la denominació comuna deis homes i les 
tcrres deis Paísos Catalans, que ell albira-
va com una estructura económica o polí
tica integrada a Europa, «ja siguí directa-
ment, Ü bé, i aixó és el mes versemblant, 
a través d'un altre complex mes gran, 
hispánic, ibéric o peninsular» (14)-

Resumint, dones, tot el que acabo 
d'escriure, em sembla que el compromís 
polític del nostre professor travessá di
verges etapes, relacionades amb les cir-
cumstáncies generáis del país. Tot i que 
no em consta que fos militanr de cap 
partit, es pot patlar d'un Sobrequés jove, 
catalanista i d'esquerres; d'un Sobrequés 
mes recios en la familia i el treball, i per 
aixó bcn vist pcl sistema, i finalment, 
d'un Sobrequés que esdevingué una fita 
obligada per a la defensa del país i el 
despertar democrátic que havia de con-
duir-nos a una nova etapa que ell, ma-
lauradament, ja no pogué viure. 

Josep Clara é,s historiíidor. 
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