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De la foscor dels mes densos núvols,
De les ruïnes feudals i dels esquelets amuntegats dels reis, 

De tots aquells vells enderrocs d’Europa, de les mascarades destrossades,
De les catedrals ruïnoses, dels palaus destruïts, de les tombes dels sacerdots,

Heus aquí que s’aboquen les faccions ufanes i clares de la llibertat -s’aboca el mateix rostre immortal
(Visió fugaç, quan el rostre de tu Mare, Amèrica,

Centelleig significatiu com el d’una espasa,
Llança els seus rajos cap a tu).

No creguis que t’oblidem, mare nostra;
T’has endarrerit tant de temps? Es tancaran una altra vegada els núvols sobre teu?

Ah! Però acabes d’aparèixer-te a nosaltres en persona -et coneixem,
Ens has donat una prova segura, una visió fugaç de tu mateixa,

Tu esperes allà, com a totes bandes, la teva hora.

Walt Whitman, “Spain, 1873-1874”

 9.30 a 11.30  El llarg camí per la llibertat: les 
llavors del republicanisme a Catalunya i Espanya
Per iniciar les jornades, plantejarem un repàs per totes les 
causes, orígens i precedents d’aquest riu de foc republicà 
que va comandar l’Estat durant poc mes d’11 mesos. Es 
resseguiran la multitud d’elements que van determinar 
el tipus de proposta que «va guanyar tan ràpidament 
els ànims», com diria Pi i Margall, durant Sexenni 
Democràtic i que van des del tipus d’Estat Liberal que 
s’havia volgut construir a Espanya des de la dècada dels 30, 
a les influències del context com a les pròpies irradiacions 
en ell d’aquestes forces que s’analitzaran.

• Xavier Domènech, historiador i professor a la UAB.
• Jordi Roca Vernet, historiador i professor a la UB. 
• Florencia Peyrou, historiadora i professora de la UAM.

 12.00 a 14.00  Una República que es va atrevir a ser: 
democràcia, federació i socialisme
A la segona sessió de l’acte, plantejarem una anàlisi de les 
tradicions polítiques que van travessar el procés republicà i 
que van donar forma a les propostes, realitzades o no, que 
van sortir a la superfície durant aquest 1873. Entre elles 
apareixen les tradicions polítiques de la democràcia, amb 
l’extensió del sufragi o la democratització de la terra, el 
pensament del socialisme, amb la regulació de la jornada 
laboral o l’establiment de jurats mixtes a les empreses 

entre treballadors i empresaris, del republicanisme, amb la 
qüestió del cap de l’Estat, l’eradicació dels títols nobiliaris 
o l’ensenyança laica, i de la federació, amb l’articulació de 
sobiranies dividides i compartides.

• Pere Gabriel, historiador i Catedràtic emèrit de la 
UAB.

• Ester García Moscardó, investigadora postdoctoral 
a la UV.

• Jaume Montés, investigador predoctoral a la UB.

 16:00 a 18:00  Fills i filles de la tradició 
republicana: Estat català i (con)federalisme
En aquesta tercera xerrada de cloenda, es parlarà del 
pensament territorial que va atravessar l’experiència de 
la Primera República. Si bé fa dos anys, en relació a les 
jornades sobre la Comuna de París vam tractar la influència 
d’aquesta en els més de vint aixecaments cantonals arreu 
d’Espanya, en aquesta ocasió volem dedicar aquesta sessió 
a oferir una visió sobre com es plantejava la federació en 
aquestes forces republicanes i sobre la vertebració d’Estats 
(Estat Andalús, Estat Gallec, Estat Català, etc) que 
defensaven.

• Jeanne Moisand, professora d’història social i 
cultural.

• Gerardo Pisarello, polític, jurista i doctor en Dret.
• Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC.
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