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Esquema exposició

Propòsit

BLOC 1: plasmar la seva dilatada trajectòria de lluita en el camí de reconstruir, primer, i construir després, el país en sentit ampli.

BLOC 2: explicar el Benet patriota i resistent a partir d’un diàleg entre el seu pensament expressat per ell mateix, i el que n’han dit personalitats que el van conèixer.

BLOC 3: la constatació de la figura en pròpia veu. A partir de tres entrevistes i un enregistrament àudio. 

Els objectes simbòlics de cada àmbit temàtic no formen part de la itinerància 

El bloc 3 és optatiu. El Museu de Cervera facilitarà el documentals però el material informàtic (TV i auriculars) aniran a càrrec de la institució sol·licitant

Esquema exposició

BLOC 1

-Títol: Josep Benet, patriota i 

resistent (1920-2008).

-Materialització: en forma de 

línia del temps biogràfica 

acompanyada de textos del 

seu pensament i fotos.

-Idees materialització: com un 

llençol que fa una ondulació 

perquè simbòlicament 

representi per aquest ordre 

l’esperança (República), la 

BLOC 2

-Títol: Josep Benet, en la desfeta i el redreç.

-Materialització: distribució en quatre àmbits per tractar el Benet resistent com a promotor i artífex cultural,

polític, advocat i historiador. Encapçalarà un text que explicarà que tot el que feia des de la resistència cívica

i cultural, tenia un sentit, una lògica nacional amb l’objectiu d’aconseguir la normalitat com a poble. Aquest

text central hauria d’anar entre el parèntesi que formen el jurament de 1939 (dedicar la vida a recuperar el

règim democràtic i autonòmic perdut) i la cita de la Medalla d’Or (haver treballat per la unitat).

-Idees materialització: plafó o díptic per a cadascun dels 4 espais. Els espais podrien anar acompanyats

d’algun objecte o recreació simbòlics, p. exemple: Taula rodona a Benet polític + pòster “el President de

tots”. A historiador, la seva obra, el seu despatx. A advocat, foto gran defensa Rosa Santacana.

 BLOC 3 

-Títol: En paraules seves. 

-Materialització: 3 monitors 

TV, 6 auriculars, i dos/tres 

seients al davant i una 

tauleta. En un monitor, 

l’entrevista de Montserrat 

Roig a “Clar i català; en un 

segon monitor l’entrevista 

de Josep M. Espinàs a 

“Identitats; i en un tercer 
Josep Benet, artífex cívic i

cultural

Josep Benet, polític Josep Benet, advocat Josep Benet,

historiador



desfeta (guerra i primers anys 

de dictadura) i el redreç 

(dictadura i democràcia).

monitor l’entrevista de 

Mònica Terribas a [S]avis. 

Completarà aquest espai 

l’enregistrament sonor 

d’EDIGSA (de discursos 

polítics) amb dos seients, 

tauleta i dos auriculars. 

Passi simultani. 

El Museu de Cervera facilitarà 

el documentals però el 

material informàtic (TV i 

auriculars) aniran a càrrec de 

la institució sol·licitant

Text introductori

+

3 cites JBenet

+

3 cites altres

//

Material suport: fotos +

material

Objecte simbòlic: volums de

Fèlix Cucurull, ed. de París

Text introductori

+

3 cites JBenet

+

3 cites altres

//

Material suport: fotos

+ material

Objecte simbòlic: Diari

per l’Entesa Nacional

Text introductori

+

3 cites JBenet

+

3 cites altres

//

Material suport: fotos +

material

Objecte simbòlic: birret

de doctor

Text introductori

+

3 cites JBenet

+

3 cites altres

//

Material suport: fotos +

material

Objecte simbòlic:

manuscrits, esborranys, 

Espai introductori



JOSEP BENET, EN LA DESFETA I EL REDREÇ

La vida de Josep Benet és un viu resum de la història de Catalunya de la segona meitat del s. XX. En l’esperança i en la desfeta, i en el camí i objectiu del redreç com a

poble des d’una idea primigènia de superació de la fractura social que provocà la guerra. En l’horitzó, com un sol poble, una idea total de país i de país normal. I en cada

iniciativa, sovint en clandestinitat, una acció de resistència i d’obstinada aposta per la unitat d’acció.

Des de l’autoexigència, el compromís i la responsabilitat, la seva vida es convertí en un acte continuat i sostingut en el temps, de reconstrucció del catalanisme i de

recuperació de les llibertats democràtiques i dels drets socials. 

CITES:

1a. “Però, de sobte, em vaig adonar que davant d’aquella desfeta nacional del meu país no m’havia de limitar a plorar i a plànyer-me. Ni donar-me per vençut. Havia de

reaccionar i continuar el combat, dedicant la meva vida a treballar per recuperar la perduda llibertat nacional de Catalunya i un règim democràtic per al meu poble. I vaig

reaccionar i vaig jurar que així ho faria”. (JBenet, Memòries, p. 442).

2a. “He fet i faig tot el possible per complir amb el meu deure, sense perdre mai l’esperança”. Carta a Josep Maria Batista i Roca (1952).

3a. “Haver treballat sempre per la unitat del poble de Catalunya és una de les majors satisfaccions de la meva vida”.



Línia del temps: Josep Benet, patriota i resistent (1920-2008)

● 1920-1939. De l’esperança a la desfeta.

1920. Neix a Cervera (Segarra), un 14 d’abril.

1927-1936. Formació a l’Escolania de Montserrat i Acadèmia Ramon

Llull.

1938. Soldat de la lleva del Biberó.

“El 14 d’abril de 1920 vaig néixer a

Cervera,  al  carrer  Major,  número

97.  Sóc,  doncs,  cerverí  i,  per  tant,

segarrenc”. J. Benet, Memòries I. De

l’esperança a la desfeta 1920-1939. 

“Després  de  tres  o  quatre  dies  de

descans,  vaig  anar  al  centre  de

Barcelona  on,  astorat,  vaig

constatar l’abast de la devastació i

del  desgavell  provocats  per  la

sublevació  militar  en  el  que,  fins

aleshores,  havia  estat  l’oasi  de  la

República”. 

“En els periòdics, en els cartells i en

la ràdio, la paraula que més es llegia

i s’escoltava era ‘Revolució’. Però, jo

em  preguntava  -i  ho  comentaria

amb  els  amics-:  ¿quina

‘Revolució’?”



“...la  guerra  a  Catalunya  hauria

pogut  tenir  un  caràcter  nacional

català,  en  defensa  de  la  legalitat

democràtica  atacada  pels  militars

colpistes i  els seus aliats  feixistes i

de  la  ultradreta,  tots

anticatalanistes,  per  no  dir

anticatalans”. J.  Benet,  Memòries I.

De  l’esperança  a  la  desfeta  1920-

1939.

● 1939-1947. Cercant el camí, militar en la resistència.

1943-1944. Front Universitari de Resistència Catalana (FURC) i Front

Universitari de Catalunya (FUC).

1945. Orientacions. Miramar. Edicions de Negra Nit.

1947. Festes populars de Montserrat.

“Cal  reconèixer  que,  l’any 1939,  el

poble català, a més de ser un poble

vençut, era un poble profundament

dividit. Catalunya, en aquella hora,

perillava de perdre, per sempre, la

seva  identitat  nacional,  de

desaparèixer  com  a  nació,  de

desaparèixer  com  a  poble.  Jo,  en

aquell  26  de  gener  de  1939,  veia,

amb tota claredat, que aquesta era

la situació en què es trobava el meu

país”.  J.  Benet,  El meu jurament de



1939.

“Crec  que,  quan  algú  escriurà  la

història  de  la  postguerra  a

Catalunya,  s’adonarà  de  la

transcendència que tingué l’obra de

la CAO [Comissió Abat Oliba] en la

supervivència  i  en  l’arrencada  del

redreç del nostre poble, després de

1939.  El  sol  fet  que  des  de  les

publicacions  de  la  Comissió  es

prediqués  per  primera  vegada

públicament  la  reconciliació

nacional,  després  de la guerra,  em

sembla  un  fet  històricament  molt

important”.  Entrevista  d’Albert

Manent a Josep Benet,  publicada a

Serra d’Or (octubre de 1971).

● 1948-1975. Benet, en la clandestinitat política i cultural, en el dia a dia profesional

1948. Matrimoni amb Florència Ventura i Monteys.

1951. Vaga de tramvies.

1952. Advocat. Acadèmia de la Llengua Catalana. Germinàbit.

“...la  primera  característica  de  la

Ruta Universitària a Montserrat és

que a la Ruta hi són convidats tots

els  estudiants.  Ningú no té dret  a



1957. Defensa en consell de guerra de Rosa Santacana, esposa del

dirigent comunista Joan Comorera. Segona vaga de tramvies. Fets

del Paranimf de la Universitat de Barcelona.

1958. Primers passos del que esdevindrà la Nova Cançó.

1959.  Campanya  de  la  P  de  protesta.  Patronat  d’Ajut  a

l’Ensenyament del Català.

1959-1960. Afer Galinsoga.

1960. Fets del Palau de la Música Catalana.

1961. Publica Maragall i la Setmana Tràgica.

1962. Informe de la Comissió Internacional de Juristes “L’Espagne et

la  primauté  du Droit”.  Mobilització  a  favor  de l’activista  llibertari

Jordi Conill.

1963. Declaracions de l’abat Escarré al diari “Le Monde”.

1964. Primer Congrés de Cultura Catalana.

1966.  Campanya  “Volem  Bisbes  Catalans”.  Sindicat  Democràtic

d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB) i la Caputxinada.

Taula Rodona.

1969. Edicions Catalanes de París.

1970. Tancada d’intel·lectuals a Montserrat.

1973. Publicació Catalunya sota el règim franquista. Informe sobre la

persecució  de  la  llengua  i  la  cultura  de  Catalunya  pel  règim  del

general  Franco.  Detenció  dels  113  membres  de  l’Assemblea  de

excloure ningú: és oberta a tothom.

Tothom  hi  és  cridat,  ningú  no  en

resta  exclòs;  només  aquells  qui

voluntàriament se n’excloguin [...].

Aquest convit general a participar a

la  Ruta  té  ja  una  indubtable

transcendència:  representa

l’afirmació,  amb  fets,  que  els

estudiants  rebutgen  un  passat  de

divisions  i  propugnen  la

reconciliació i la convivència de tots

els  ciutadans”.  Josep  Benet,  Fets  i

personatges.

“Recollint,  doncs,  l’ambient  i  la

convicció popular, afirmem que ha

arribat  l’hora  de  dreçar  una

protesta col·lectiva, cívica i pacífica.

L’hora  de  saber  dir  PROU  a  la

present situació que duu el país al

desastre,  a  l’isolament

internacional i els treballadors a la

misèria.  [...]  invitem  tots  els

ciutadans  i  totes  les  forces  de

l’oposició  a  participar



Catalunya.

1974. Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Comitè

d’enllaç de l’Assemblea de Catalunya.

1975. Congrés de Cultura Catalana.

unànimement  a  la  GRAN

CAMPANYA PACÍFICA DE PROTESTA

que s’inicia contra el mal govern, la

corrupció i l’encariment del cost de

la  vida”. Josep  Benet,  Combat  per

una Catalunya autònoma.

“Joan  Maragall  en  aquest  combat

vencé, i si la contesa fou certament

aferrissada,  difícil,  la  victòria

aconseguida  fou  major.  Per  això

encara avui -i potser per sempre- el

nom  de  Maragall  té  ressonàncies

d’esperança, en un país que sembla

condemnat  a  viure  a  batzegades,

en un país on és tan fàcil de passar

del  cofoisme  a  la  rebentada,  com

de caure en el  pessimisme i  en la

inacció,  passat  l’entusiasme  i

l’enlluernament  de  les  escasses

hores  triomfals,  i  en  veure

esfondrar-se  les  il·lusions;  en  un

país  al  qual  tant  cal  mantenir

l’esperança per a sobreviure i per a

redreçar-se.  Esperar,  no



desesperar-se:  heus  ací  el  secret

per  a  Maragall”.  (Josep  Benet,

Maragall  i  la  Setmana Tràgica,  IEC-

1a edició, p. 174)

“Tots,  tant  els  catalans  d’origen

com els altres catalans.  Tots units,

com  ens  trobem  en  aquesta  sala,

avui,  retent  homenatge a Pompeu

Fabra.  Tots  reclamant  que

l’ensenyament  de  l’idioma  català

sigui  una  realitat  per  a  tothom,

perquè  a  Catalunya  ningú  no  es

pugui  sentir  discriminat  per  raó

d’idioma.  Perquè  uns  i  altres,

catalans de llinatge i nous catalans,

formem un sol poble” (1968). Josep

Benet,  Combat  per  una  Catalunya

autònoma.

● 1976-1985. Oportunitat i esperança de normalització del país.

1976.  Diada de Sant Boi de Llobregat. Amb Casimir Martí, publica

Barcelona a mitjan segle XIX:  El  moviment  obrer  durant el  Bienni

Progressista (1854-1856).



1977.  Candidat  per  “Entesa  dels  Catalans”.  Senador  més  votat.

Membre  de  la  Comissió  Permanent  de  l’Assemblea  de

Parlamentaris.

1978.  President  de l’Associació  de les  Nacions Unides  a  Espanya.

Comissió  dels  Vint  encarregada  de  redactar  el  projecte  d’Estatut

d’Autonomia de Catalunya.

1979. Candidat “Per l’Entesa”. 

1980.  Candidat  independent  pel  PSUC  a  la  presidència  de  la

Generalitat.

Som  un  problema  també  per  als

altres,  perquè  sense  resoldre  la

qüestió  catalana  no  és  possible  la

consolidació  d’un  Estat  democràtic

a  Espanya.  Viure  en  democràcia

només és possible quan es respecta

els  drets  de  les  persones  i  dels

pobles” (1983)

● 1985-1999. Desplegar una passió: la història de Catalunya.

1985. Centre d’Història Contemporània de Catalunya. 

1990. Exili i mort del president Companys. Primer estudi del projecte 

cinc sentències de mort que es completaria amb els dedicats a 

Carles Rahola, Domènec Latorre, Manuel Carrasco i Formiguera i 

Joan Peiró.

1995. Publica L’intent franquista de genocidi cultural contra 

Catalunya.

1996. Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

“Un país no pot esdevenir normal si 

no coneix, amb nom i cognoms, 

totes i cadascuna de les víctimes 

d’una guerra viscuda. El seu estudi 

constitueix una obligació ineludible 

que necessàriament cal abordar, 

com correspondria fer a qualsevol 

país civilitzat”



● 2000-2008. Comiat

2000. Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.

2001. Doctor Honoris Causa per la Universitat Rovira i Virgili.

2008. Publica Memòries. De l’esperança a la desfeta (1920-1939).

Mor a Sant Cugat del Vallès.



Àmbit temàtics

BENET, ACTIVISTA

Deia l’historiador Josep Fontana que Josep Benet no era d’aquella mena de catalans que “...arbora les banderes l’onze de setembre i les torna a desar el dotze, fins a 

l’any vinent, com si ja haguessin complert amb el seu deure”. En el compromís amb la catalanitat i una idea total de país, i de país normal, com a actor principal o per 

delegació, impulsà innombrables accions de resistència política, cívica i cultural enfront la dictadura franquista.

En aquest objectiu, constata la necessitat d’enllaçar el passat amb el present, que a voltes s’hi refereix en paraules de referents de la catalanitat com Prat de la Riba, 

Maragall o Rovira i Virgili; treballa en la necessitat de reconciliació entre catalans en el camí d’una unitat d’acció indispensable, d’internacionalització de la causa 

catalana, així com en la idea de suplència associada, si calia, al sacrifici, àdhuc heroisme, tal com feren tants catalans de l’interior i de l’exili que no havien perdut, o 

havien recuperat, la fe en el país.

Al servei de l’objectiu de represa, el trobem immers en iniciatives de l’àmbit cultural i cívic com el ressorgiment del moviment sardanístic, dels esbarts dansaires, passant 

per cursos de català i conferències sobre història de Catalunya clandestins, a l’impuls del que serà la Nova Cançó (1958). Proposà les Jornades d’Estudis sobre la Cultura 

Catalana a l’Ametlla del Vallès (1966) per avaluar la seva situació i plantejar un programa d’actuació de defensa i promoció, la campanya sobre el “Català a l’escola” que 

promogué Òmnium Cultural (1968), sense oblidar la creació de diversos projectes editorials al servei de la llengua, cultura, història i pensament, entre els quals 

destacaren les Edicions Catalanes de París (1969).

En l’acció política, remarquem les bones relacions amb el moviment nacionalista basc i intel·lectuals de l’Estat espanyol, el seu paper en les vagues de tramvies de 1951 i 

1957, l’organització de la campanya de la “P” de protesta i contra el director de La Vanguardia Española (1959), la campanya internacional per salvar l’activista llibertari 

Jordi Conill (1962) o les famoses declaracions a Le Monde de l’abat Escarré (1963), la campanya “Volem Bisbes Catalans” (1966) o la participació en la constitució del 

Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (1966), detonant de la creació dels organismes unitaris d’oposició al franquisme com la Taula Rodona o 

l’Assemblea de Catalunya.

LA CULTURA CATALANA: DE LA SUPERVIVÈNCIA AL REDREÇAMENT

CITES

Josep Benet 

“...des d’intel·lectuals que acceptaven la misèria econòmica i un forçat silenci abans de claudicar en la seva fidelitat a l’idioma; universitaris que 



renunciaven a una brillant carrera que els esperava en l’ensenyament, abans de trair la catalanitat; mestres que havien d’abandonar llur vocació per tal de no vinclar 

l’esquena davant de l’opressió... Uns i altres, i tants altres que silenciosament s’esmerçaren durant llargs anys en tasques molt humils, aparentment, per tal d’assegurar 

la continuïtat de la nostra cultura, maldant incansablement per informar i formar la joventut que pujava, una joventut que calia que, a despit de silencis i enganys, 

s’assabentés un dia que la nostra llengua i la nostra cultura no s’havien pas mort, i que els nostres millors intel·lectuals havien restat fidels, donant un bell exemple 

d’integritat. Car no oblidem que ja aleshores el color del futur del país depenia del camí que decidís d’emprendre aquella joventut: el fàcil de l’abandó de la pròpia 

llengua i cultura o el difícil i sacrificat de restar-hi fidels”. (Combat per una Catalunya autònoma, p. 145-146)

“Avui, ho he dit i repetit, en aquest final de segle, la llengua, la cultura i la identitat nacional d’un poble minoritari, en un Estat plurilingüe i plurinacional, poden arribar a 

desaparèixer sense que el poder central utilitzi el procediment brutal del genocidi cultural [...] Avui existeixen formes de genocidi més suaus i hàbils que les brutals que 

utilitzà el franquisme”. (octubre-novembre de 1983)

“Acabo la redacció d’aquest pròleg quan estic a punt de complir vuitanta-vuit anys. D’aquests, una quarantena -pràcticament la meitat- els he hagut de viure sota règims 

espanyols que han perseguit la identitat nacional de la meva pàtria, amb el propòsit de convertir-la en una regió subordinada a la nacionalitat majoritària de l’Estat 

espanyol, que té la capital a Madrid. Una quarantena d’anys en què he hagut d’esmerçar esforços i sacrificis per gaudir d’allò més elemental -llengua pròpia i identitat 

nacional pròpia- que els altres pobles tenen sense que ningú els ho discuteixi. En desaparèixer el franquisme, amb la transició a la democràcia, va semblar que la situació 

canviaria i que seria possible que les diferents nacions que componen l’Estat espanyol visquessin pacíficament, respectant-se les seves identitats i parles. Han 

transcorregut trenta anys, i aquesta esperança està essent decebuda. Tornen a aparèixer els brutals atacs contra Catalunya, la seva identitat nacional, el seu idioma i la 

seva economia. Es torna a sembrar l’odi contra Catalunya. En molts moments em sembla llegir i escoltar textos anticatalans d’ahir, dels temps de Franco i de més enrere.

No ens enganyem: l’ofensiva actual té un objectiu clar: aprofitar la globalització per anihilar la nació catalana en un termini relativament breu”. (Memòries, ps. XV-XVI)

Sobre ell:

Jaume Mainar i Jaume Vilalta: “En potència, allò que seria l’Obra del Ballet Popular, neix de manera informal a finals de 1939, i fins al 1942 desenvolupa les seves 

activitats en el marc dels centres catòlics de barriada, on (Cubeles) junt amb Josep Benet Morell porta a terme els seus propòsits, ajudant els grups petits, i aglutinant-los

per tal d’assolir allò que es proposa. La primera conseqüència va ésser la creació de l’Esbart Verdaguer, en íntima col·laboració amb el mestre Lluís Moreno Pallí”. JM i JV:

La Sardana. I. El fet històric.

Josep M. Solé i Sabaté: “Crec que ja ara les generacions presents, i no cal dir les futures, se sorprendrien de l’esforç, el sacrifici i, vull destacar-ho, la generositat que 

aquests homes que van marcar-se per ideal el redreçament nacional de Catalunya han ofert al llarg de tota la seva vida” (Miscel·lània...)



Francesc Casares: “Caldria entretenir-se a resseguir totes les actuacions de Josep Benet en els episodis de resistència cultural: assessorament d’entitats, recursos contra 

imposicions de multes, redacció de contractes-pantalla, i tantes i tantes altres coses que Benet podia fer perquè considerava que el seu despatx era com una mena de 

trinxera i la seva professió una eina per a la lluita en favor dels seus ideals” (Miscel·lània..., p. 22)

D’una fitxa policial: “Instigador de diversos actos de signo catalanista. Fiestas de Montserrat (1947), editorial discográfica Edigsa, de marcado signo separatista (1963) 

(citado en diligencias Edigsa, 30/3/1968), y especialmente la campaña “P””. (Transcrita per Antoni Batista a La Brigada Social, ps. 85-87)

BENET, ADVOCAT

Josep Benet inicià el 1942 els seus estudis a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Ho hagué de compaginar amb el treball, i ho volgué combinar amb les 

primeres activitats i organitzacions de resistència al règim franquista. El 1948 acabà els estudis d’advocat. El 1947 havia entrat a formar part del Col·legi d’Advocats de 

Barcelona i des de mitjan 1952 començà a exercir la professió al costat de Maurici Serrahima al seu despatx del carrer Petritxol, després d’uns anys d’incertesa en el 

terreny professional, de resistència i també econòmica.

En aquesta faceta, Josep Benet posà també la professió en la lluita per la democràcia, les llibertats nacionals i la justícia social. Com rebla Jordi Amat: “Tenia clar que la 

incapacitat del catalanisme històric per integrar la massa obrera era una falla a la qual calia posar remei si es volia fer dels catalans un sol poble”.

La detenció de l’històric polític comunista Joan Comorera, al costat de la seva esposa, Rosa Santacana, i de Ferran Canyameres, feu fer un gir inesperat a la seva activitat 

professional. La defensa de Rosa Santacana canvià per sempre la percepció del Benet advocat, bo i situant-lo en els llocs de referència de la lluita antifranquista de 

defensa d’activistes i opositors al règim, en consells de guerra, en procediments davant la jurisdicció ordinària o davant del Tribunal d’Ordre Públic (TOP), i en expedients

que imposaven sancions econòmiques, en virtut de la Llei d’Ordre Públic o de la Llei de Premsa.

L’estratègia d’aquell “abogado de diversos dirigentes comunistas, separatistas y anarquistas” -que resa una de les seves fitxes policials-, era posar en contradicció i 

evidència el sistema jurídic sobre el qual se sustentava el règim franquista des d’una astuta i meticulosa línia expositiva de defensa que li valgueren un gran prestigi i 

protagonisme dins la professió: la defensa d’acusats antifranquistes com a coartada per atacar el règim franquista. Amb intel·ligència, coratge i valentia, sí; però també 

sense obtenir-ne cap rèdit econòmic, sinó més aviat a l’inrevés “...creo que es mi deber comunicarle que mi situación económica es completamente nula y que en caso de 

que aceptase usted mi defensa solo podría pagarle una vez esté en libertad y trabajando”.
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En la defensa de Rosa Santacana: “Fijemos nuestra atención, señores, en que la Sra. Comorera se encontró ante el cumplimiento de dos deberes. Por una parte, el 

cumplimiento de una ley que regula el paso de fronteras y unos artículos del Código Penal sobre el uso del nombre supuesto, preceptos ambos de contenido que casi 

podríamos calificar meramente administrativo, cuando el dolo está ausente de ellos. Por otra parte, la Sra. Comorera se encontró en que si daba cumplimiento a aquellos 

dos preceptos de la ley escrita, equivalía a dejar abandonado a su marido en unas circunstancias difíciles y dolorosas o a denunciarle involuntariamente con sus actos, 

vulnerando así los preceptos del Código Civil que establecen que la mujer debe obedecer al marido; que está obligada a seguirlo dondequiera que fije su residencia y que 

los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente”. [text de defensa de Rosa Santacana]

En la defensa de l’escriptor Joan Sales: “Ce que vous faites, c’est juger en 1965 avec une loi adopté en 1940, alors que la guerre civile venait juste de prendre fin. Vous, 

magistrats, n’avez pas le pouvoir de changer les lois, mais dans vos sentences, vous pouvez montrer quel est le visage réel de l’Espagne actuelle: l’Etat totalitaire de 1940 

ou bien l’Espagne ouverte aux idées de Pacem i terris”. (diari Le Monde, 21 febrer 1965, que cita Josep Benet com “...un des membres les plus conus du catolicisme 

catalan de gauche”.

Sobre ell:

Josep Solé Barberà, a propòsit de la defensa que Josep Benet feu de Rosa Santacana: “Una de les millors exhibicions que mai ha fet un advocat davant un consell de 

guerra”.

Ignasi de Gispert, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, en la presentació de Josep Benet, abans de la conferència sobre el cardenal Vidal i Barraquer, 1969: “Ben 

dotat per a la negociació i la recerca de solucions, que solen ser, ben sovint, el secret dels grans èxits professionals. Estudiós i preparat per a enfocar i resoldre qualsevol 

afer. Gran advocat defensor, especialment en causes polítiques, on el cor i la intel·ligència s’enllacen, i on el honoraris no tenen altra paga que la gran paga de 

l’agraïment”.

Lluís M. Xirinacs, a Diari de presó, I-1974: “Ha fet una exposició quasi perfecta. Impecable de fons i digna de forma. Ha explicat bona part de la meva vida (...) El meu 

amor al problema obrer. El despreniment i les obres d’arrenglerament amb els oprimits. Ha criticat i desmuntat la informació policial i les al·legacions de l’acusació punt 

per punt. Ha explicat tot el que demanava en el meu paper i ha distingit amb citacions de Dret Polític i Dret Constitucional entre autodeterminació (jo) i separatisme 

(fiscal). Ha argüit que com se’m pot condemnar a sis anys si el meu escrit és més fluix que la declaració dels intel·lectuals de Montserrat, que no ha produït cap 

processament (en Benet és dels firmants). Hem demanat “aperturisme” en la sentència. Espero que les notes de l’advocat siguin del domini públic. És un al·legat molt 



ben treballat. M’han qualificat de “desafecte al Règim”. Jo guardo afecte àdhuc als enemics. Ell patia perquè resultava llarg. Però la sala l’escoltava. L’atenció no ha 

decaigut ni un moment. Àdhuc els policies s’han commogut. El president prenia notes. No l’ha interromput ni una sola vegada. A mi -ruc!- m’han vingut unes irresistibles 

ganes de plorar. Però no ho he fet. He procurat mantenir una actitud digna, senzilla, quasi cordial, molt seriosa. No he afegit res. I vist per a sentència. L’advocat 

magistral ha demanat l’absolució total”.

Francesc Casares: “Josep Benet tenia encara, en aquells anys, un cert perfil d’advocat clàssic. Treballava al despatx de Maurici Serrahima, al carrer de Petritxol, i portava 

plets civils o mercantils com “qualsevol altre”. Tanmateix, ja en aquell període dels anys cinquanta, Josep Benet tenia una activitat professional tan barrejada amb la seva

participació en la resistència cultural i política clandestina que, segurament, era difícil destriar una cosa de l’altra”. 

“Benet no creia en la presó com a instrument de lluita ni com a mèrit per a la santificació política. Per això la seva obsessió, com a advocat, no era visitar la gent a la 

presó sinó treure-la d’allí”. 

Jordi Amat: “El TOP, tota vegada que oferia cobertura legal per reprimir l’oposició social i política a la dictadura, també es podria transformar, paradoxalment, en caixa 

de ressonància de l’oposició. Així ho va entendre el Josep Benet advocat, que entre els anys 1964 i 1974 actuaria en un mínim de dotze processos instruïts pel TOP. Va 

defensar antifranquistes acusats de pertànyer a associacions il·lícites -al PSUC, a partits trotskistes-, sindicalistes -els primers detinguts de Comissions Obreres de l’ASO-, 

advocats, intel·lectuals... Els anys de Benet al TOP, sobretot els primers, van constituir un dels episodis més brillants, més efectius, de tota la seva trajectòria com a 

protagonista de l’oposició”.

BENET, POLÍTIC

En la immediata postguerra participà a l’interior en la reconstrucció d’Unió Democràtica de Catalunya. No obstant això, deixà el partit al cap de poc. L’instrument no li 

servia per portar a terme el seu objectiu de resistència cultural i política, i de recuperació de les llibertats democràtiques i l’autonomia. Així, des d’una posició 

independent, dedicà bona part de la seva acció a treballar per construir un moviment unitari i transversal de forces democràtiques i nacionals oposades a la dictadura, 

que es materialitzaria anys més tard amb la creació de la Taula Rodona i de l’Assemblea de Catalunya, i hauria pogut tenir un colofó millor si s’hagués materialitzat el 

govern de concentració nacional que anhelava als inicis de la primera legislatura de la Catalunya autònoma. Anys més tard, no s’estava de recordar que “...haver 

treballat sempre per la unitat del poble de Catalunya havia estat una de les majors satisfaccions de la seva vida”.



El seu pensament polític el trobem elaborat en les primeres hores de la llarga nit franquista, el 1944, a manera de ponència política a redós del Front Universitari de 

Catalunya (FUC). Quinze anys més tard d’aquell primer document de doctrina catalanista, n’actualitzà el contingut en un nou text polític a “La desfeta i el redreç”. Alguns 

dels conceptes que desenvolupa són aportacions clau en la doctrina del catalanisme polític.

Des d’un possibilisme realista, no entenia la política sense un compromís ètic, i de fidelitat i servei al poble català. “Si Benet es catalanista, el catalanismo debe ser 

bueno” -deien en la perifèria obrera, o com ser capaç de fondre en “un sol poble”, lluita nacional i lluita social. Per tot això, i per tota la seva trajectòria resistent, els vots 

li van ploure d’arreu l’any 1977 encapçalant la candidatura al Senat “Entesa dels Catalans”.

En els darrers anys, polític com era, no deixà d’insistir en la necessitat d’evitar caure en el cofoisme i acceptar una realitat com a poble que distava molt de ser normal, i 

amb un cert punt d’amargor, es lamentava de no poder continuar sent útil a la política del país mentre suportava un oblit més que injust.
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“Sovint recordo unes paraules de Rovira i Virgili que ens ho adverteixen. Diuen: “En certs moments de la vida dels pobles, circumscriure’s als límits normals equival a 

arrupir-se en la caixa dels morts”. Si ens volem salvar com a poble, si volem salvar la nostra nació, cal que no caiguem en el parany que ens posen aquells que des de fora

del país o des de dins ens diuen que ja hem aconseguit la normalitat”. (octubre-novembre de 1983)

“Respecte als Països Catalans, com a comunitat política, comparteixo el que deia Rovira i Virgili: la seva reconstrucció política, amb arquitectura moderna, avançarà quan

cada etapa del camí respongui a l’estat de consciència nacional i a la voluntat lliurement expressada dels homes i dones de cada país. Jo tinc plena confiança que un dia 

arribarà a ser realitat la federació dels Països Catalans que formen part de l’Estat espanyol”. (octubre-novembre de 1983)

“Tornen a aparèixer els brutals atacs contra Catalunya, la seva identitat nacional, el seu idioma i la seva economia. En molts moments em sembla llegir i escoltar textos 

anticatalans d’ahir, dels temps de Franco i de més enrere. No ens enganyem: l’ofensiva actual té un objectiu clar: aprofitar la globalització per anihilar la nació catalana 

en un termini relativament breu. No em correspon evidentment de parlar d’aquest tema aquí. Però sí d’advertir del perill de mort que assetja la nació catalana”. (Josep 

Benet, Memòries I. De l’esperança a la desfeta 1920-1939, 2008).

Sobre ell:

Joan Oliver (Pere Quart), a propòsit de la publicació de “Desfeta i redreçament de Catalunya”: “Benet, un polític! I en aquest cas -quin descans!- hom pot escriure 

l’adjectiu sense cometes! Polític, home consagrat a la cura i el govern de la ciutat, de la comunitat, sense altra meta que la salut i la progressiva dignificació dels 



ciutadans. Cap a una llibertat i una concòrdia certes. Prou sé que la trajectòria d’un polític és molt difícil de preveure. Amb tot, jo veig en Benet un tribú cridat als llocs 

més acimats del poder, vull dir de l’autoritat que ve no pas de Déu -com afirma tan categòricament com temerària Pau de Tars- sinó de la lliure voluntat del poble”.

Francesc Candel: “En el Senado, a veces, no se le oía, o creías que no lo ibas a oír, pero era de los que toda la sala callaba para no perderse lo que decía. Junto a Bandrés

siempre fue el senador más escuchado, porque a Bandrés se le oía, pero a Benet se le escuchaba” (Miscel·lània d’homenatge...)

Albert Manent: “Però en la personalitat d’en Benet els llibres, els articles, la història, tot, tot convergeix cap a una sola idea, una única passió, a la qual ha dedicat 

cinquanta anys de la seva vida: la independència de Catalunya. Perquè en Benet és un dels almogàvers més fins, més cautelosos, més maquiavèlics que he conegut. I cal 

dir que la cautela i el maquiavelisme no concorden amb la figura de l’almogàver” (Albert Manent, a El Molí de l’Ombra)

Josep M. Solé i Sabaté (1991): “I és que en Josep Benet, que mai no ha amagat la seva vocació política en tot el que ha fet, mai tampoc no ha deixat de dir que el polític 

s’ha de formar i preparar contínuament, i en el seu cas l’activitat de resistència, clandestinitat, o la vida política pública llavors de la mort del general Franco, no ha 

ofegat l’intel·lectual i el jurista”. (Miscel·lània... p. 24)

BENET, HISTORIADOR

Josep Benet sempre deia que si ell hagués estat francès, no hauria d’haver dedicat el seu temps a redactar llibres d’història, perquè trobaria escrits i publicats gairebé 

tots els que hauria necessitat llegir. Des de la darreria dels anys quaranta del segle passat, el coneixement del nostre passat històric, doncs, se situà com un dels objectius

que calia abordar. 

Deixeble de Jaume Vicens Vives, comprovà les mancances pel que fa a la producció historiogràfica amb mirada nacional catalana. Això el va portar a escriure història de 

Catalunya per necessitat i compromís, però també perquè veia en el coneixement de la nostra història una manera d’intervenir en el present. Sense l’escalf ni complicitat

de la universitat, ho dugué a terme de manera no professional durant molts anys fins que, finalment, ho pogué desenvolupar des de la direcció del Centre d’Història 

Contemporània de Catalunya, organisme que ell considerava clau per dotar, també al Parlament, d’una eina imprescindible per fer política a Catalunya. Promotor de 

centenars d’estudis de base i monografies com a pas previ i necessari per a una història més general i concloent, al costat del seu altre gran projecte: el Cost humà de la 

Guerra Civil. Per aquesta raó, i enmig del debat sobre el concepte i reivindicació de la memòria històrica, tingué sempre molt clar que la millor manera de recuperar-la 

era promovent la recerca històrica: “sense recerca no hi ha memòria” -deia.

Així doncs, com a historiador, però també com a editor i promotor editorial, cercà omplir de contingut els buits historiogràfics que havien deixat quaranta anys de 



dictadura i repressió, però també una Universitat a voltes acomplexada en la mirada nacional de les seves investigacions. Preocupat per l’estudi del moviment obrer i per

la repressió de la catalanitat per part del règim franquista, desenvolupà magistralment el concepte de genocidi cultural per refermar-se en un llarg i sostingut atac i 

persecució a la llengua i cultura catalanes, i la idea d’una persecució política total amb l’anàlisi de les cinc sentències de mort: Lluís Companys, Carles Rahola, Domènec 

Latorre, Manuel Carrasco i Formiguera, i Joan Peiró. 
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“Aquesta obra [Maragall i la Setmana Tràgica], lector, pretenia -i pretén- de contribuir, modestament, a aquest repensar a fons la nostra història, seguint aquella 

consigna: “conèixer-nos” que llançava un dia Jaume Vicens i Vives. Repensar a fons, conèixer-nos, no pas per embadalir-nos, ni deplorar un passat, sinó per actuar 

encertadament sobre el present, amb “decisió de futur”, per dir-ho amb mots de Joan Fuster” (Maragall i la Setmana Tràgica, Edicions 62, Llibres a l’Abast)

“Si el coneixement de la pròpia història és en tot el poble imprescindible per tal que existeixi una consciència nacional, molt més ho és en el cas de Catalunya, perquè els 

catalans, durant segles, hem vist com ens era silenciada la història pròpia i com n’era imposada una altra”. (Miscel·lània, 652)

“Cal tenir en compte que el règim franquista va utilitzar la història com un dels instruments de desnacionalització de Catalunya, en dir, com recordava Raimon, que la 

nostra història era la d’ells. Cal, doncs, recuperar la nostra història, posant al seu servei tots els mitjans dels quals disposem, que són molts”. (Miscel·lània, interior 

coberta, en lletra seva, podria servir d’il·lustració)

“El restabliment de la democràcia, per tant, no exigí cap silenci sobre la història. Només exigí tàcitament que aquesta deixés de ser utilitzada com a arma de combat 

polític partidista, com va fer durant molts anys el franquisme, el qual, mentre exaltava i honorava les que considerava les seves víctimes, ignorava i fins i tot vilipendiava 

les dels altres. Amb el restabliment de la democràcia calia que la guerra deixés de ser vista –com feia el franquisme- com un combat entre bons i dolents. La guerra fou 

quelcom molt més complex”. (El president Companys, afusellat, 2005)

“Em dol haver dit que m’entristeix, sobretot, l’escàs interès que, en el camp polític, es manifesta generalment envers la història, àdhuc del propi país. Com em dol 

constatar que, en la gran majoria de polítics catalans, s’observa un fort desconeixement de la història de Catalunya, dels Països Catalans i d’Espanya, unes vegades; 

d’altres, un mal coneixement. I, repeteixo que, sense un bon coneixement de la història del propi país, no es pot fer una bona política”. 

(Investidura doctor honoris causa, p. 30)



Sobre ell:

Agustí Calvet “Gaziel” a propòsit de l’obra Maragall i la Setmana Tràgica (carta personal, 13 maig 1963): “El seu estudi sobre Maragall i la Setmana Tràgica va semblar-

me, només fullejar-lo, força interessant. I ara que ja el conec del tot, el tinc per un dels millors i més ben documentat, i de judici més ferm i clar, publicats a Catalunya 

després del seu esfondrament integral. No li estranyi la meva felicitació calorosa. La sinceritat i el coratge no són dots que sovintegin entre nosaltres. Ni tan sols ara que 

les necessitem més que mai”.

Casimir Martí a propòsit de Maragall i la Setmana Tràgica: “És una peça d’orfebreria historiogràfica”.

Josep Fontana, a propòsit de l’obra Barcelona a mitjan segle XIX. El moviment obrer durant el Bienni Progressista (1854-1856) (La Vanguardia, 29 juny 1977): “ Ni Benet, 

ni [Casimir] Martí eran desconocidos en el terreno de nuestra historiografía, pero con esta obra se sitúan en un lugar de honor. Porque si he hablado del libro como de 

una contribución fundamental a la historia del movimiento obrero y a la del bienio progresista, considerado en su conjunto, habrá que añadir que resulta igualmente 

importante para el conocimiento de la Barcelona del siglo XIX o para la historia de la industria catalana, examinada aquí en un momento de crisis. Aquellos a quienes 

interese cualquiera de estas dimensiones de nuestro pasado deben leer un libro que figura ya, por méritos propios, entre las más destacadas realizaciones de la 

historiografía catalana de nuestro tiempo”.

Ignasi Riera a propòsit de Desfeta i redreçament de Catalunya (revista Treball, Benet, pedagog de la política catalana, 5 maig 1978): “Una altra de les constants d’aquests 

escrits és el caire popular, pedagògic, que tenen. Benet ha d’explicar coses molt clares per a públics no sempre disposats a entendre-les. Doncs bé: mai no fa trampa, les 

diu sense embuts, sense perífrasis innecessàries, va al gra, però tampoc les infla, no exagera, no embolica els arguments, no els empudega amb retòrica barata. Tal és el 

seu estil en les intervencions a la Cambra Alta, o els seus articles o intervencions en francès”.

Xavier Bru de Sala a Espriu, Duran Farell, Rigol, Benet i el futur de Catalunya. Converses amb Xavier Bru de Sala  (1983): “Entre la seva bibliografia hi ha quatre llibres de 

lectura imprescindible per a tots aquells que vulguin aproximar-se, no només al seu pensament personal, d’una claredat i contundència excepcionals, sinó també a la 

història del nacionalisme català que aboca a la consecució de l’Estatut de 1979. Es tracta de Maragall i la Setmana Tràgica (Barcelona, 1963), Catalunya sota el règim 

franquista (París, 1973), Desfeta i redreçament de Catalunya (Barcelona, 1978), i Combat per una Catalunya autònoma (Barcelona, 1980).

Ignasi Aragay, a propòsit de Memòries. De l’esperança a la desfeta, 1920-1939 (2008): “Les memòries de Josep Benet són imprescindibles per entendre la Catalunya 

republicana i en guerra, però també el país d’avui”.



Disseny museogràfic













Material Gràfic

   


