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El polític i escriptor Valentí Almirall (Barcelona, 1841-1904)

E N E L C E N T E N A R I D E L A M O R T D E L ’ E S C R I P T O R I P O L Í T I C

Almirall a la ciutat
d’esquerres i catalanista

J O R D I R O C A V E R N E T

La visió de
les esquerdes
en la utopia
republicana
el porten a la
recerca de
nous miralls
ideològics

Almirall perdé
el suport de
la ciutadania
amb la
mateixa
celeritat amb
què l’havia
guanyat

L
a febre dels aniversa-
ris fastuosos ens ar-
rossega. Ara bé, qui
són les reines de la festa
commemorativa?

Sembla clar que no ho són els
polítics. En una societat en què
s’ha difós un llenguatge polític
anodí i descafeïnat, la reme-
moració d’un polític català del
segle XIX esdevé un acte de
gosadia inaudit. Però tot té les
seves excepcions, ja que de ve-
gades els polítics actuals s’es-
mercen a refrescar-nos la me-
mòria amb alguna commemo-
ració oportunista o bé pole-
mitzen sobre quins són els
miralls polítics on es volen re-
flectir, especialment perserve-
rants els observem durant les
campanyes electorals.

Canviar de govern vol dir
canviar de santoral polític. El
nou govern de la Generalitat
ha iniciat de manera tímida
(potser per por d’obrir noves
crisis) la commemoració del
centenari de la mort de Valentí
Almirall amb la reedició de
dues obres de J.M. Figueres:
d’una banda, la biografia del
polític, i de l’altra, un recull
documental del Primer Con-
grés Catalanista. Llàstima que
s’hagi desaprofitat l’oportuni-
tat d’escriure un pròleg que
recollís les darreres investiga-
cions i ens mostrés l’actualitat
i l’interès de les reedicions. Els
que financen la història –i
potser també els que dediquen
hores a llegir-la– sempre s’han
plantejat quin ús se’n fa. El
passat suscita interès i la lec-
tura, tot sovint, ens capbussa
en una realitat massa distant.
Els proposo apropar-nos al
nostre passat tot fent un pas-
seig per Barcelona, una ciutat
tan catalana com forana a la
vegada. Durant el nostre re-
corregut observarem els frag-
ments almirallans que resten a
la metròpoli catalana.

A L’ASSITÈNCIA SOCIAL
La Casa de la Caritat. Potser els
sorprendrà que el pare del ca-
talanisme es forgés política-
ment en una institució d’as-
sistència social. Almirall em-
prendrà entre el 1871 i el 1875
un programa de reformes so-
cials del tot agosarat. La reno-
vació del centre comportarà la
fi del comunitarisme
eclesiàstic, de la repressió i de
la insalubritat. Almirall apro-
fità l’oportunitat política per
foguejar les seves propostes
socials, que havien de ser els
fonaments de la societat cata-
lana del futur. L’educació i la
formació professional dels asi-
lats es convertien en els ele-
ments cabdals per a la seva in-
tegració social. El nostre home
només s’allunyarà de les seva

tasca professional per encap-
çalar els intents, no reeixits, de
proclamar l’Estat Català, dins
la nació espanyola, a imatge i
semblança dels Estats Units
d’Amèrica. Intents que no
comptaren amb un multitudi-
nari suport ciutadà. El fracàs
insurreccional va ser acompa-
nyat per la marginació dels
càrrecs de responsabilitat a
l’administració però també
permeteren la creació d’una
aurèola de legitimitat política i
d’admiració popular.

‘DIARI CATALÀ’
Des d’un petit pis del carrer
Ferran, seu de la redacció del
Diari Català (el primer diari po-
lític escrit en català), Almirall
recollirà els fruits de la seva
influència sobre el republica-
nisme federal català. De mica
en mica, aconseguirà el con-
trol del partit federal a Cata-
lunya. Però el partit és petit i
massa faccionat per ser la pla-
taforma que el catapulti cap
als seus horitzons polítics. Cal,
doncs, treure’s la cotilla del
partit i llançar-se a la conques-
ta de la ciutadania catalana.
Per fer-ho, res millor que el
moviment social transversal
que emergeix amb força als
anys 80 del segle XIX: el cata-
lanisme. Almirall, de nou, tor-
na a jugar fort, i opta pel
pragmatisme. La visió de les
esquerdes obertes en la utopia
republicana, arran de l’exces-
siu emmirallament en les di-
verses formes d’organització
de l’Estat republicà, el porta-
ren a la recerca de nous miralls
ideològics, i va obrir els ulls a
Europa. El continent respirava
un fervor polític nacionalitzador
absolutament nou. Hongare-
sos i irlandesos s’havien con-
vertit en la punta de llança
d’un moviment social ampli
que buscava en el passat els
elements fonamentals de la
seva identitat política. S’inau-
gurava d’aquesta manera un
nou somni: la reivindicació
nacional.

L’Ateneu Barcelonès (carrer
Canuda) és l’escenari més im-

pactant de les discrepàncies
del món federal català. L’any
1881, Francesc Pi i Margall fa
un viatge propagandístic per
diverses zones de l’Estat per
aconseguir dels comitès locals
del partit federal el màxim
nombre de suports per a la se-
va candidatura a la direcció del
partit. El seu contrincant era
Estanislau Figueres, cap de la
facció federal opositora (ano-
menada organicista). Tots dos
compartien un passat comú, ja
que van ser presidents de la
Primera República, però frisa-
ven per futurs diferents, i això
els feia distanciar-se política-
ment en el present. El comitè
local català, dirigit per Almi-
rall, convidà Pi i Margall a

aturar-se a Catalunya. Una
aturada que si bé incialment
havia de ser curta, acabà pror-
rogant-se durant gairebé bé un
mes. L’estada de Pi i Margall al
Principat es convertí en un
autèntic viacrucis polític per a
Almirall. Els nombrosos arti-
cles apareguts a la premsa ca-
talana així ho reflectiren,
fent-se ressò de les divergènci-
es existents entre el líder fe-
deral i el cap del comitè local
català.

SECTORS POPULARS
La distància, els personalis-
mes i la feblesa del partit ge-
neraven enfrontaments entre
companys. Pi i Margall no
oferí cap signe de sensibilitat
catalanista, i es deixà endur
per la voluntat de forjar un
partit modern, la base social
del qual l’havien de formar els
sectors populars. Mentrestant,
Almirall desvirtuava el signi-
ficat de les paraules del mà-
xim dirigent republicà, per no
perdre les complicitats políti-
ques amb altres grups catala-
nistes. Un cop Pi i Margall
s’allunya de Catalunya, Almi-
rall formalitza la seva ruptura
amb el partit republicà fede-
ral. Sens dubte, les desavinen-
ces ideològiques existien, però
no van ser el principal escull.
Tot plegat era força més com-

plex. La voluntat d’Almirall
d’encapçalar un projecte polí-
tic propi sense lligams amb
Madrid havia rebut una em-
branzida decisiva durant el Pri-
mer Congrés Catalanista (1880).
El congrés constituí el primer
intent per construir lligams
polítics entre els diversos cor-
rents socials del catalanisme.
Del congrés en sorgí l’acord de
constituir una plataforma polí-

tica que dirigís el
catalanisme, el Cen-
tre Català, que ini-
cialment domina-
ren els progressis-
tes. El triomf d’Al-
mirall havia superat
amb escreix qualse-
vol previsió. Però de
vegades, l’èxit
també pot esdevinir
una fatalitat. Sem-
blava que l’augment
dels almirallans no
tingués fi. Esclar
que la visita de Pi i
Margall en un mo-
ment en què Almi-
rall gaudia del mà-
xim reconeixement
social no podia tan-
car-se amb un ba-
lanç negatiu. Pi i
Margall no va ado-
nar-se que amb les
seves declaracions
havia donat peu a
aquells qui volien
destituir Almirall i
apoderar-se de la di-
recció del partit a
Catalunya. Tot i que
els programes eren
diferents, no ho
eren prou per no
arribar a un con-
sens, sobretot si
pensem que la co-
hesió doctrinal i po-
lítica dels partits de
l’època era un ele-

ment gairebé irrellevant, però,
en canvi, qüestionar el liderat-
ge polític era del tot intolerable.
Els dos capitostos republicans
estaven massa distrets en les
seves pugnes internes per con-
solidar els projectes polítics
respectius, ja fos la constitució
d’un partit modern o l’elabora-
ció d’un moviment nacional
catalanista, per preocupar-se
per les conseqüències de les se-
ves paraules. Calia, per sobre de
tot, eliminar qualsevol ombra
de dubte en la direcció dels
grups que els feien forts.

MOVIMENTS CATALANISTA
Hem fet camí fins a trobar-nos
l’estàtua de Rafel Casanova. La
borratxera de popularitat d’Al-
mirall el conduí a dirigir un
partit que perdé amb la ma-
teixa celeritat que havia gua-
nyat el suport de la ciutada-
nia. Tant la dreta com l’es-
querra catalanistes comença-
ren a llimar les bases socials
del Centre Català. El somni
d’Almirall es diluïa. La Lliga
de Catalunya, creada pels dis-
sidents del Centre Català i
promotora de la Unió Catala-
nista, s’havia convertit en la
principal representant del
moviment catalanista. I sense
forces per enfrontar-s’hi, els
membres del Centre Català,


