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El pati Manning de la Casa de la Caritat

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

L’opció federal
de Pi i Margall
havia tornat a
entroncar amb
el catalanisme
de la mà de
Vallès i Ribot

Lluitar contra
el cofoisme
ciutadà esdevé
una derrota
honesta, però
una derrota al
cap i a la fi

s’hi acabaran integrant prèvia
dissolució del partit (1894).
L’esquerra catalanista, com-
pacta durant el Primer Con-
grés Catalanista, es dissolgué,
tal com ho féu el projecte de
construir un monument a Pau
Claris, que havia sorgit del
congrés. L’opció federal de Pi i
Margall havia tornat a en-
troncar amb el catalanisme de
la mà de Vallès i Ribot, per bé
que la pugna entre aquest i
Almirall per la direcció del
món federal impedí qualsevol
possible entesa posterior. Els
esforços polítics del nostre
home havien anat a parar a
mans de la dreta catalanista,
que ràpidament reformulà les
propostes d’Almirall per des-
virtuar-les i adequar-les a les
seves necessitats. El republi-
canisme democràtic d’Almi-
rall havia transigit en favor de
l’encaix federalista amb la
monarquia. Dit d’altra mane-
ra, el federalisme almirallà
havia soterrat les propostes re-
publicanes democràtiques per
garantir el desenvolupament
institucional de la realitat ca-
talana al marge de l’espanyola.
A poc a poc, Almirall s’havia
distanciat del model helvètic i
nord-americà per apropar-se a
la monarquia dual austrohon-
garesa, i això, simbòlicament,
es reflectia en l’oblit de la fi-
gura de Pau Claris, tan enalti-
da fins llavors pel republica-
nisme.

La remodelació de la Ciuta-
della amb motiu de l’Exposi-
ció Universal del 1888 és el
darrer espai en què es materi-
alitza la marginació d’Almi-
rall de la política catalana. Des
d’un principi, Almirall s’havia
mostrat contrari a l’esdeveni-
ment, per la manca de pro-
jecció de la catalanitat de la
ciutat en el marc internacio-
nal i, sobretot, per les man-
cances d’infraestructures de la
reforma urbanística, atribuint
al negoci immobiliari la rees-
tructuració de l’espai al vol-
tant de l’antiga fortalesa. Però
sovint, la ciutadania es conta-
gia d’un sensació d’èxit i de
millora que ho envaeix tot,

més enllà de les argumentaci-
ons racionals. Lluitar contra el
cofoisme ciutadà esdevé una
derrota honesta, però una
derrota al cap i a la fi. Serà la
guspira que cremarà el pro-
jecte almirallà.

Cal aturar-nos per darrera
vegada, la Biblioteca Pública
Arús (passeig de Sant Joan
amb Ausiàs Marc). D’ençà de
la mort del seu gran amic,
Rossend Arús (1891), i un cop
abandonat als llims del riu
torrencial de la política cata-
lana, Almirall retorna als seus
pòsits ideològics. De nou, l’in-
terès per l’educació i el civis-
me com a pilars de la societat
catalana, i per aconseguir-ho
res millor que cedir a la ciutat
un marc adequat on dur a
terme la transformació social.
La lleialtat, l’amistat i la co-
herència l’impulsen a fer rea-
litat el gran somni del seu
amic, la creació de la Bibliote-
ca Arús (1895), on diposita tot
el llegat que li havia estat tes-
tat. La biblioteca es converteix
en la plasmació del retorn al

passat per construir un futur
digne i compromès. Final-
ment, el seu apropament al
lerrouxisme en els darrers
moments de la seva vida cal
veure’l no com una renúncia
sinó com una denúncia (pot-
ser equivocada) del triomf de
la Lliga en el si del moviment
catalanista. És el darrer acte
de lleialtat ideològica i l’esforç
d’un home per preservar la
seva identitat.

Potser el lloc idoni per re-
cordar Almirall és una taver-
na. Espai creat per divagar i
somiar en futurs millors però,
també, concebut per conspi-
rar i envalentir els revolucio-
naris. Ens acomiadem des de
la taverna Casa Almirall (car-
rer Joaquim Costa). La foscor,
el soroll i la fortor de vell ens
entenebren els sentits, i ens
fan tornar a pensar en l’actu-
alitat de la utopia catalanista.
El caràcter utòpic del catala-
nisme no el percebé Almirall,
tot i que va existir. Però les
utopies només estan perfecta-
ment definides en les ments
dels revolucionaris. El valor
social de les utopies resideix
en la seva capacitat per trans-
formar la societat, malgrat
que mai s’assoleixi materialit-
zar el miratge utòpic. Almirall
contempla el fracàs de la seva
alternativa però, anys després
de la seva mort, la ciutadania
recuperarà els seus ideals. No
poques vegades, la llum d’Al-
mirall ha encegat els seus pre-
decessors. L’èxit d’Almirall no
està en les seves propostes sinó
en la seva lluita per aglutinar el
catalanisme al voltant dels
principis de reforma social.

Josep M. Figueres, Valentí
Almirall, forjador del catalanisme

polític. Generalitat de

Catalunya. Barcelona, 2004.

Josep M. Figueres, El Primer
Congrés Catalanista i Valentí

Almirall: materials per a l’estudi
dels orígens del catalanisme.

Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2004.
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El Marges. Número 73.
L’Avenç SL.

Barcelona, primavera, 2004.

E n l’apartat de textos de
creació podem llegir Pre-
guntes, aromes i pensa-

ments, d’Eduardo Chillida, i
Sobre la poesia i sobre la meva
poesia, poemes signats per An-
na Aguilar-Amat, Carles Hac
Mor, David Jou, Marc Romera
i Màrius Sampere. Jaume Pòr-
tulas és pregunta Fuster, filòsof?
En l’apartat de ressenyes po-
dem llegir comentaris d’obres
com ara Stabat, de Víctor Su-
nyol, Obaga, d’Albert Villaró, i
L’arbre constant. Obra poètica 2,
de Lluís Solà, entre d’altres.

L’Aiguadolç. Número 30.
Institut

d’Estudis Comarcals

de la Marina Alta.

Dénia, primavera, 2004.

E l dossier central està de-
dicat a El conte contempo-
rani al País Valencià, amb

els articles: Contica (M. Alonso),
Històries (M. Baixauli), El fil
d’embastar contes (R. Castelló),
Algunes notes (breus) sobre el conte
(R. Cortell), Conte inèdit (J.
Franco), Això va anar i era un
novel·lista que va fer un conte i va
creure’s poeta (R. Guillem), Poè-
tica (J. Lozano) i La veritat de la
ficció (P. Mas).

Reduccions. Número 79.
Eumo Editorial i Edipoies.

Vic, març, 2004.

H i podem llegir poemes
dels brasilers Duda Ma-
chado, Júlio Castañón i

Ronald Polito traduïts per Jo-
sep Domènech; també una
entrevista inèdita que li va fer
Segimond Serrallonga a J.V.
Foix el desembre del 1984.
Jordi Malé signa l’estudi Poesia
per amor: “Do del poema”, de
Carles Riba. Finalment, també
hi ha poemes de Joan Marga-
rit, Josep Pedreira, Ricard Ri-
poll, T.X. Rosselló, Jordi Car-
rió, Francesc Sosa, Mireia Lleó
i Josep Grau i Jofre.

L’Espill. Número 16.
Universitat de València i

Edicions Tres i Quatre.

València, primavera, 2004.

A la secció Documents hi po-
dem llegir quatre textos:
Constitució provisional de la

República Catalana (1928), Norbert
Elias i la caiguda de la civilització
(Justo Serna), La pintura i l’estrany
cas de l’Equip Crònica (Mercè
Ibarz) i Da la poètica i la poesia de
Víctor Sunyol (Carles Hac Mor). El
dossier està dedicat a Construc-
ció, economia i territori. Un model
sense futur?, amb articles de Fer-
ran Torrent, Maria Herrero i
Jürgen Berlin, entre d’altres.


