
LA RENAIXENQA, UN RESULTAT
Que la Renaixenca és un intent de definir 
el l'et nacional catalá, una voluntat de re
cerca de la identitat del país (Molas), és 
una constatació que ja no es pot discutir. 
El moviment renaixentista de ressorgiment 
cultural catalá és la tasca d’uns homes que, 
amb llur obra literaria i el missatge ideoló- 
gic que se’n deriva, expressen la voluntat 
de reílectir una consciencia de cultura nacio
nal, una consciencia de grup catalana, una 
consciencia de catalanitat.
L’esclat patriótico-cultural que anomenem la 
Renaixenqa respon al nou estadi de rela- 
cions socials que ha creat l’entrada de Cata
lunya al camp capitalista, al món industrial, 
i a les necessitats i les aspiracions d’una 
burgesia industrial que es va consolidant i 
una petita burgesia menestral, les quals es 
manilesten com un lenomen urbá, diferen
cial de la ruralia que perviu en actiluds ar- 
caiques i de vegades genera moviments de 
signe reaccionari. La Renaixenca será un 
acte d'afirmació de la identitat del grup que 
la nova classe vol dirigir.
Ara bé, la Renaixenca és un resultat i un 
nou impuls de quelcom que ve de Uuny, 
des del fons de l’antic régim. És un resultat 
espectacular, el final, d’un procés que obre 
una via de gran profunditat en el discurs 
historie del catalanisme. La Renaixenca és 
possible grácies a l'avenc de la consciencia 
nacional durant el set-cents i comenfaments 
del vuit-cents. La Renaixenca és la conse- 
qüéncia i la continuació d’un procés que 
s’inicia el 1714, i si voleu abans; és la con- 
seqüéncia d’un incessant aven? del sentiment 
catalá, de la resistencia a la despersonalit- 
zació, de l’existéncia d’una consciencia col- 
lectiva de carácter nacional. Aribau i Rubio 
escriviren en catalá perqué abans també hi 
hagué qui els va salvar els mots. Dos factors 
són els básics: la recuperació cultural, ini
ciada el xviii per un conjunt d’intellectuals 
de gran volada, i el catalanisme polític que 
es manifesta arrelat. patent i en augment des 
del capgirament filipista. La Renaixenca és
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un fenomen de ressorgiment cultural, pero 
impregnat de política, d’ideologia catalana, 
do la consciencia de catalanitat que mai no 
havia desaparegut.

ELS PRECEDENTS MÉS RECULATS

La consciencia de catalanitat, dones, no es 
produeix amb l’aparició del «catalanisme po
lític», amb les Bases de Manresa, com deien 
els tebrics de la Lliga, ni tampoc en el punt 
dolc de la Renaixenca. Hauríem d’anar a les 
profunditats de la construcció del país, a 
l’edat mitjana, per trobar-hi els orígens, les 
arrels. No ens interessa, pero, demostrar que 
els catalans del xm o del xvi se sentien una 
collectivitat propia, diferenciada. Seria 
una obvietat i no és la qüestió a tractar. 
Per aixó establirem, seguint Vilar, que a 
partir de la Catalunya medieval apareix una 
consciencia de grup catalana consolidada, 
que té una continuitat més o menys acci
dentada pero certa i que cada vegada tenim 
més documentada, fins ais nostres dies i, 
naturalment, fins a la Renaixenca. Aquest 
sentiment collectiu, en un moment donat de 
la nostra história passará a convertir-se en 
una actitud política, en un patriotisme rei- 
vindicatiu, en el catalanisme polític. Tal fet 
s’esdevindrá l’instant en qué el grup se sen

tirá amenacat, agredit o sotmés. ¿O no són 
mostres de catalanisme polític la «Proclama
ción católica» o la «Pedra de Toch» i tan- 
tes actituds durant la guerra deis Segadors? 
La consciéncia de catalanitat es manifesta, 
aleshores ja, com una ideología política. 
D ací que, en la guerra de Successió, el pes 
específic de la qüestió del país juga un paper 
fonamental. Cal llegir els «Anales de Cata
luña», el «Despertador de Cataluña», la 
«Carta escrita per lo fervorós zel d’un ver- 
dader catalá» o els escrits de la Generalitat 
o els discursos de Sanjoan o de Ferrer i 
Ciges, i hom s’adona de la forqa de la cata
lanitat en aquella hora difícil. Per cert que 
l’episodi mereix projectar-hi investigació, 
molt especialment després de les darreres 
aportacions de Sales i Sobrequés desmitifi- 
cant no pocs convencionalismes. D’una ban
da, per anar desvetllant que la interpretació 
austracistes = catalanistes, i filipistes = anti- 
catalans, és una simplificació excessiva, que 
obvia al fet que al capdavall l’etapa de 1700 
a 1714 fou una guerra civil catalana. I, per 
l’altra, per considerar el paper de la classe 
dirigent, que sembla moure’s per preservar 
les seves prerrogatives més que no pas per 
motivacions patriótiques, que eren les que 
impulsaven el poblé ras de Barcelona a re
sistir.

EL SET-CENTS, SEGLE
DE RESISTENCIA

Quan ve la política d’espanyolització gene
ral, de despersonalització nacional del país 
vengut, immediatament trobem mostres de 
resistencia i de catalanitat reveladores. La 
lluita de guerrilles, si voleu modesta, conti
nua. Carrasclet és l’arquetipus d’un cert pa
triotisme que es nega a claudicar. Hi ha in- 
tents, probablement desmesuráis, d’alliberar 
Catalunya, amb les armes a la má. Hi ha 
plantejaments polítics d’una significació in- 
qiiestionable: «Via fora ais adormits» el 
1734 i el «Record de l’alianqa, fet al Sere- 
níssim Jordi Augusto, rei de la Gran Bre- 
tanya», de 1736, on es demana la sobirania
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Per molts intellectuals que escrivissin 
en castellá, no hi havia hagut decadencia 
lingüística del catalá.

anterior a la desteta, que era objectivament 
impossible d’assolir.

El «Memorial de greuges» de 1760 demos- 
tra que no han estat oblidats els drets col- 
lectius del país. Roma i Rosell en el seu 
«Proyecto del Abogado General del Público» 
del 1766 expressa la necessitat de trobar com 
a mínim una fórmula institucional més o 
menys autonómica. 1 així podriem olerir una 
llarga llista de mostres d’una consciencia in
discutible de catalanitat que de vegades apa- 
reix en referéncies a una possible autonomía 
económica i jurídica (Caresmar, Ramón de 
Llátzer Dou) o administrativa, com en el 
conegut memorial «Comisionados de las Vi
llas y lugares del Campo de Tarragona y 
Partidos del Penedés, Urgel y Segarra del 
Principado de Cataluña» de 1759. L’anti- 
centralisme, la reticencia al govern, l’animad- 
versió, són coses de cada dia a la Catalunya 
setcentista. Per exemple, l’Estat central no 
aconsegueix trobar a cada poblé una per
sona fidel a qui confiar un carree, i sovint 
s’ha de refiar de collaboradors venáis i cor- 
ruptes —que també n’hi ha. És freqüent, 
com ha assenyalat per Girona i Banyoles 
Torres i Ribé, que el poblé descarregui les 
seves ires contra els carrees municipals fili- 
pistes. Avalots de protesta com els de Tarra
gona i de Cervera sovintegen i revelen una 
cárrega anticentralista; aldarulls que van 
arribar a provocar certes reformes del sis
tema municipal.

Consciencia de catalanitat forta, dones, en- 
mig d’aquell «esforc per esdevenir provin
cia». El país manté la seva identitat básica 
i la represa ha estat automática. Venquts, 
pero no sotmesos. En les conjuntures revo
lucionarles de 1773 i 1789 —problema de 
les quintes i crisi de subsisténcies— torna 
a aparéixer el divorci entre el poblé i el 

régim, la contradicció entre la societat cata
lana i el poder central.
M’interessa afirmar en aquest punt que al 
tombant de segle Catalunya ja ha superat 
el procés crític a qué l’exposaren la derrota 
de 1714 i les disposicions de 1716. Contrá- 
riament al que a voltes s'ha afirmat, Jes 
guerres amb Franca no són el moment més 
baix de la nació com a tal, el de millor 
identificació amb Espanya, sino que, de l’es- 
tudi deis lets i les actituds, s'extreuen nom
brases proves de catalanitat, a voltes radi-

El bisbe Félix Torres i Amat, autor del llibre, 
publicat el 1836, Memorias para ayudar 
a formar un diccionario critico de los 
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cal, com veurem. La represa catalana, ini
ciada l’endemá mateix de la constitució de 
l’Estat espanyol unitari, anirá fent camí i el 
país retrobará alhora la prosperitat económi
ca i el sentiment collectiu. De fet. el creixe- 
ment formidable de Catalunya al llarg del 
segle divuit havia d'accentuar notóriament la 
sensació de diferencia respecte de la resta 
d’Espanya. Catalunya s’industrialitza i es 
transforma socialment. mentre que Espanya 
viu ancorada en el vell regim. La idea, en 
tot cas, que el Principal és una altra cosa, la 
trobarem prou generalizada. Fins un espa- 
nyolista com Capmany ' traspuará aquesta 
percepció.

LLENGUA I HISTORIA
La catalanitat, durant el divuit, es fa palesa 
en dos aspectes més. Per un costat, en la 
pervivéncia de la llengua, i per l’altre, en 
tota una resistencia cultural a l’intent de 
substitució de la cultura autóctona per la 
castellana. Peí que fa a la llengua és im- 
portant notar les remarques que fa Nuria 
Sales quan parla del set-cents amb termes 
com «el catalá, llengua no decadent». No 
hi ha abandó de la llengua, ens diu; hi ha 
una majoria d’intellectuals catalans que es- 
criuen en castellá, pero decadencia literária 
no vol dir decadéncia lingüística. La llengua 
perviu fresca en el camp científic, per exem
ple, entre els homes d’empresa, metges, pa- 
gesos; en memóries personáis, papers in- 
terns d’ordres i gremis, correspondéncies, 
dietaris, sermonaris... i, sobretot, en un país 

que presentava del 90 al 95 % d’analfabets, 
sembla ciar que la cultura oral predominava 
sobre l escrita. El catalá és la llengua par
lada per tothom. I aquest ús arriba a la 
Renaixen?a.
Hem mencionat la resistencia cultural. Que 
no és, compte, una acció de combat; que és 
una resistencia tímida, si bé revela un evi- 
dent patriotisme cultural, una fidelitat a la 
llengua i al passat. És un testimoni de ne- 
gar-se a morir, una afirmado de vitalitat. 
Les Académies, la Junta de Comer?, l’Es- 
glésia, foren institucions que impulsaren la 
tasca de supervivencia cultural. I homes 
cuites com els Dalmases, el comte de Crei- 
xell, Serra i Postius, el marqués de Lió, Jo- 
sep Vega, els grans universitaris Finestres, 
Dou i Bassols, Caresmar o el mateix Antoni 
de Capmany, que escriví una historia de 
la burgesia catalana absolutament memora
ble: aquesta gent feren cultura catalana i 
són els avis directes deis renaixentistes. És 
ciar que al costat d’ells cal destacar aquells 
que feren otentació d’un major entusiasme 
patriótic: Bastero i Liado, Agustí Eura, Jo- 
sep Ullastre, Ignasi Ferreres, Baldiri Rei- 
xach. el baró de Maldá o Pau Ballot, algún 
deis quals doná mostres d’estar plenament 
tocat per una ideología nacional.
Tot aquest esforc cultural se centrá en dos 
eixos: l’interés per la llengua i l’obsessió 
per la historia, que són, al capdavall, els dos 
temes preferits deis autora renaixentistes. La 
línia continua és evident també en aixó.
Arriben les guerres amb Franca i el país 
demostra novament la torca de la seva cons- 
ciéncia collectiva.

LES GUERRES AMB FRANQA, 
GUERRES CATALANES
Durant la guerra Gran sorgeix l’anticentra- 
lisrne, que en els moments més tensos arriba 
a pronunciaments de separatisme declarat. 
Ricardos, per si los cas, s’adreqava al poblé 
en catalá. Símptoma significatiü. Hi ha tota 
una literatura patriótica catalana d’aquesta 
época. Madrid recelá, i es resistí a l’arma- 
menl deis voluntaris catalans. Pero a la fi 
foren els catalans els qui es quedaren sois 
enlront del francés que avanqava. Llavors 
hi hagué actes de rebellió generalitzats: els 
pobles es negaren a alloljar l’exércit; els 
sometents no admetien ordres deis militara 
castellans, hom cridava contra Godoy i s’a- 
pellava al sentiment catalá. Fou creada l’As- 
semblea Catalana que dirigia la resistencia, 
al marge de Madrid, a través de la Junta 
de Girona. que exercí durant uns mesos de 
govern catalá. Proliferaven els papers patrió- 
tics i el 1795 aparegué «El Correo de Ge
rona» que exaltava el passat medieval de 
Catalunya.
Tan diferent seria Catalunya, i tan evident 
la cohesió i la solidesa collectiva deis seus 
habitants, que en plena guerra la Convenció 
francesa es proposá fer-ne una república 
independent; els delegáis de la Convenció, 
Milhaud i Soubrany i el rossellonés Delcas- 
só, elevaren informes que destacaven la pro- 
funditat del fet diferencial i la tossuderia 
patriótica deis catalans de tot temps.



La guerra contra Napoleó és un nou episodi 
en el qual s’expressa amb forja la qüestió 
del país. La Junta Superior de Catalunya, 
actuant sovint independentment de la Junta 
central, deixant-se anar cap un patriotisme 
tímid, peró cert. Els Diputáis a Cadis, fent 
espanyolisme peró alhora sense amagar un 
sentiment de fidelitat a la térra. Els repre- 
sentants de l’Ajuntament de Barcelona, que 
a Baiona demanaven les llibertats per a 
Catalunya. I Josep Garriga i Buach, metge 
prestigios i Comissari Regi, que es baralla 
maldant pels furs enmig d’una hostil Assem- 
blea de Notables. I tota una literatura popu
lar anticastellana, amb més d’un estirabot 
independentista. Fins en aquell moment ex
cepcional d’identificació en una mateixa llui- 
ta contra una invasor de Catalunya i d’Es- 
panya, el país dona proves d’un sentit col- 
lectiu que va fins al molí de l’os.

Tomás Puig será la figura catalanista d’a- 
quella hora: separatista d’Espanya i afran- 
cesat volia que Catalunya formes part d’una 
Federació europea, unida a l’Imperi francés. 
Suggerí al mariscal Augereau bona part del 
seu famós «assaig catalanista», i defensa 
aferrissadament l’ús oficial de la llengua ca
talana. L’obra de Tomás Puig revela que 
al darrera hi ha una ideología del país. El 
fet és que durant l’ocupació napoleónica la 
llengua catalana és oficial, es catalanitzá 
també la premsa i s’aljá, al costat del dra- 
peau, la quadribarrada substituint l’espanyo- 
la. Els francesos instrumentalitzaven i afa- 
lagaven, cosa certa, peró el que ens val és 
que van arribar a la conclusió que el fet 
cultural i polític del país era tan fort que 
no el podien negligir. Són abundants els es- 
crits deis generáis i administradors civils 
francesos que assenyalen el particularisme 
deis catalans, el seu «esprit nationaux'» com 
reiteren una i altra vegada. No hi ha dubte 
que fou l’especificitat catalana alió que els 
incitá a l’annexió de 1812.

CAP A LA RENAIXENQA

El degotall de mostres de catalanitat reme- 
trá una mica amb la restauració de l’absolu- 
tisme. Apareix la Gramática i apología de 
la llengua catalana de Ballot; un full anó- 
nim, «Desengany», es manifesta d’un catala- 
nisme abrandat, i l’any 1820 el «Periódico 
Universal de Ciencias, Literatura y Arte» 
deia que el sentiment catalá no moriría mai. 
Durant la Regéncia d’Urgell, el baró d’Ero- 
les prometía ais catalans el retorn deis furs, 
en una prefiguració clara del futur carlisme.

Notem que el 1825 és abolit el catalá a 
Pescóla, que el 1827 els catalans exiliáis a 
Londres volen crear una representado dife
renciada deis espanyols, que el 1829 es pu
blica la Crónica Universal del Principat de 
Catalunya de Jeroni Pujades, que l’any 1831 
els exiliats a Franja creen una Junta Cen
tral Catalana i que el 1832 es publica una 
segona edició de la Biblia en catalá, a cura 
de Josep Melcior i Prat. Prósper de Bofarull 
enllestia el seu Los Condes de Barcelona 
vindicados, que es publicará el 1836, i Félix 
Torres i Amat fa anys que treballa en les 
«Memorias para ayudar a formar un diccio

nario crítico de los escritores catalanes». 
Aribau i Rubio endeguen el moviment re- 
naixentista en el moment de l’aparició de 
propostes polítiques inequívoques. El 1835 
la Junta Auxiliar Consultiva de Barcelona 
suggeria a les Juntes de Tarragona, Lleida, 
Valencia i Saragossa refer l’antiga Corona 
d’Aragó, com ha assenyalat Pi de Cabanyes. 
I el 1836 la Comissió de Fábriques remar- 
cava que entre els obrers hi havia «agents» 
que volien «hacer a la Cataluña indepen
diente y separada del Gobierno de S. M.», 
actitud que es repeteix en el diari «La ban
dera» en els conflictes de 1837.
És a dir, quan s’inicia la Renaixenja, la 
consciéncia de catalanitat és indiscutible i 
ve de lluny. El judici que ens mereix el 
catalanisme del xvm i de principis del xix 
és desigual. Quan és nacionalisme? Quan no 
ho és? Em sembla que, per a ser rigorosos, 
cal parlar de catalanisme, i no l’errarem. Fet 
diferencial o fet nacional? Hom creu que 
la nació no desapareix. Una altra cosa és el 
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valor que donem a les categories históri- 
ques. Ara, la nació hi és, el 1714, el 1791, 
el 1814 i el 1833. La consciéncia d’especifi-
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citat cultural, lingüística, geográfica, eco
nómica, histórica, també hi és. No hi ha 
una classe que reivindiqui la direcció del 
grup, com hi será més tard, peró és que 
fins a la Renaixenja la consciéncia de cata
lanitat només pot manifestar-se com una 
resisténcia, com una voluntat de recobra- 
ment, com un sentiment patriótic, com un 
acte de supervivéncia i d’afirmació. La Re
naixenja será el capítol final d’aquest pro- 
cés tímid, que contribuirá a la consolidació 
deis grans corrents catalanistes del dinou.

LLUÍS M. DE PUIG I OLIVER


