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Vers la meitat de 1983, Edicions de la Ma- 
grana, amb la collaboració de la Diputació 
de Barcelona, publicava els dos primers 
volums d’una coliecció sense parió en la 
historia de la cultura deis Pa'ísos Catalans. 
Resum d'história del catalanisme d’Antoni 
Rovira i Virgili i El catalanisme progressiu 
de Josep-Narcís Roca i Farreras encetaven 
la «Biblioteca deis Clássics del Naciona- 
lisme Catala», un corpus bibliográfic i do
cumental que recull una mostra amplia 
i molt diversificada deis autors i els tre
balls que, des de la Renaixenca fins a 1939, 
hagin tractat sobre el fet nacional catala. 
La necessitat i l’oportunitat d’aquesta col- 
lecció són inqüestionables i d’una eviden
cia absoluta. Omple un buit molt important 
en el panorama editorial catala contempo- 
rani; un buit que no té rao d’existir en un 
país que reivindica, des de fa gairebé dos 
segles, la seva nacionalitat, com així ho 
argumenta un fulletó explicatiu de la ma- 
teixa editorial.

Quan redactem aquest article han apare- 
gut ja els vuit primers volums de la «Bi
blioteca deis Clássics del Nacionalisme 
Catala». La mostra és suficient per a ado- 
nar-nos que som davant d’un repte editorial 
important. La coliecció és dirigida per Jordi 
Casassas, Enríe Ucelay Da Cal, Josep Fer
rar i Josep Termes. L’edició de cada volum 
és el fruit d’un treball especialitzat i cada 
una de les obres s’acompanya d’un estudi- 
próleg, en el qual l’esforc de divulgado 
s’afegeix a tot el rigor d’un treball erudit 
i de recerca. A l’entorn d’aquesta mostra 
de vuit volums enfilarem els nostres co
mentaos, seguint, pero, un ordre diferent 
del de la publicado i classificant els esco- 
lis segons un criteri de tipus cronológic. 
Aquesta mostra, dones, ens servirá per a 
rasseguir una sintética historia del catala
nisme des de la Renaixenqa enpá.

Valentí Aimirali, el elássie més conegut 
del nacionalisme vuitcentista.

EN EL MARC DE LA RENAIXENCA:
J. NARCÍS ROCA l FARRERAS
i VALENTÍ ALMIRALL

Un primer encert prou notable d’aquesta 
«Biblioteca» ha estat la recuperado d’una 
personalitat tan interessant, i alhora poc 
coneguda, com ho és la de Josep-Narcís 
Roca i Farreras (1834-1891), ni que siguí 
per oposar-la a Valentí Aimirali (1841-1904), 
el seu contemporani i el elássie més cone
gut del nacionalisme del XIX. Tots dos se 
sitúen en la perspectiva d’una actitud rege- 
neracionista i integradora que pretén la 

reforma de l’Estat espanyol en un federá
osme alhora solidari i respectuós. I amb- 
dós són hereus del federáosme de Fran- 
cesc P¡ i Margall en la mesura que albiren 
la solució d’un auténtic estat federal per 
aturar la decadencia moral i material de 
Catalunya. I no obstant el seu fracás, l’ex- 
periéncia de la Primera República és el 
tast, efímer, d’un tempteig federalista. Jus- 
tament la mostra que ens arriba de Josep- 
Narcís Roca i Farreras, El catalanisme pro
gressiu, 1 recull, d’una banda, nou articles 
publicáis a «La Renaixensa» des del mes 
de maig fins al mes de setembre de 1873, 
en els quals Roca i Farreras mostra el seu 
convenciment absolut de la solució federal. 
La resta del recull són articles de Tépoca 
de la Restauració, en els quals el catala
nisme de Roca i Farreras s'orienta en una 
alternativa democrática, republicana i pro- 
gressista.
La mostra que s'ha publicat de Valentí Al- 
mirall, Articles politics («Diari Catala», 
1879-1881),2 és un recull duna cinquantena 
d'articles deis gairebé tres-cents textos 
que Valentí Aimirali publica al «Diari Ca- 
talá» en els vint-i-sis mesos de vida de la 
publicació, entre 1879 i 1881. Es tracta del 
Valentí Aimirali que inicia la seva etapa 
de catalanisme polític en el marc de la 
Restauració, després del doble desengany 
d'anys enrera: el de la causa federalista 
i de la frustrada experiencia madrilenya, 
entre mar? i juny de 1873, en qué tracta 
de tirar endavant la publicació «El Estado 
Catalán». És l’Almirall que, des d’una pers
pectiva periférica i catalanista, mirará de 
concretar la seva aportació regeneracio- 
nista a la resta de l’Estat. És l’Almirall teó- 

1. J. Narcís Roca i Farreras, El catalanisme 
progressiu, «Biblioteca deis Clássics del Nacio
nalisme Catala», 2, Edicions de la Magrana, Bar
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2. Valentí Aimirali, Articles politics («Diari Ca
talán, 1879-1881), BCNC, 7, Barcelona, 1984.



ríe i organitzador d'una amplia plataforma 
catalanista que s’apropará també ais sec- 
tors més tradicionalistes deis Jocs Floráis 
i de l’Ateneu, tractant, inútilment, de gua- 
nyar-se una burgesia molt conservadora i 
encara escaldada pels sotracs anteriors. 
Per aixo mateix, anys a venir, Torras i Ba- 
ges oposará la seva obra, La tradició cata
lana (1892), com una alternativa divergent 
de Lo Catalanisme (1886) de Valentí Al- 
mirall.

ELS MODERNISTES i EL NACIONALISME 
CULTURAL

Un deis volums més interessants i atrac- 
tius, fins i tot apriorísticament, d'aquesta 
mostra que comentem, és ('antología de 
textos i documents que ha aplegat Vicente 
Cacho Viu sota el títol Els modernistes 
i el nacionalisme cultural.3 4 El mateix his
toriador ha preparat un estudi introductori, 
pie de suggeriments, en la mesura que 
s’adreca a destriar un terreny verge en 
molts aspectes i no gaire estudiat encara. 
És el nacionalisme cultural del Modernis- 
me, que bé podría explicar-se amb una 
síntesi molt gráfica de Jaume Brossa, el 
1906, segons la qual els modernistes a 
Catalunya s’havien imbuít, conscientment, 
de la ¡dea de dur a terme un projecte cultu
ral de secessió intellectual respecte de 
l'esperit espanyol castellá. Una secessió 
que obria el món de les lletres i les arts 
catalanes envers una dinámica moderna 
i europeitzant. I alhora, també, auténtica- 
ment nacional. Una cultura que superava 
els arcaismes anteriors i substituía el pro- 
vincialisme regionalista del món de la Re- 
naixenca.
La perspectiva de l’estudi de Vicente Ca
cho Viu és, óbviament, de signe historicis- 
ta, la qual cosa pot confondre, potser, ave- 
sats com estem a llegir i a interpretar el 
concepte Modernisme en una semántica 
de connotacions literáries o bé artístiques 
en general. L’autor, pero, n’és ben con’s- 
cient i ho adverteix, ni que siguí de biaix, 
a l’hora, per exemple, de precisar els límits 
cronológics de la tendencia, que ell sitúa 
entre 1881, amb Taparició del primer 
«L’Avens», i 1906, amb el tancament de 
«Joventut». I diu, concretament: «El destí 
que va correr l’imperialisme em sembla 
que resulta illustratiu de com el moder
nisme, entes com un corrent autónom i 
ben definit dintre de la familia catalanista, 
es pot considerar acabat l'any 1906. No 
podem dir el mateix del modernisme com 
a corrent estétic, el qual, configurat més 
tard que l’ideológic, el va sobreviure, com 
a mínim fins a la guerra mundial i el triomf 
de Ies avantguardes» (pág. XXXVI).

Aquests límits cronológics, dones, malgrat 
el que pogués semblar, no entren en con- 
flicte amb altres treballs prou coneguts 
sobre el Modernisme que Vicente Cacho 
Viu recull i comenta en el próleg. És, sen- 
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zillament, una altra óptica concretada en 
una direcció única: la del nacionalisme 
cultural deis modernistes. L’aparició de 
«L’Avens», el 1881, esdevé així l’avangada 
d’un modernisme primitiu (coincideix, d’al- 
tra banda, amb els estudis de Valentí Fiol) 
i un vincle que Higa, d’una manera o altra, 
amb Valentí Almirall, l'experiéncia del 
«Diari Catalá» i el grup naturalista (Oller, 
Sardá i Yxart). És, ben mirat, el pont que 
uneix els sectors més oberts i progressis- 
tes de la Renaixenca amb els primers re- 
presentants d'unes noves generacions que, 
a partir deis anys noranta, configuraran el 
complex i dinámic món del modernisme 
catalá.

EL NACIONALISME BURGÉS:
JAUME CARNER
I JAUME BOFILL I MATES

Just a les acaballes del XIX i a principis 
del XX, la burgesia catalana sentí la ne- 
cessitat d'emparar-se d'una eina política 
sólida, coherent i eficag. Era una urgencia 
davant la impossibilitat d’entesa amb el 
bipartidisme borbónic de la Restaurado 
i davant, també, la possibilitat que altres 
sectors socials fessin seva la bandera del 
nacionalisme. És així que de la confluencia 
de la Unió Regionalista i del Centre Na
cional Catalá sorgí, el 1901, la Lliga Regio
nalista, que encetava un nou tombant en 
la dinámica del catalanisme. La figura més 
representativa n’és, sens dubte, Enric Prat 
de la Riba. Ara bé, donades les peculiars 
característiques d'aquest article, cal que 
ens cenyim ais vuit primers volums de la 
«Biblioteca deis Clássics del Nacionalisme 
Catalá». Per aquesta raó, ens concretarem 
en dues figures: Jaume Carner [La demo
cracia nacionalista de Catalunya i Jau
me Bofill i Mates («L’altra concordia- i al
tres textos sobre el catalanisme5), l’un i 

4. Jaume Carner, La democracia nacionalista de 
Catalunya, BCNC, 8, Barcelona, 1984.
5. Jaume Bofill i Mates, «L'altra concordia» i 
altres textos sobre el catalanisme, BCNC, 4, Bar
celona, 1983.

l’altre membres de la Lliga Regionalista 
en moments i circumstáncies molt dife- 
rents.

Jaume Carner, vice-president del Centre 
Nacional Catalá, fou, el 1901, un deis fun- 
dadors de la Lliga, dins la qual represen- 
tava el sector més obert i progressista. 
Aquest sector, pero, s’escindí aviat, el 
1904, arran de la progressiva dretanització 
de la Lliga. Després de disposar d'una pu- 
blicació propia, «El Poblé Catalá», els dis- 
sidents, amb la ¡dea de donar sortida ais 
interessos deis nacionalistes republicans, 
el 1906 donaren forma a un nou partit, 
el Centre Nacionalista Republicá, del qual 
Jaume Carner esdevingué president. El 
1910, pero, el CNR es transformó en la 
Unió Federal Nacionalista Republicana, tot 
retrobant antics ¡deais pimargallians. El 
nou partit sorgia de la confluencia amb 
vells federáis i amb membres de la Unió 
Republicana, i semblava abocat a un gran 
esdevenidor polític. Els pactes, pero, l’en- 
fonsaren, i la UFNR fracassá rotundament 
a les eleccions de 1914 (s’hi presentava 
en coalició amb el Partit Radical de Ler- 
roux), i també a les de 1916, en les quals 
Jaume Carner perdé, fins i tot, la seva 
acta de diputat. Desenganyat, es retirá de 
la vida política fins a la Segona República, 
en qué fou cridat primer per Francesc Ma- 
ciá i després per Manuel Azaña, que el 
designa ministre de Finances del seu segon 
govern. La democracia nacionalista de Ca
talunya recull, dones, l’obra periodística 
i doctrinária de Jaume Carner. La teoría 
d’un nacionalisme burgés i republicá que, 
a la práctica, no acaba de quallar.

Jaume Bofill i Mates, el poeta Guerau de 
Liost, representa, en canvi, la fidelitat ais 
plantejaments més genuíns de la Lliga Re
gionalista i sobretot al mestratge d’Enric 
Prat de la Riba. Poeta i polític, determinat 
peí medí familiar i per una formació arra
lada en el tradicionalismo de Torras i Ba- 
ges, serví, en ambdós fronts, els interes- 
sos pratians i de la Lliga. La seva militán- 
cia política no s’iniciá, de fet, fins el 1910, 
en qué entrá a «La Veu de Catalunya», 
passá a dirigir les Joventuts Nacionalistes 
de la Lliga, fou regidor del partit a l’Ajun- 
tament de Barcelona i diputat de la Man- 
comunitat. Després de la mort de Prat de 
la Riba, i mogut per les sinuoses evolu- 
cions de la Lliga en els anys previs a la 
Dictadura de Primo de Rivera, dirigí l'es- 
cissió del sector més nacionalista del par
tit per formar Acció Catalana, amb un 
ideari reformista i democrátic que no re- 
nunciava en cap moment a les referéncies 
teóriques de Prat de la Riba. El volum edi- 
tat sota el nom de «L’altra concordia- i 
altres textos sobre el catalanisme recull 
un text de 1907, «El classicisme nacional», 
la interessant i coneguda polémica amb els 
lerrouxistes de l’Ajuntament de Barcelona, 
el 1916, «La llengua catalana a l’Ajunta- 
ment», i el seu text fonamental, «L’altra 
concordia», de 1930, que, malgrat els punts 
de confluéncia, esdevé una resposta alter
nativa a Per la concordia de Francesc 
Cambó.



[.'ALTERNATIVA D’UN NACIONALISME
RADICAL: DANIEL CARDONA

Un encert reiterat d’aquesta «Biblioteca 
deis Clássics del Nacionalisme Caíala» és 
l'esfor? de recuperar del perill de l’oblit 
aquelles figures del nostre nacionalisme 
que, per circumstáncies de mena ben dife- 
rent, són encara poc conegudes. Ho hem 
comentat a proposit de Narcís Roca i Far- 
reras, i passa el mateix amb Daniel Car
dona i Civit (1890-1943), de qui s'ha publi- 
cat la seva obra nacionalista sota el títol 
de «La batalla» i altres textos.6 Dins del 
nacionalisme catalá, Daniel Cardona ofereix 
la imatge d’un patriota romántic i irreduc
tible. La seva evolució parteix de la Unió 
Catalanista, dins la qual era partidari de 
Martí i Julia. Fou fundador d'Estat Catalá 
el 1922 i collaborador de Francesc Maciá 
fins que es distanciaren abans deis fets 
de Prats de Molió (1926). Estimula l’orga- 
nització de Bandera Negra i crea, més tard, 
Nosaltres sois (1931-36), sempre en una 
línia de nacionalisme radical. Fou alcalde 
de Sant Just Desvern en diferents legisla- 
tures i demostré ésser un model com a 
administrador polític local. En termes na- 
cionalistes, en canvi, era més aviat un acti
vista i un resistent, teóric de la insubor
dinado armada i més aviat enemic de les 
conxorxes polítiques. El model irlandés 
l’havia enlluernat i, a parer seu, el que 
calía a Catalunya era un «Aixecament de 
Pasqua» com el de Dublín de l’any 1916. 
És la defensa apassionada d’un catala
nisme integral que ho exigeix tot. La teoría 
del «tot o res» enfront de la práctica polí
tica de «l’arreplega el que puguis». És, en 
darrer terme, la lligó irlandesa de 1916, 
que fou l'éxit del sacrifici sagnant i sim- 
bólic.

DUES VISIONS GLOBALITZADORES: 
ANTONI ROVIRA I VIRGILI
I CARLES PI I SUNYER

Per cloure aquests comentaris hem deixat 
dos volums, cadascun deis quals, en la 
seva línia, esdevé una visió globalitzadora 
de diferents aspectes del nacionalisme 
catalá: Resum d'história del catalanisme7 
d'Antoni Rovira i Virgili i L’aptitud eco
nómica de Catalunya8 de Caries P¡ i Su
nyer. L’obra de Rovira i Virgili, ensems 
polític i historiador, planteja el difícil equi- 
libri de l'historiador que s’ha d'enfrontar 
amb uns esdeveniments que ha viscut in- 
tensament com a polític. Anna Sallés ex
plica en el próleg que la interpretació que 
Rovira i Virgili fa de la historia de Cata
lunya és coincident amb la de Prat de la 
Riba fins arribar al Decret de Nova Planta. 
Lógicament, les divergéncies s’enceten 
amb La Renaixenca, perqué Resum d’his- 
tória del catalanisme, més que l’obra d’un

6- Daniel Cardona, «La batalla» i altres textos, 
“CNC, 6, Barcelona, 1984.
7. Antoni Rovira i Virgili, Resum d'história del 
catalanisme, BCNC, 1, Barcelona, 1983.
8. Caries Pi i Sunyer, L’aptitud económica de 
Catalunya, BCNC, 5, Barcelona, 1983.

Daniel Cardona, patriota romántic i irreductible. En aquesta foto de la Joventut Catalanista, 
de la qual ell era president, és el quart comptant des de l’esquerra,
després de Joan Salvat Papasseit, Joan Alavedra i un jove que no sabem identificar.

Caries Pi i Sunyer, en una foto del govern de Catalunya a l’exili, el 1946; d'esquerra a dreta: 
Josep Carner, Caries Pi i Sunyer, Pompeu Fabra, el president Josep Irla i Joan Comorera.
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historiador, és l'eina de combat ideológic 
d’un polític.

L’obra de Caries Pi i Sunyer, tot i la seva 
condició d'obra de síntesi, és un treball 
molt diferent de l'anterior. Caries Pi i Su
nyer parteix de la premissa que Catalunya 
ha tingut en la torga de l’activitat económi
ca tot el nervi de la seva vitalitat i el braó 
de la seva secular resistencia. Fet que és 
encara més important si hom compta que 
el factor humá ha estat preponderant en 
aquesta activitat económica, a causa de la 

pobresa deis recursos naturals del país 
Caries Pi i Sunyer enlaira aquesta aptitud 
económica com un fet distintiu i propi. 
La base d'una teoría nacionalista. L’alter- 
nativa de la menestralía, en el seu sentit 
més ampli, i de la petita burgesia, que, 
a parer de Caries Pi i Sunyer, són les clas- 
ses amb més dinamisme i més forca eco
nómica i, alhora, les dipositáries de la pru- 
déncia i de la moderado. Ricard Vinyes 
explica en el próleg que L’aptitud económi
ca de Catalunya es plantejava un doble 
objectiu: d’una banda, cercar aquesta tra- 
dició económica que és també una forca 
espiritual; de I’altra, exposar la necessitat 
de crear un projecte polític d'acord amb el 
«carácter» nacional específic que Fautor 
atribueix a Catalunya i en concret a la tor
ga activa de la menestralía.
Sembla que no cal insistir respecte de 
l’oportunitat i de la necessitat d’una collec
ció bibliográfica d’aquesta mena. La histo
ria del nostre nacionalisme contemporani 
s'allarga per l’esquena deis segles XIX 
i XX en una successió de somnis, lluites i 
frustracions. En el seu conjunt, pero, els 
arguments histories i les diferents formu- 
lacions polítiques representen el notable 
esforq de redefinir, de bell nou, un espai 
nacional. Un temps i un país ben nostres, 
massa temps empenyorats, que ara cal 
recuperar, estudiar i divulgar. Aquesta és 
la bona feina de la «Biblioteca deis Clás
sics del Nacionalisme Catalá».
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