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0. INTRODUCCIO

"[Rovira i Virgili] Que esdevindrá, després de Prat de la Riba, el primer teoritzador i expositor de la
qüestió catalana"[Doménec Guansé, 1940].

0.0.1. Objectiu de la tesi: Conceptuar el pensament polític d'Antoni Rovira i Virgili a

partir de l'evolució ideológica de la nació cultural a la nació política. Es tracta de reflectir la

configuració o el cicle de formació ideológica nacional que abasta des de la militáncia a la

joventut federal tarragonina fíns a la conferencia Mes enllá del federalismo, És a dir I'estudi

de l'evolució ideológica de Rovira es configura a partir de les idees motrius: nacionalització

del federalisme de Pi i Margall i distinció entre federalisme i confederalime a partir deis

conceptes de federació interior o regional i federació exterior o nacional, entre 1900-1923.

Aquest cicle -centralment caracteritzat entre 1912 i 1917 com a fíxació del nacionalisme basat

en la voluntat política i el pacte entre nacions en un estat plurinacional- és el que determina

l'evolució ideológica de Rovira; evolució centrada en la constitució d'una esquerra catalana

que havia de socialitzar la idealitat nacional entre les capes populars urbanes. Aquest projecte,

alternatiu al de la Lliga Regionalista, será l'hegemónic arran de la constitució de l'Esquerra

Republicana de Catalunya el 1931. Com ha constatat Josep Termes, l'emergéncia d'una

esquerra catalana ha estat "difuminada" al costat del projecte de la Lliga2. De fet, dones, la

concepció de nació de Rovira s'ha de situar en el marc d'organització d'aquesta esquerra

republicana i en el context de crisi d'hemonia de la Lliga arran de la Primera Gran Guerra.

Entenc aquest període com el de formació i desenvolupament inteMectuals deis

posicionaments confederatius de Rovira. Per aquest motiu aquesta recerca no tracta tant sobre

la práctica política com sobre l'evolució de la ideología nacional de Rovira -que era concebut

pels seus coetanis mes com un ihtel-lectual que no pas un estrateg polític donat a "aventures

1 Entenc per nació cultural una comunitat de cultura amb una base referencial en l'ámbit de Ueialtat
lingüístic. Nació política és un ámbit de Ueialtat, d'identitat/oposíció (vers un altre marc de pertinenc.a)
consensuat per una voluntat de pertinenca representada/institucionalitzada políticament. Son conceptes
complementaris mes que no pas excloents. En aquesta recerca proposo que Rovira articula/legitima una nació
cultural (factors nacionalitaris objectius) subjectivada/ socialitzada (consciéncia nacional) a través del moviment
polític (nacionalisme) per abastar l'estatus poíític confederatiu (nació política). És a dir, una nació cultural té poc
sentit sense un procés de conscienciació/afírmació política. Per a la complementarietat d'ambdós conceptes:
Gurutz JATJREGUI: La nación y el estado nacional en el umbral del nuevo siglo, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1990, pp.63-71, i per a les interpretacions que contraposen ambdós tipus de nació, pp.
56-62.

2 Vegeu també, Josep TERMES: El Catalanisme i les classes populars en la historia, "L'Opinió
Socialista", 3, 1986, p.47. D'altra banda, la projecció del treball fins 1947concretada en l'apartat del model
democraticorepublicá recull la trajectória de Rovira a l'exili, que comporta la redacció de l'inédit Estat Cátala.
Aquest extrem pretén d'abastar la projecció posterior del seu pensament polític concretat en aquest text inédit.
Val a dir que la recerca tracta de relacionar la teoría amb el context historie; pero sempre vehiculada amb blocs
temátics unitaris. Vegeu també una definició de Rovira des del punt de vista de "teoritzador del fet nacional mes
important de resquerra catalanista" a El centenari aun desconegut/ Miquel BUXEDA I SERRA, "Punt Diari",
21-1-1983, p.7



polítiques"-3 tot establint un context inteMectual de les idees en relació a la seva trajectória,

emmarcada en el procés de 'construcció nacional' obert després de la crisi de 1898 i que va

posar les bases del pas de la identitat regional a la identitat nacional concebuda com

"alternativa" a I'estat de la Restaurado no sense explicitar contradiccions i oposicions entre

republicans espanyols i republicans catalans (nacionalistes federalistes)/ (bascos/gallees)4. El

projecte de Rovira, com a ideóleg nacional ratifica un lloc comú de la historiografía sobre el

fet nacional en concretar que hom pot parlar de nació quan existeix una capacitat de

socialització/ mobilització envers un projecte nacionalitzador cultural i piolític a fí de

construir "ser colectivo específico" que esdevé "sujeto colectivo de derechos políticos". Per

tant la funció de la teorització/divulgactó roviriana cobra relleu en el marc d'un procés de

"nacionalización catalanista de la sociedad" que causa una 'consciéncia nacional' a fí que "la

nación catalana deja ser la 'comunidad imaginada' por un puñado de intelectuales y por

sectores minoritarios de las clases medias para convertirse en realidad históricamente

operativa"5. Aquest procés marca una tasca d'intervenció en la vida pública en el decurs de la

3 Jaume Bofill el considerava l'ideóleg mes representatiu del nacionalisme d'esquerra. Cf: Una política
catalanista, Llibreria Catalónia 1933f p. 38. Un testimoniatge a Josep M. PI i SUNYER: i la Fundado
d'Acció Catalana/ Guillem-Jordi GRAELLS, "Serra d'Or", novembre, 1972, p. 19. La valoració de Rovira com
a "elássie" de! pensament polític a Isidre MOLAS: Rovira i Virgili i el pensament cátala, "Serra D'or",
desembre de 1966, p.73.Una clara constatado deis processos polítics definits com a ideológícs pertocants a
catalanistes d'esquerres com Rovira a Enríe UCELAY DA CAL: La Catalunya populista. Imatge, cultura i
política en l'etapa republicana (1931-1939), La Magrana, Barcelona, 1982, pp. 19 i 20. La contextualització
d'aquesta intervenció inteMectual de Rovira en una orientado nacional de masses a Óscar COSTA; Aantoni
GUIRAO; Santiago IZQUIERDO: "Sota el signe del conflicte i de la massificació" dins Jordi CASASSAS
[coord.]: Els inteilectuals i el poder a Catalunya. Materials per a un assaig d'história cultural del món caíala
contemporani(1808-1975), Pórtíc, Barcelona, 1999, p. 233. Els mateixos autors ¡ncideixen en aquesta funció
rectora intei-lectual en el cas d'Acció Catalana, p 252. Josep PLA també apunta al fet de les idees mes que no la
política estricta en defintar Rovira com a "doctrinan d'esquerra" a Obra Completa, Vol. 17, Destino, Barcelona,
1970, p.247. Vegeu també la tipología, en el sentit de la mateixa valoració de Rovira i Virgili o Gabriel Alomar a
Pere Coromines: De la Solidaritat al catorze d'abril, Vol.II, Curia!, Barcelona, 1974, p.267. Un retrat prou
eloqüent referent al vessant d'escriptor, historiador i inteMectual i no tant com a polític a Caries PI I SUNYER:
Memóries de l'exili. El Govern de la Generaliiat. París 1945-1948, Curial, Barcelona, 1979, p.48.

4 Un estat de la qüestió sobre el sentit de l'aportació de la cultura política republicana, propia deis
sectors populars, des de l'ámbit politológic del pensament polític "progressísta-democrátic" i de les ümitacions
amb l'obrerisme, Ángel DUARTE: El Republicanismo decimonónico (1868-1910), "Historia social", 1, 1988, pp.
120-126. Des de la derivado de la "cultura liberal progressista" cap al nacionalisme república -com a concreció
de la renovació del moviment república en nacions culturáis- i l'azanyisme com a expressió evolucionada del
reformisme melquiadista, Ángel DUARTE/ Pere GABRIEL: "¿Una sola cultura política republicana
ochocentista en España?", "Ayer", 39, 2000, pp. 11-35 (esp. 33-34). Per a les contradecions nacionalitáries deis
moviments republicans peninsulars tot reconeixenent un acord amb el projecte social reformista, Justo
BERAMENDI: Republicanismo y nacionalismos subestatales en España (1875-1923), "Ayer", 39, 2000, (esp.:
157-159).

5 Les cites son de Justo G. BERAMENDI: "Identidad nacional e identidad regional en España entre la
guerra del francés y la güera civil" a Los 98 ibéricos y el mar. El estado y la política.VoX. IILFundación
Tabacalera, Salamanca, 1998, pp. 187-217 (esp. 194-197 i 204). Un marc ideológic general sobre l'evolució
contemporánia del catalanisme peí que fa a la vinculació entre estratégies inteMectuals i revistó de les actituds
polítiques quant al procés de nacional ització: Jordi CASASSAS i YMBERT: Espacio cultural y cambio político.
Los intelectuales catalanes y el catalanismo in "Espacio, Tiempo y Forma", serie V. Vol. VI, Madrid, 1993,
pp.77-79, El mateix autor, anteriorment a Beramendi, centra la tasca deis inteMectuals en el procés de
'reconstrucció política' del sistema de partits entre 1921 i 1923 amb el sorgiment d'Acció Catalana i la Unió
Socialista de Catalunya, p. 63. Des del concepte d'História de les Idees Polítiques: Demetrio CASTRO ALFIN a



Gran Guerra, que redefineix el calanisme sorgit de les Bases de Manresa. I que té un punt de

confluencia en la proclamado de la República Catalana el catorze d'abril de 1931 per part de

Francesc Maciá. Aquest fet, segons Rovira, era reflex del dret de Uiure determinado que

havia de comprendre Espanya en virtut del nou régim república, i que, diferencian! el sentit de

sepració de la República de 1641, ara, prenia el sentit de federació Uiure amb els pobles i

nacions peninsulars: "la nova República Catalana declara, de bon comencament [...], que vol

unir-se federativament , com a poblé lliure, ais altres pobles ibérics, també lliures. La

proclamació de la República Catalana, en aqüestes condicions, no representa un acte de

separado, sino d'unió veritable, sincera i cordial"6. Calía, dones, aplegar consciéncia nacional

i nova organització política i territorial.

Comprenc el treball des de la concepció inteMectual de Rovira, seguint la idea d'Ory/

Sirinelli, com a relació entre activitat cultural i situado d'home polític amb una voluntat

col-lectiva7, tot destacant: a) ideari nacionalitari, palesant el pas de nació cultural a nació

política8, i b) ideología social. V ideari social, desenvolupat en diaris com "El Poblé Cátala"

(1905-1914); Aquest apartat té com a objecte situar el pensament de Rovira en el marc d'una

tradició liberal progressista9 tot reprenent un fíl socialista no marxista i tenint com a referents,

La Historia de les Ideas Políticas. Contenidos y Métodos, WP, 168, ICPS, UAB, Barcelona, 1999, p. 19. La
vinculado entre debat inteMectual i debat ideológic a Francisco VILLACORTA BAÑOS: Burguesía y cultura.
Los intelectuales españoles en la sociedad liberal, 1808-1931, Ed. S. XXI, Madrid, 1980, p.3. En aquesta recerca
només emfixo, per tantn, en el primer nivell deis set esmentats per Justo GONZÁLEZ BERAMENDI: El
nacionalismo gallego en el primer tercio del siglo XX, Universidad de Santiago de Compostela. Facuitad de
Geografía e Historia, 1987, p.7. Aquest historiador concep un estudi global del nacionalisme tractants 1)
Vaspecte ideológic, 2) composició social del moviment nacionalista, 3)orientacions socials del nacionalisme,
4)organització i práctica política, 5) tipus de práctica socialitzadora. Des de la política i sindical a la cultural i
propagandística, 6) estudi de la historia política interior al propi moviment nacionalista.

6LanostraRepública, "LaNau", 15-IV-1931.
7 Pascal ORY/ J. Francois SIRINELLI: Les intellectuels en France de VAffaire Dreyjus á nos jours,

Armand Colin, 1992, p.10. La dimensió de teoric va ser destacada del tot pels seus coetanis com Abelard TONA
INADALMAI: "Les escoles en les quals es disciplina foren la política, en el seu aspecte teoric, i el periodisme
[...j.Tanmateix, si en tant que polític actiu Rovira i Virgili ha estat i será molt discutit, restará com a teoric;
després de Prat, el definidor del nacionalisme cátala" a Ha morí Rovira i Virgili, "La Nostra Revista", 31-XII-
1949, núm., 48 pp. 366-367.En el mateix de sentit de vinculació tasca inteMectual i 'patriotisme', destaca J[osep]
ROURE-TORENT, Rovira i Virgili, gran intellectual i patriota, (rev. cit) "Perqué el. seu inteMectualisme i el
seu sentit patriótic son els valors veritablement perennals de l'il-lustre escriptor, historiador i publicista,
segurament el darrer deis poíígrafs contemporanis que posseía Catalunya", p.368. D'altra aquesta idea va ser
reamarcada per Antoni Jutgiar quan valora la tasca del polític tarragoní quan s'incorporá a ¡"Esquerra
Republicana de Catalunya mes des de í'óptica intellectual que no pas política: "mes que polític era un
inteMectual, amb tots els condicionaments que aixó representa a l'hora de "jugar" decididament a la política" a
Antoni JUTGLAR: Les derivacions federáis en el republicanisme cátala: El cas d'Antoni Rovira i Virgili,
"Quaderns d'Estudis Socials", núm. 7, Barcelona, 1986. p.165.

8 Miquel Caminal estableix que la nació política s'identifica amb la voluntat subjectiva, amb la
"consciéncia nacional", car si no existeix "no es pot parlar de nació", a Nacionalisme i Partits Nacionals a
Catalunya, Ed. Empuñes, 1998, p. 33 i ss.

9 Jordi SOLÉ-TURA i Francesc VALLVERDÚ, seguint l'orientació de Joaquim Maurín, partien de la
tipología de tres classes de nacionalisme: dretes (Lliga Regional i sta), "de signe liberal que tendeix al
federalisme" i un "nacionalisme d'esquerra, que s'orienta cada vegada mes cap a una solució socialitzant".
Rovira i Virgiíi és situat dins el nacionalisme liberal; pero concebut com a ideóleg que ha formulat una "doctrina



per exemple, Joan Jaurés o E. Herriot, ambdós polítics, segons Rovira, mes identificats en una

'esquerra republicana' que no pas en el 'socialisme marxista'10. D'altra banda, aquesta

concepció socialista reformadora, l'emprén des de la joventut, encara que en un nivell mes

literari -i dones teóric- que polític, en obres com Nova Vida (1905) i Episodis (1909)". Com a

marc general europeu situó aquest pensament social en la cultura política del model de les

democrácies republicanes quant al model no socialista marxiá, pero que maldava per impulsar

polítiqués socials no privatitzadores properes a la socialdemocrácia. Es tracta, dones, d'un

model democráticorepublicá que Rovira proposa des del nacionalisme d'esquerres -en l'etapa

de la Unió Federal Nacionalista Republicana- i que aprofundirá en l'etapa de l'Acció

Republicana a través de "La Ñau". Com ha establert Arma Salles, Rovira seguía -notablement

confígurat en el període de consritució de la Fundació Valentí Almiraíl i d'Acció Republicana-

el model de l'esquerra radical francesa: "un socialisme en la modalitat laboralista" pero

apartant-se de les "doctrines marxistes i socialistes" .

Per abastar aquesta síntesi de la ideología roviriana divideixo la recerca en els apartats

que passo a detallar, tot introduint-los amb l'epígraf "evolució ideológica i política". Aquest

apartat vol ser una presentado de ía biografía inteHectual i política centrada en les

preocupacions teóriques de Rovira i Virgili al voltant del fet nacional. No és tant una

elaboració clássica, un 'tractar la vida' del personatge, com una demostrado, en els aspectes

mes relievants de cada etapa, de la seva 'unitat de pensament113 entorn de la ideología

nacionalitária. Es, dones, un apartat que es proposa de resseguir el context historie deis

principáis trets evolutius del seu ideari peí que fa a l'estatut organitzatiu de la nació. Amb tot,

destaco, com a projecció de la idealitat nacional roviriana, l'etapa 1939-1947, que pot ser

mes coherent" cap a l'orientació del "catalanisme al republicanisme democrátíc", basat en tres columnes: la
propia fórmula republicana com a forma organizativa, el "mediterranisme com a fórmula d'expansió" i la via
europea com a marc internacional. Maigrat tot, no resta ciar que Rovira es proposés "Europértzar Espanya",
encara que sí concebés "Catalunya [com] un tros d'Europa" . Segons ambdós autors a Rovira es deu "la
definitiva catalanització del federalisme". Cf: Ferran SOLDEVILA [Dir]: Un Segle de Vida Catalana, (Vol.ll),
Barcelona, Editorial Alcides, 1961, p. 1175 i 1176.

10 Segons definido d'ORY/SIRINELLI: Op. CU., p.44.
11 En aquest treball, Uevat deis textos ideológics recoUits a Episodis, no aprofundeixo en el vessant de

la narrativa social de Rovira. Per a la qüestió, vegeu Magí SUNYER: Antoni Rovira i Virgili, dramaturg
ibseniá, "Revista de Catalunya", 143, pp. 35-44 i (aut.cit): "L'estética del jove Rovira i Virgili" a Xavier FERRÉ
[ed.]: Álbum Antoni Rovira i Virgili, Ed. Centre de Lectura-Ajuntament de Reus, Reus, 2000, pp. 33-41.

12 En aquest treball no aprofundeixo el període constituent de l'esquerra republicana, formalitzada sota
lá Fundació Valentí Almirail, i d'Acció Republicana ja estudiat -a l'epígraf "Antoni Rovira i Virgili i la seva
tasca al front d'Acció Republicana i de ¡'Esquerra republicana de Catalunya" (pp. 15-34)- per Anna SALLES
BONASTRE: La formado de l'Esquerra Republicana de Catalunya i la lluitaper l'autonomia, TD, UAB, juny
de 1981, 2 vols. Per ales cites, pp. 22 i 27 (Vol.I).

13 Aquesta unitat de pensament de Rovira ha estat demostrada en aspectes com Forganització territorial
Oriol NEL-LO; "L'evolució del concepte regió en el debat de la divisió territorial de Catalunya" a Lesfutures
regionsde Catalunya, Societat Catalana d'Ordenació Territorial, IEC, Barcelona, 1989 (esp. pp. 14-19).



reflectida en l'article "Federáis Tanmateix"(febrer de 1945)14. Pero cal remarcar que, a causa

de les própies característiques d'aíllament durant el període de postguerra ([Rieumes]-Tolosa

de Llenguadoc- Montpeller-Perpinyá), la concepció política de Rovira i Virgili es concreta en

tres ámbits complementaris adscrits a l'organització i la idealitat, mes que no pas a la práctica:

l'estratégia unitaria del Consell Assessor (1944), amb la tasca de recuperar -en eí context del

debat amb posicionaments autodeterministes de Caries Pi i Sunyer- l'estatut d'autonomia de

1932. Aquest debat, d'altra banda, es fíxará doctrinalment amb l'article de Rovira Les Etapes

polítiques de la Restaurado de Catalunya i, en el si d*ERC, en el Congrés de juny de 1945 a

Tolosa de Llenguadoc, amb la intervenció, amb voluntat unitaria, de Pi i Sunyer i Rovira i

Virgili; i 2) concepció política en la redacció de L'Estat Cátala (1947). Val a dir que els dos

primers punts son els que mostren mes interés a l'hora de copsar la continuitat de la ideología

confedera!. És a dir, articulo l'etapa de l'exili a partir del període central en la trajectória

roviriana entre 1944-1947: des de la formació del Conselí Assessor fins a l'elaboració de

L'Estat Cátala, tractant la conjuntura del Congrés d^RC de juny de 1945, car Rovira exposa

en aquesta etapa una estrategia i una concepció sobre com calia atényer el marc de relacions

polítiques confederáis entre les nacions ibériques i el valor que tenia la recuperado de

ITEstatut de 1932. Peí que fa a Tapartat de l'exili cal dir que comptem amb les recerques de

Diaz Esculies, El catalanisme polític a Vexili (1939-1959) (1991), els treballs historiográfícs i

memorialístics sobre l'exili intel-lectual i polític de Joan Sauret (1979) i els de Bladé i

Desumvila, com el dietari d'exili 1939-1940 (1976) i El meu Rovira i Virgili (1981), assaig de

gran interés per les lletres intercanviades entre Rovira i Bladé i per les anotacions, en forma

de dietari, de Bladé. També cal destacar el treball sobre el procés constituent i l'elaboració de

les ponéncies prospectives per part del Consell Assessor, a carree de Maria Capdeyila15.

Quant a les parts de la recerca que estudien la configuració de la ideología nacional de

Rovira, destaco tot seguit els principáis apartáis.

A) "Bases ideológiques nacionals": Es tracta de desenvolupar-hi els referents del

nacionalisme república, organitzats a través de les categories 'democracia,

república i voluntat política'. En aquest apartat estudio:

1) l'establiment general de l'assumpció del federalisme pimargal-liá. L' ideari

nacional palesa el projecte de confederado1 política peninsular partint de la trajectória

14 Teresa ROVIRA, Records de l'exili, "Revista de Catalunya", 35, novembre de 1989, pp. 37-49. Es
tracta d'una síntesi de les etapes de l'exili de Rovira i Virgili tant des de l'aspecte intel-lectual com a polític.

15 Maria CAPDEVILA: "El Consell Assessor de la Presidencia de la Generalitat (Franca, 1944-1945) a
CEHI-UB-FCCC-FJB: Congrés Internacional sobre L'exili Ais Paisos Catalans (1939-1978), Barcelona, 4-11
d'Octubrede 1989.

16 Un deñnició de confederació, distintiva de la de federado, en la línia de Rovira de situar una
interdependencia entre nacions, superadora de la comunitat supranacional/estatal a Nicolás SCHMITT:



republicana federal tarragonina (1900-1905), mes concretament en la trajectória de Rovira al

si de la Joventut Federal i del seu portantveu, "La Avanzada"17, on aconsegueix d'establir unes

bases de reflexió política hereves del pensament liberal: des de la ideología despresa de la

Revolució francesa (Rousseau) a Gabriel Alomar passant per Valentí Almirall. Aquest marc

local, desenvolupat posteriorment en d'altres ciutats del Camp de Tarragona com Reus (en el

marc de la militáncia a Acció Republicana o Esquerra Republicana de Catalunya), mostra la

base, els orígens republicans federáis pimargaHians, que servirán de punt de partenca a la

formado de la idealitat confederal republicana de Rovira i Virgili : El Estado es un tutor que

pretende eternizar la menor edad de regiones [nacions], municipalidades, e individuos, para

arrebatarles derechos y bienes", escriurá Rovira i Virgili a "La Avanzada" (4-XI-1903),

incidint en la crítica a la figura de l'Estat -dins el context de canvi social ideat per Pi i

Margall- com a presó de pobles i societats. Aquesta concepció de l'Estat no era cap casualitat.

Val a dir que la tasca de les Joventuts Federáis de Tarragona, que comptaven amb I'orientació

de Rovira, era vincular el programa república de Pi i Margall amb una certa protoconsciéncia

de catalanitat. Incloc, dones, aquest període de joventut perqué la impressió és que en tractar

el pensament polític de Rovira -sovint centrat en l'etapa de "La Publicitat"- se'ns dona un

Rovira "fet". Per aquesta rao pensó que cal recorrer el procés de la formació de l'ideari

nacional de Rovira per copsar com en els primers anys de militáncia republicana federal els

seus supósits son mes a prop de l'autonomia federativa que no pas de l'autodeterminació. Quin

n'era el primer contexfl És a dir, si a "La Publicitat" -mes orgánicament a "La Ñau" com a

órgan d'Acció Republicana- existeix una reivindicació de Pi i Margall, cal comprendre d'on

ve aquesta identifícació amb el polític federalista, tenint present que será una vinculació

evolutiva superadora d'un Pi i Margall que, com recordava Doménec Guansé, portava la

'confédération er fédération1 a Denis de ROUGEMONT: Dictionnaire internationales du fédralisme, Bmylant,
Bruxelles, 1994, p. 41.Vegeu una comparado deis régims federatiu i confederatiu a Segundo RUIZ
RODRÍGUEZ: La teoría del derecho de autodeterminación de los pueblos, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 1998, pp. 91-92.

17 Peí que fa a Rovira existeixen dues etapes en el periodisme tarragoni. Entre 1900-1902/1905,
vinculat a "La Justicia" i entre 1902-1904 vincula! a "La Avanzada". Entre el 28 de maig de 1903 i febrer de
1904 es fa carree de la direcció de "La Avanzada" Claudi Ametlla.

18 Aquest projecte confederal a la fí de la Dictadura de Primo abasta la seva concreció en connexió amb
les idees iberistes, segons: José Antonio ROCAMORA a El nacionalismo Ibérico, Universidad de Valladolid,
1994, p.172. Amb tot, aquest projecte entre confederatiu i iberista ja va ser formulat per Rovira al si d'Acció
Catalana. Vegeu infra Apartat B, capítol 10. A[nna] S[allés] estableix que "Cataluña requería no una mera
descentralización administrativa sino una auténtica autonomía federal, que fuera el primer paso hacia una
forma confederativa del Estado español" a Andrés de BLAS GUERRERO [Dir.]: Enciclopedia del
Nacionalismo, Tecnos, Madrid, 1997, p. 474. Un altre assaig que contempla els posicionament federatius de
Rovira en una perpectiva federativa peninsular a A. CARRETERO GIMÉNEZ: Las nacionalidades españolas,
Hispamérica, 1977.



"fredor marmória" davant "la passió que palpita" dins Rovira19. Será dones aquesta evolució,

marcada per l'assumpció de les nacionalitats que Rovira escriurá el 1906, encara, dones, en

una certa etapa formativa, que "hi ha en els pobles una for9a interior que cap tiranía pot

vencer, que no poden abatre ni liéis ni espases: l'esperanca. Poblé que espera té el triomf futur

segur. Esperar és teñir alianca amb 1'esdevenidor" .Cal remarcar, dones que aquesta evolució,

aquest "esdevenidor" provenia de la Joventut Federal Tarragonina. Rovira mantindrá un

model de societat "demócrata i esquerrista", aproximatiu al sostingut per Pi i Margall; pero,

en canvi, alió que superará será aquell "inicial federalisme", "insufícient per a resoldre el

problema nacional de Catalunya". Rovira té una vinculació inicial amb el pensament federal

elássie de Pi, sostingut al voltant de la teoría del Uiure pacte (alió que román continu en

Rovira); perqué el que aporta Rovira és un model doble d'organització territorial-política: una

confederació de nacions i una organització interna -federalisme regional- envers una área

nacionalitária amb una continuítat histórica i cultural21.

2) Les aportacions básiques federalistes i nacionals a través de la "renovado doctrinal

del nacionalisme", en el marc de la construcció d'una 'esquerra catalana5 (1908-1914).

Aquesta renovació doctrinal tindrá una innovació essencial: obrir i connectar el moviment

nacionalista cátala amb els moviments polítics nacionals de la resta d'Europa (Historia deis

Moviments Nacional istes),

B) La centralitat estratégica i ideológica del projecte confederador se situará,-

tanmateix, en el marc de l'organització al si d'Acció Catalana ("Ideología i programa del

federalisme nacional"). Ara, aquest procés constituía un punt d'arribada a partir d'(l):

a) la internacionalització del plet cátala en la primera contesa bél-lica ("Iberia"), la

relació amb els catalanistes cubans ("La Nova Catalunya") i occitanistes ("Oc"), i

la concepció nacional i social del procés revolucionari bolxevic ("Rússia

Sovietista")22.

b) la teorització del fet nacional sobre la base de la voluntat política ("de "la sobirania

de Catalunya" a El Nacionalisme i Nacionalisme i Federalisme), Aquesta teorització és a la

base del pas de la nació cultural a la nació política; c) la pedagogía sobre el plet nacional a

Espanya - "El Sol" (Ia etapa: 1930-1931), de "Crisol a "El Sol" (2a etapa: 1932-1933) i

"Mundo Gráfico" (1932)- en un context de reivindicació autonomista (apartat:"divulgació del

i9La vida i l'obra d'A. Rovira i Virgili / G e r m a n o r " , gener-febrer de 1950. T O N A I N A D A L M A I , art
cit. situava tres referente ideológics de Rovira: "Pi, Almirall i mes tard Prat de ta Riba" , p . 366.

20 Ms. 1230 adrecat a Alexandre Bros i Buys [1906], Arxiu de Montserrat .
21 La vida i l'obra..., p. 12.
22 En el context de postguerra on Rovira s'identifíca amb postures laboristes . Per a l 'apunt del context

ideológic després de la Primera Gran Guerra, Josep T E R M E S : art. Cit, p. 48



catalanisme i programa polític"). Aquest idean nacionalitari, pero, també es fonamenta en un

programa historiográfíc assumit des de la constitució d'un nucli d"historiadors republicans

d'esquerra"que s'organitzen entorndel programa d'esquerra liberal i nacional provinents

d'Acció Catalana i del Partit Catalanista República- com a "resposta crítica a la política

menada per la Lliga, especialment peí que fa a la política cultural i lingüística"23. "Un

programa historiográfíc per a la idealitat confederar'- (Historia Nacional de Catalunya i

estudi i divulgado de referents biografíes i d'episodis histories amb la funció de construir un

imaginan coHectiu). En aquest sentit, la present recerca pretén demostrar que la historia, en el

cas de Rovira, esdevenia conseqüéncia d'un programa polític, cohesionador d'una comunitat

nacional. La historia, dones, com a factor pedagógic nacionalitari. En la recerca, només es

destacará la vinculado amb el programa de nacionalització cultural, és a dir, la divulgado

de la consciéncia histórica com a base, segons el propi Rovira, de la consciéncia de

comunitat nacional. En efecte, la base programática de la ideología nacional roviriana és la

confederado, indestriable de la divulgado de la tradició histórica. Rovira es proposará de fer

partícip el coHectiu de la seva propia memoria com a máxima expressió de la consciéncia

cultural: "Realment les persones -observa Avishai Margalit- poden participar de la memoria

col-lectiva de la seua comunitat encara que, en el fons, no creguen que l'esdeveniment en

qüestió haja tingut lloc realment: participen de la historia que el collectiu conta sobre el seu

propi passat" 4.

2) Inarticulado d'un "projecte democrátic i liberal" que explica un model

democrático-republicá. Aquí paleso el model sociopolític de Rovira centrat en l'estratégia

social del catalanisme liberal. Aquest apartat vol establir una relació entre nació i societat, el

model de Rovira i Virgili articulat entorn de la "defensa de la democracia", que no és altra

cosa que la defensa de la legitimitat d'una orientado liberal i d'esquerres, establerta de forma

sistemática entre 1928 i 1929 a la "Revista de Catalunya". Aquesta concepció de societat

roviriana constituéix el complement nacionalitari entre Acció Catalana i Acció Republicana.

Finalment, la recerca (apartat de "conclusions") proposa, després d'avaluar les

aportacions de Rovira al fet nacional i social, l'interrogant sobre si la concepció política del

federalisme que empra una tendencia interpretativa de la ciencia política, elaborada des de la

idea dMlidentitat dual" i de "lleialtat compartida" (en un ámbit de plurinacionalitat), té algún

23 Enríe P U J O L : Ferran Soldevila i els fonaments de la historiografía catalana contemporánia,
editorial Afers, Catarroja-Barcelona, 1995, pp. 97-101 i Els historiadors republicans d'Esqiterra, "El
Contemporani , 18, maig-agost , 1999, p. 30.

24 Avishai M A R G A L I T : Recordar, Oblidar, Perdonar, "El Contemporani" , gener-abril , 1999, p .48 .



punt de relació amb les elaboracions del confederalisme de base republicana catalanista25. Es

tractaria de plantejar indicativament si en el marc de debat politológic sobre la realitat

nacional i el confederalisme té algún pes específíc la refléxió historiográfíca aportada des de

la historia contemporánia, i, mes concretament, les reflexions de Rovira i Virgili. De fet,

aqüestes argumentacions constitueixen un exemple prou significatiu d'evolució de la idea de

"pacte" federal a la idea d'Estat lliure associat (tot seguint el model irlandés, tal com es

desprén d'articles deriváis del seguiment deis fets sobre la "Home Rule" des d'"El Poblé

Cátala" a "La Publicitat"). També n'és un exemple l'article que des de "La Humanitat" defensa

el 3-VII-1935 un horitzó de relació internacional entre les nacions peninsulars -en el marc de

suspensió de les garanties estatutáries arran de la repressió militar espanyola pels fets

d'octubre de 1934-, basat en una relació federal al si d'una mateixa nació cultural, organitzada

a partit de regions históriques, i en una relació confederal d'aquesta nació amb d'altres

nacions históriques. Amb tot, per Rovira, i mes tenint present aquell context de suspensió de

garanties d'autogovern, calia teñir present com a fet básic les aportacions de referencia

nacionalitaria de Pi i Margall, pero tenint ciar que les entitats a federar eren nacions i no pas

regions. Era en aquest aspecte que Rovira evolucionava des de les postures regionalistes de Pi

a les nacíonals que havien de teñir en compte el concepte d'igualtat política a l'hora de

concretar qualsevol pacte26:

"Sense destruir els principis essencials del federalisme pimargalliá i sense renunciar

tampoc a la plenitut.de les reivindicacions patriótiques, Tactual generado del nostre poblé

convergeix en l'afírmació d'un neo-federalisme que s'avé amb la realitat ibérica i amb els

corrents polítics del món modera Aquest neo-federalisme manté el' principi básic -alhora

democrátic i nacional- que els pobles teñen el dret d'autodeterminació, és a dir, de disposar

deis propis destins. Pero la voluntat, que és fonament jurídic de la llibertat nacional deis

pobles i deis enllacos que concertin o acceptin, s'aplica naturalment a les realitats vives, no

pas a les ombres i a les fíccions. I el federalisme historie que a priori vol convertir en Estats

de la federació totes les tretze o catorze regions d'Espanya, moltes de les quals son ombres

sense vida, no és ja sostingut pels catalans. [...] Aixi la consteHació que respongui a

Testructura étnica i lingüística i lingüística del territori de l'Estat espanyol, no. ha de teñir

tretze o catorze estéis; ha de tenir-ne quatre: el gallee, el base, el castellá i el cátala [...]. El

neo-federalisme revisa l'abast del Uac. federatiu. I troba que el federalisme elássie és massa

25 Vegeu, com a exemple , Luís M O R E N O : La federalización de España, S.XXI, Madrid, 1997. També
D . J. E L A Z A R , quan afirma que "los pr incipios federales nacen de la idea de que los pueblos libres pueden
establecer asociaciones libres, l imitadas a de terminados aspectos , y de larga duración, con el fin de alcanzar
objet ivos comunes preservando, a! p rop io t iempo, su respectiva integridad", p . 57, a Exploración del
Federalismo, Ed . Hacer, Barcelona, 1987.

26 El federalisme i les nacions/ A R V , "La Humani ta t" , l -V-1935 .



limitat per a les unions de pobles verament diversos i amb personalitat accentuada; aquest

federalisme és un pont de tránsit que va de la separado a l'unitarisme. O vice-versa; pero no

dona base suficient a les reivindicacions de carácter nacional. Es mes apte per a unir regions

d'una mateixa nació que no teñen encara prou consciéncia o prou práctica de la unitat política

comuna, que no pas per a unir distintes nacionalitats. Per aixó l'ideal máxim, des del punt de

mira nacional, és adoptar, per a aqüestes unions, amplíssimes formes confederatives amb

preferencia a les del federalisme clássic, puix que aqüestes ultimes estrenyen massa alguns

lligams unitius. Dins la península, per tant, el neo-federalisme preveu dos graus d'unió: el

federatiu i el confederatiu. Les regions de llengua catalana, per exemple, haureien de formar,

si ho votguessin Uurs ciutadans, un grup federatiu, el qual entraría en una mes amplia

convivencia de pobles, com mes ampia millor, unida amb el llac confederal. Aquesta és la

idea tendencial del federalisme cátala d'avui [...] [car] ha de venir per l'ascensió gradual. Es

tracta avui, mes d'una orientació que d'una meta. La present etapa política tan accidentada, és

la de FEstatut temporalment suspés"27.

Cree oportú aquest breu excursus final per veure, al capdavall, fíns a quin grau el

debat coetani sobre les realitats nacionals té com a punt de referencia la historicitat de teories

o formalitzacions ideologicopolítiques concretes com les del Front Nacional de Catalunya .

D'altra banda, sóc conscient del desplacament temporal (vers la situado present) en aquesta

derivació final del treball; el que es tractaria de veure és si aquest decalatge resisteix certs

21 El federalisme, "La Humanitat", 3-VE-1935.
28 D'entre les forces polítiques que d'alguna manera es feien receptores de les idees de Rovira i Virgili

figura el Front Nacional de Catalunya. Entre les lectures d'aquesta organització figurava El principi de les
nacionalitats, de Rovira "perqué és una revisió i exposició sistemática de la doctrina histórica romántica (Prat de
la Riba) de les nacions i deis seus drets polítics de la qual poden treure's algunes idees ben interessants".

Alhora Front Nacional de Catalunya feia seva la distinció entre federació de regions i federació de
nacions de Rovira: "La federació es pot formar prenent com a base les regions d'un Estat (federació de regions) o
bé prenent com a base les nacions d'un Estat (federació de nacions). Per a una nació només admetem la federació
de nacions perqué considerem que cada nació ha de teñir els drets igual ais de les altres nacions. Si la nació
formes part d'una federació de nacions: 1) La nació seria considerada com una regió o almenys equiparada a una
regió t la nació és un grup huma mes diferencial que el purament regional. Es una representado que no está
d'acord amb la realitat. 2) La nació mes potent de la federació tindria mes regions. Aixó podría ésser una base
per a un desequilíbri.

"El nostre concepte ¿'independencia está d'acord amb el deferderació de nacions. Si els órgans de
coordinado de les nacions federades no teñen la facultat d'ímposar-se políticament a cadascuna de les nacions,
perqué a la realitat hi ha tendencia a dominar la federació el grup nacional mes fort mes fort (població, exércit,
localització del govern). Nosaltres acceptem i defensem la federació sempre que hi hagi les garanties esmentades
de tal manera que es tracti d'una federació de nacions lliures sense la supeditació d'una nació a una altra" S/p,
s/I, s/d. [Arxiu Josep Ferrer].

D'altra banda FNC explicava la teoría de la nació a partir de les "teories esprituaüstes" de Rovira i
Virgili, bo i comprendre l'evotució deis "Elements naturals"- "consciéncia nacional"- "voluntat d'afirmació",
com a evolució de la "nacionalitat en si" cap a la "nacionalitat per a si". Aquesta seria la base de consciéncia
política, que, segons FNC, se sintetitzaria amb la "lluita d'alliberament" amb base teórica en les "teories de les
nacionalitats naturals" de Stalin. Alió a reteñir, dones, és la vigencia de les teories de Rovira ais anys setanta
quant a activar un procés de consciéncia nacional-voluntat política. Cf: Joaquim FERRER MALLOL/ Oleguer
SANABRAIFRANCH: FNC. La teoría de la nació, [s/d].



plantejaments actuáis sobre la ideología nacional que motiva la recerca. Breu: els

plantejaments conceptuáis confederáis de Rovira i Virgili teñen algún tipus de vigencia

actual? El plantejament teóric de Rovira com a superador d'una conjuntura estrictament

histórica?29 Segons estudiosos de la seva obra així ho afirmen, malgrat que sectors

historiográfícs considerin "envellida" la seva interpretació del fet nacional30. Des de les

ciéncies socials comptem amb alguns casos que ens poden servir de referents teórics per a

enllacar el nostre marc historiográfic amb l'análisi (pensament polític) de les categories

basiques que sitúen la recerca: nació i consciéncia nacional, a partir deis estadis de

socialització -per part deis intel-lectuals- proposats per Miroslav Hroch, i republicanismo

com a "aspecte igualitari de la llibertat com a no-dominació"31. I També existeixen

interpretacions de la nació política identificada amb l'estat nació (nal) que consideren

legitimada a partir á"un cemento comunitario" (historicitat de l'estat-nació) i que a mes admet

'(!) l'aportació "enriquecedora con otras realidades comunitarias nacionales o no, de carácter

supra y subestatat". Aquesta concepció, identificada amb el nacionalisme d'estat, és comuna

de certa tradició que també concep el federalisme (no pas confederalisme) com a concepció

regionalitzadora en Pámbit d'una concepció nacional espanyola que construeix un 'invent de

la tradició' basada en la compartimentació de 'centralismo' i 'localismo'32. Aquesta

29 Com a mostra de la "recepció"polémica actual del pensament de Rovira -títllat de "mussolinades"-,
vegeu Ivan Tubau, Univers universitari, "El Mundo", 1- IV- 1997. Sobre la influencia- autoritat d 'un pensador
polític mes enliá de la conjuntura viscuda - c o m a trascendencia sobre la seva época "sin de jar de ser
representativo de ella"- Demetrio CASTRO AFÍN, Op. Cit. , p.26.

30 Josep M U R G A D E S a De la Indefugible Vigencia, encara, de Rovira i Virgili, "Revista de
Catalunya", 97, Juny de 1995, pp.104-107, proposa que Rovira "parteix d'uns supósits clarament adscrivibles al
pensament noucentista [sic] pero reformulats des d'una óptica esquerrana" i sitúa la reflexió sobre aquesta
vigencia -sobre la Uengua i política nacional- sobre la va lo rado d'alló passat en una situació de ruptura de
tradicions polítiques ["1939"] i de certa anroamlitat política: "Tan és així que podríem convenir, d'una banda,
que la delimitació del concepte de perspectiva histórica és factible en funció pura i simple d'un tal sentiment de
déjá vw: en la mesura en qué aquest es sobreprén ara sí, adés també, és que no disposem encara prou d'aquella, i
a i'inrevés, és ciar; d'altra banda, cabria especular si aquesta persistencia en l'avuí d'alló que s'esdevenia ja en
l'ahir no és una de tantes seqüeles d'una trajectória histórica tan pródiga de sotracs espectaculars com parva en
transformacions de base" (p.104). Quant a la concepció d"envelliment" (juntament amb la de Joaquim Maurin)
de la interpretació del fet nacional cátala, Josep TERMES: art Cit, "L 'Opinió Socialista", 3 , 1986, p. 4 1 .

31 Mirolav HROCH: La naturalesa de la nació, Afers/Universitat de Valencia, 2001 , pp. 23 i ss. Per al
paper de la unteHectualitat en la legitimació de la construcció nacional, p . 29. El mateix Rovira es refería a la
funció deis inteMectuals en el sentit de socialitzar la cultura: "Els catalans d'ofici intel-lectual, donant l'exemple,
han de rugir de í'industrialisme egocéntric o la vanagloria personal per damunt l interes de la cultura col-lectiva.
Han de fugir de l'excés d'esperit crític, que arriba a degenerar sovint en insá esperit rosegador, o almenys han de
girar cap a la síleciosa autocrítica l'ínstint implacable de l'análisi11. Cf. La Cultura Catalana, "La PubHcitat", 3-
IX-1924. Un esperit idéntic era mantingut per Rovira en commemorar el sis anys de la fundació Vaientí
Almirall: "Una institució de cultura democrática, amb organització ampia i amb activitat intensa, promouria un
moviment fecund d'ascens espiritual en el nostre poblé. N o n'hi ha prou, en els nostres dies, amb la propaganda
deis partits polítics. Mes enllá deis partits, i deis comités i de íes eleccions, existeix una ampia zona d'acció
cultural, que ha d'ésser atesa d'una manera permanent i amb tots els mitjans de la paraula oral i escrita". Cf: Per
la Cultura Popular, "La Humanitat", 23-IV-1935. Quant a l'ética alliberadora del republicanisme, Philip
PETTIT, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Paidós, Barcelona, 1999, p. 157.

32 Juan Pablo FUSI AIZPURUA: "Centralismo y localismo: la formación del Estado Español"- a G.
GORTÁZAR. Ed: Nación y Estado en la España Liberal, Ed. Noesis, Madrid, 1994, pp. 77-90.



historiografía estudia un bloc comú d'interessos politicointeHectuals entre republicans i

liberáis conservadora com a base d'una construcció nacional espanyola argumentada a través

el pimordialisme (no és restat que 'crea' la nació, sino que és aquesta que 'crea' l'estat: "Es

más, el intenso patriotismo de regeneracionistas, republicanos y dinásticos, tan evidente en

los años veinte y treinta o el espíritu de concordia de nuestra reciente Transición

democrática, sólo se comprende sobre la base de la solidez de unos valores nacionales

gestados durante largos siglos de convivencia común y en particular durante el siglo XIX y

principio delXX [...]. En una época en la que las grandes naciones europeas han iniciado un

camino de defensa de sus propios intereses en el contexto de la Unión Europea, parece

conveniente destacar la poderosa personalidad de la cultura y tradición histórica de la

nación española [...]. Hay Estado estado español porque esxiste una nación española y esto

es algo que conviene recordar33. En aquesta tendencia, dones, la interpretació de Rovira

restaña mancada de legitimitat política 4, com també sembla que no és contemplada en

tradicions historiográfíques i de dret polític que mantenen la tesi de la vertebrado d'una nació

política legitimada per un estat nacional on l'aplicació del federalisme és concebut com a

máxim com a aplicació técnica, sino insolidária" .

0.0.2. Objectiu central de la investigado (hipótesi). L'"ambient" de la hipótesi el

dona Agustí Calvet ("Gaziel") quan expressava a Enteniment de la Península Ibérica un estat

del catalanisme i del paper de Catalunya en la política peninsular. Del primer deia que el

vuitcents havia tingut exclusivament "teoritzants passius" fíns a la pérdua de les colónies

espanyoles de 1898 quan "va saltar a la palestra, amb petjada agressiva i ferina, i tot seguit va

fer trontollar el ritme anémic, falsifícat i canconer de la política oficial"36. I de Catalunya -

"mentre les circumstáncies no canviín radicalment"- que hauria de viure "turmentada peí seu

33 "Presentación"/ Gui l le rmo de G O R T Á Z A R , Op. Cit. p. 12.
34 Andrés de B L A S G U E R R E R O : Nacionalismos y naciones en Europa, AU, Madrid, 1994. esp,

pp .173-174 .
35 Una concepció d'un federal isme técnic la tenim a Jordi S O L É - T U R A : Un desarrollo federal del

sistema de autonomías, "El País" , 29-VTH-1987: El federal isme és essencialment una cerca d'equilibris entre
Pestat i les nacionaütats (^entidades miembrosIF): "fundamentalmente una técnica de gobierno basada no sólo en
la distinción de esferas entre el poder central y las entidades miembros, sino también y principalmente en irnos
mecanismos de cooperación y colaboración estable entre unos y otros". Una concepció contraria a la construcció
d'un Estat federal a Carlos SECO: Del federalismo y las esencias, "El País", 13-X-1987: " Resucitar esencias
disgregadoras de la esencial unidad conseguida a lo largo de los últimos siglos es, exactamente, como decía
Ortega, un 'proceso de retrogradación' [...]. Pues bien, mientras el estado de las autonomías contribuye -o
pretende contribuir- a afianzar la solidaridad entre partes diferenciadas. El Estado Federal puede ser el pórtico
abierto a una dispersión insolidária e irremediable de las partes convertidas en pequeños todos".

36 Un estudian! a París, Ed. Selecta, Barcelona, 1968, p. 207.



complex de ventafocs espiritual"37 . També es referia a l'estat de descatalanització, davant et

qual apostava per una estrategia cultural (sense cap correspondencia amb la idealitat

autodeterminista roviriana) prou semblant a la de Rovira: "El que éns manca, abans que tot i

per damunt de tot, com finalment Maragall sabe percebre, son energies veritables per a

catalanitzar-nos a fohs, i així aconseguir que sigui respectada la nostra catalanitat

irrenunciable"38. Amb tot, Rovira i Virgili aporta una superació d'aquests elements. Peí que fa

al primer, dota el nacionalisme d'uns instruments teórics superadors d'una concepció de nació

a través deis factors culturáis objectius. Rovira aposta per la voluntat política, com a factor

conformador de la consciéncia nacional, a través del qual hom assolira una estructura de

poder -allunyada de la via regeneracionista39 d'Agustí Calvet- que trenqui amb la dependencia

política i amb la tradició naturalista del catalanisme de plataformes com la Unió Catalanista40.

Segonament, tota aquesta tasca parteix d'una simiütánia política de nacionalització vers la

consciéncia histórica i cultural del país. Únicament a partir d'aquest "retrobament" es pot

impulsar ¡'estrategia política roviriana, interioritzada en la práctica com reflecteix Ferran de

Pol en el cas de la influencia -definida com a "mestratge formatiu"- de la lectura de la

Historia Nacional de Catalunya; "Quan sóm joves tenim molts mestres, pero només alguna

vegada el Mestre és també un formador. Quant a Rovira i Virgili, fou el meu cas. Aqüestes

amplíes remarques [el signifícat del conpte Patria' després de la lectura de la Introdúcelo}

m'alliberaven del migrat espectacle del Regionalisme de la Lliga que, al meu poblé [Arenys],

prenia sovint unes característiques tan casolanes com depriments, i poc d'acord amb els

espléndids plantejaments de La Nacionalitat Catalana de Prat de la Riba. Saber -des deis

meus anys formatius-, que mostrar-se cátala en totes les ocasions de la nostra vida reclamava

un combat, que la Patria era allá on ressonava el meu idioma, i que sobre una base humana

original els Paisos de Llengua Catalana s'havien format, es formaven i es formarien en la

propia historia, eren els carreus básics per tota actuació posterior. I si jo vaig prendre part a la

Guerra del 1936-39, si vaig anar a un camp de concentrado, si em vaig exiliar, i, sio de retom

37 Op. C i t , p . 220.
38 Op. Cit, p. 218.
39 "L'error capital del ca ta lanisme no separatista i burgés , que va influir tant la polí t ica espanyola de

comencaments del segle, va ser de creure que Catalunya ho podia fer tot, només amb les própies forces". op.
Cit, p. 220.

40 En la constitució del Centre Catalanista de Gent Nova de Badalona es feia aquesta declaració
naturalista sobre la concepció nacional: "La nació catalana que existeix, no per voluntat deis homes, sino per
rahóns históricas y naturals, son poch per a destruhitla la voluntat deis cacichs; son poch los dictadors de la
darrera fornada que no troban per ahont comensar; son poch las lleys que fan los homes, perqué en contra las
lleys de la naturalesa no hi pot res ni ningú", "Gent Nova", Badalona, 15-VIII-1901, núm.27. E ra tota una síntesi
de la concepció nacionalitária "abans" de Rovira i Virgili.



em dedicava novament al conreu únic de la meva parla, tot fou degut a les paraules guiadores

del Mestre [Rovira i Virgili]"41.

L'objectiu central de la present recerca consisteix, dones, a destacar el procés

d'establiment de la idealitat del pos de 'nació cultural1 (factors objectius que identifiquen una

nació: historia, llengua, economía) a 'nació política' (factor subjectiu: volunta! de pertányer a

un ámbit nacional), en el marc del que hom estableix com a tradicions del catalanisme polític.

Rovira emfasitzará aquesta idea de nació política davant la concepció mes positivista -segons

que ell mateix jutjava- de Prat de Riba. Es a dir, el corpus teóríc de Rovira i Virgili té un fíJ

conductor constant: elaborar una doctrina, un sistema ideológic, que parteix com a base

fonamental del dret a determinar Hiurement l'esdevenidor d'una comunitat nacional. La

construcció nacional a través de la voluntat política (represa de la idealitat romántica) és la

categoría clau a través de la qual s'entén tota l'obra i trajectória política de 1'inteHectual

tarragoní, i que determina qualsevol esdevenidor nacional de les nacions42. El fet de la

voluntat política, com a articulació/legitimació del programa nacionalitzádor cultural és una

característica que el distingirá de Prat de la Riba, amb la seva concepció organicista, estática,

de la nació43. Pero també que aquesta línia respon -des de les bases de les Joventuts

Nacionalistes de la Lliga que incidiren notóriamenrt en la formació Acció Catalana- a un cert

retrobament amb la línia mes de retorn a 'Catalunya endins1 del propi Prat, abans que la Lliga

s'aboqués al projecte d'Espanya endins, estrategia, formulada sota la idea d'imperialisme

patria d'encá de 1906 i criticada per Rovira des de la UFNR. Rovira mostrava el seu

escepticisme en la línia intervencionista/expansiom'sta regeneradora de Prat de la Riba. Dins

el projecte de nacionalització de la societat catalana, Rovira pensava que encara calia treball

41 [Lluís] FERRAN D E POL, Antoni Rovira i Virgili, "El Maresme", 7-XU-1982, p. 11.
42 Aquesta construcció nacional -com a conseqüencía d 'un programa d'dentificació política i cultural

envers el coHectiu nacional-va ser remarcada per Miroslaw Hroch en destacar que "la identidad nacional no
nació porque un determinado grupo de población se encontrara definido mediante fronteras objetivamente
comprovadasy contara con el reconocimiento del mundo exterior. Lo decisivo fue la identificación personal del
individuo con el macrogrupo o nación. Así pues se trató de un proceso psicológico determinado social, política y
culturaimente " a: La construcció de la identidad nacional: del grupo étnico a la nación moderna, "Revista de
Occidente", 161, octubre, 1994, p, 52 (subratllat meu). Vegeu la síntesi de l'orientació de Rovira i Virgili des de
t'assumpció deis príncipis de la Revoluctó Francesa i d'Ernest Renán quant a la concepció de la nació com a "fet
de consciéncia" (subratllat nostre) a Norbert BILBENY: La Ideología Nacionalista a Catalunya, Editorial Laia,
Barcelona, 1988. p , Í 7 1 . Una bona síntesi de la distinció de voluntat política ["nacionalisme subjectivista"]
oposada al "nacionalisme objectiu" de Prat de la Riba, com de l'antítesi del catafanisme "imperialista" de la
LHga envers el catalanisme "endins" d'Acció Catalana, [Montserrat BARAS i GÓMEZ] : "Rovira i Virgili,
Antoni" a DD.AA: Diccionari de les Ciéncies de la Societat ais Paisos Catalans, Ed.62, Barcelona, 1979, pp.
420-421.

43 Una concepció de nació política a través de la consciéncia subjectivs Tapona Miquel CAMINAL
quan estableix que "cal l'element subjectiu de la consciéncia nacional perqué puguem afirmar plenament el fet
de la nació i la seva voluntat de reaützació en I^stat" , Cfr.: "El Nacionalisme" a Manual de Ciencia política,
UB-UAB, Tecnos, Barcelona, 1998, p.164. Per a la v inculado entre comuninat nacional-cultural i consciéncia
política, base de la "comunidad también territorial y política", Adrián HASTINGS: La construcción de las
nacionalidades, CUP, Madrid, 2000, p .41.



en la línia de la propia construcció nacional en comptes d'estendre una área ¿'influencia

peninsular. En acomplir-se el cinqué aniversari de la publicació de La nacionalitat Catalana,

Rovira remarcava que "no s'ha de confondre Tesperit deis cenacles patriótics ab l'esperit

general deis catalans, ni'ls esclats passionaís ab l'intema fortalesa de les conviccions [...]. No

pot pas anar a conquerir l'ánima d'altres pobles [=objectiu de rimperialisme pratiá] el poblé

que encara no ha reconquerit del tot l'ánima propia"44.

Aquesta idea s'adaptará en cada moment del debat polític del país: des de la crítica al

regionalisme de la Lliga (Acció Catalana) a la crisi d'aquesta plataforma nacionalitária per a

fonamentar ideológicament -a través de la Fundació Valentí Almirall i la funció de

socialització ideológica de "La Ñau"- l'organització de l'esquerra republicana (1929-1931).

Rovira mateix entenia aquesta primera equerra no pas com a "unifícació" orgánica, sino com a

"coordinado deis grups republicans dispersos"4 . En aquest sentit trobo en Rovira i Virgili un

clarificador ideológic del nacionalisme cátala, car establiria uns parámetres de formalització

de relacions de Catalunya amb les aítres nacions de la península, mes enllá de la vía

intervencionista que congriava l'estratégia encapcalada per la Lliga Regionalista (ais anys

trenta, Lliga Catalana).

Aquest aspecte teóric tornaría a actualitzar la figura inteMectual de Rovira, ara en el

marc deis comicis al Parlament de Catalunya de 1995, a El Catalanismo busca el aval de sus

padres/ Ernest Udina a "La Vanguardia", 3-XI-199546, o la vindicació de la seva proposta de

l'estat confederal per part de plataformes d'inteHectuals i de diversos sectors socials47. Per

contra de les visions que encara conceben la proposta nacional de Prat de la Riba com a

"darrera" i "articuladora ideológica del catalanisme" (Temps de repensar el catalanismel

Alfons Quinta a "Avui", 24-IV-1996) Per tot aixó aquesta recerca no suposa cap plantejament

de dur a terme una biografía clássica de Rovira i Virgili i, de l'altra suposa, un propósit de

recorrer un camí ideológic a través de les seves obres cabdals, car cada obra, amb tot,

assumeix un context.

44 L'Expansió del Catalanisme, "Gent Nova" , 15-VHÍ-1911, p . 2.
45 La vinculado entre aquesta plataforma cultural i ideológica (="Centre de reflexió") i el procés

d'organització d'una primera esquerra republicana a Anna SALLES: Tesi Doctoral cit. pp. 23-25. La citació de
Rovn&ñYeditoml.L'Esquerra Republicana, "La Ñau", 8-XTJ-1929.

46 A destacar la in te rp re tado d'Isidre Molas en la Unía de vincular Rovi ra amb socialistes com Rafael
Campalans i Serra i Moret, ja que "representan la línea federal y popular que ha sido y será la gran fuerza del
catalanismo en una Europa unida y que no tiene otra alternativa que la continua descentralización de
poderes".També Salvador Cardús destacava que Rovira produí un discurs des del nacionalisme universal i,
dones, "continua siendo hoy el más aplicable". En el context de cercar referents al catalanisme actual, un altre
exemple, molt mes definit, és una reivindicado del la línia endegada per Pi Mvíargall i Valentí Almirall a La
otra tradición, de Juan-José LÓPEZ BURNIOL "La Vanguardia", 12-VU-1998.

47 "Avui", 29-111-1996.



Val a dir que l'objectiu quant a l'estudi de l'evolució ideológica de Rovira se centra

essencialment entre la "renovado doctrinal del nacionalisme" {\9\2)-História deis Moviments

Nacionalistes i l'estudi Nacionalisme i Federalisme (1917). Será en aquest període -

condicionat en la reflexió nacional per la relació entre l'esclat del conflicte bél-lic (1912-

1919) i 1'anomenat "Principi de les Nacionalitats"- quan Rovira establirá tota la seva

ideología nacional. Per tant, l'elecció de Rovira i Virgili com a objecte de recerca ha estat

condicionada peí fet que és un teóric central (possiblement el mes signifícatiu quant a

intensitat de socialització/divulgació) que incideix sistemáticament en la dimensió política

d'una comunitat nacional que articula una nació cultural. La proposta confederativa, dones,

que és la que és desclou de l'aplicació de la voluntat política, dona sentit tant a la seva tasca de

periodista com a la dTiistoriador. Era un periodista present en totes les reflexions que des de

La Publicitat apostaven per una intensificació catalanitzadora, és a dir, propostes per a

estendre socialment la idea de país. Tot en Rovira anava relacionat, tal com testimonien els

seus coetanis: "Rovira i Virgili escometia el treball -escriu Roure-Torent-, tant si es tractava

d'investigar i fixar la historia o d'analitzar els problemes universals de la política, com si

emprenia el comentan d'un fet d'actualitat, amb plena consciéncia que calía aprofundir i que

havia de passar conceptes i paraules pels sedassos del seu intellecte i del seu bagatge de

coneixements. I I'obra brollava metódica i harmoniosament teixida amb el complex de

qualitats que formaven l'esperit del literát. Al llarg de tota la seva obra, també es manifesta en

tot moment el patriota que pensa en Catalunya, sempre amb plena responsabilitat de cátala

nacional, per usar un terme que tan grat li era en els darrers anys"48.

L'elecció de Rovira com a objecte d'estudi ve donada, en conseqüéncia, peí fet que

constitueix un exemple de relació entre cultura i política, i peí fet que el projecte polític -entes

com expressió inteMectual- acondueix, segons el seu criteri, tota la tasca estrictament cultural.

Tan sois així és possible d'entendre (com en el de cas de Ferran Soldevila) el projecte

historiográfic del polític tarragoní en un context sovintejat peí déficit nacional, com ja va

establir ell mateix a La Nacionalització de Catalunya (1914). Historia i política, dones, en un
,49

mateix mon conceptual .

D'altra banda, Rovira és també determinant com a exemple de socialització de la

consciéncia historicocultural per abastar tot un programa de construcció nacional50.

48 J[osep] R O U R E - T O R E N T : art.cit., "La Nos t ra Revista", desembre de 1949, núm, 48 . p. 368.
49 Cal no aillar aquesta doble v inculació peí que fa a un model d ' inteHectual que, com Rovira, per

exemple , duu a terme empreses editorials c o m la "Revista de Catalunya", inserida en un programa de
nacionalizado cultural, juntament amb la publicació del primer volum de la Historia. Nacional... Doménec
GUANSÉ: La vida..., p. 15.

30 Mana Aurelia Capmany remarcava amb lucidesa: "avui, que ja estem de tomada deis falsos
cientifismes i de dubtosos objectivismes, comencem a descubrir la validesa d'una historia feta a a partir d'una



Finalment, la vinculado del projecte nacional roviriá en el marc d'una concepció d'esquerra

socialista-reformista fa que es desmarqui del noucentisme a fí de apostar peí populisme

d'esquerres d'Esquerra Republicana. De fet, dones, es tracta d'estudiar com s'arriba a la idea de

Máciá de República Catalana en el marc de la federació ibérica. Aquesta idealitat trobaria en

Rovira i Virgili, que partiría de la ideología de Pi i Margall, un referent signifícatiu51. Per tant,

la nació política en Rovira se sitúa en la tradició que arribaría a lTEstat Lliure, actualment

encara reivindicat (com eí mateix inteMectual estableix en l'análisi del cas irlandés) o en els

anys trenta a la concepció confederal de Maciá. L'establiment del confederalisme, com a

concreció del principi de les nacionalitats i com a procés social de conscienciació cultural, és,

dones, la hipótesi de la recerca.

El segon centre d'interés -com he apuntat- rau en el desenvolupament de la ideología

social de Rovira, partint de la tradició de Pi i Margall, peí que fa al reformisme social que

apareix en la doctrina de l'autor de Les Nacionalitats, que apostaría per un canvi estructural en

el si de l'organització de YEsiat i de la societat. Aquesta constant de reformador social,

concreció d'una ideología nacional en clau de projecte polític liberal d'esquerres53, apareix

nítidament en Rovira -com en tot el ventall d'opcions del republicanisme catalanista: Caries Pi

i Sunyer, Josep María Vilá- com alternanca entre llibertat individual i limitacions ais sistema

capitalista per part de l'estat. Tot el programa d'Acció Republicana -el partit fundat per Rovira

el gener de 1930- es veurá amarat d'aquesta concepció social, que ell mateix definí com a

socialista humanista^ una alternativa d'aquests sectors republicans al model soviétic. En

efecte, Rovira es referia el 1930 a el "problema obrer" com "essencialment problema huma".

És a dir un fet no determinat com a fet económic, sino compres en el debat sobre la llibertat:

"El punt central deis problemes humans és el de la llibertat [...]. Els problemes de la igualtat,

de la justicia [...], apereixen plnatejats vivicioasament i perillosament quan no es basen en

declaració de principis". I considerava que "Rovira i Virgili va teñir de la historia el concepte que n'havien
tingut els romans, la d'un exercici per a millor coneixement d'ells mateixos i per a la projecció del poblé
protagonista de cara al futur. Pensava, sens dubte, com Cicero, que els pobles que no saben qué els ha esdevingut
abans és com si continuessin essent infants, i ell [Rovira] volia per al seu poblé la maduresa, una maduresa
conscient i responsable", "Mundo Diario", 5-XII-1979.

s t Des de la recerca historiográfíca clássica C. A. M. HENESSY ja valorava la valorado de Pi i Margall
per part de Rovira, ja que "admirando las cualidades de Pi y Margall, proclamaba que era 'verdadero catalán"'.
Probablement aquesta relectura nacional de Pi feia dir a rhistoriador que Rovira "era un ejemplo notable de los
nuevos teóricos del nacionalismo catalán", aut. cit: La República federal en España. Pi y Margall y el
movimiento republicano federal 1868-1874, Aguilar, 1966, p. 254, n. 12. Peí que fa ais referents ideológics
macíanistes d'Esquerra Republicana que es veuen influenciáis del catalanisme liberal formulat per Rovira, quant
a rorganiztació social i nacional, vegeu: M. DOLORS IVERNI SALVA: Esquerra Republicana de Catalunya/2.
(1931-1936), PAM, 1989 [VoI.II], pp. 384-398.

52 Josep HUGUETIBIOSCA, PerL'Estat lliure de Catalunya, "Avui", 18-IV-1999.
53 Miquel CAMINAL, art. cit,p. 172.



l'existéncia de la llibertat"54. Per tant, no tan sois concep -la nació des d'un punt de vista

"extern" [relacions inter-nacionals] sino que també cerca un contingut societari que articula

aquella justicia social, pero fora del materialisme historie. Aquí, tota la tradició del socialisme

francés de base guesdista i la tradició del laborisme británic amb la recuperació de Proudhon

restaran a la base de la seva ideología social. Al capdavall la pregunta que em formulo és:

com pensava socialment el país, Rovira i Virgili? Aquest camí societari, Rovira l'inicia a

Taragona (al si de les Joventuts Federáis), el continua a les Joventuts de la UFNR i el madura

en la'contesa de la Primera Guerra mundial amb la síntesi entre socialisme i nacionalisme, per

aplicar-lo políticament entre 1929-1932.

Com tracto de palesar, el model teoriconacional de Rovira es dona en forma de cercles

concéntrics i de menys a mes intensitat en la formulado: primer, organitzar una nació cultural

"enfortint-la" interiorment; segonament, fixar-hi el projecte de nació[nalitzaciój política i, en

darrer lloc, adoptar un programa social i economic en la nació política. Cree que aquest

programa sitúa Rovira com un exemple de model de teorització de la revolució democrática

peí que fa al fet nacional. El doble component de reflexió nacional i de programa social liberal

d'esquerres defíneix l'estratégia inteMectual/ teórica de Rovira com a model

democraíicorepublicá, comú al moviment catalanista república. El desenvolupament del

procés revolucionari -1929-1931- l'havia d'aconduxr hipotéticament a una base social mes

ampia que la de la petita burgesia. Heus ací él sentit que tindria la Fundació Valentí Almirall

[1929] organitzada des de "La Ñau" i perqué pensó que l'análisi mandaría deis anys trenta pot

explicar l'orientació política de Rovira, car era un lloc comú des d'aquesta tradició veure en

els liberáis republicans i en llur programa de democratització reformista de les estructures

polítiques de l'estat, un moviment que, superant el catalanisme conservador de la Lliga,

construía una nova hegemonía social per a proposar la confederado ibérica55.

En I'aspecte conceptual, la recerca es mou al voltant de les categories constants de

Rovira i Virgili:

1) concepció del nacionalisme com a manifestado d'un 'esperit nacional1 [idealisme

nacional], concepció liberal heretada de la Revolució Francesa56

54 A. ROVIRA I VTRGILI: Liberalisme i collectivisme, "La Ñau", 13-XIM928.
55 Per ais primers objectius de la Fundació Valentí Almirall en el marc d'organitzar una oposició

d'esquerra republicana, "que aviat comencará a publicar els seus Hibres" i superant les convocatróries electorals:
L'esquerra catalana. Manifestacions de Rovira i Virgili, ["El Día Gráfico"], "La Ñau", 14-VIÜ-1929,

56 "L'ideari de la Revolució francesa per un costat i la guerra del Romant ic i sme per í'altre fan reviure, en
el segon quart de segle passat, l 'esperit esmorte'it de les velles nacionali tats europees, i des de Finlandia a
Cata lunya i des de Irlanda a Grecia les velles lengües ressuscitaren". C f : La Historia de Catalunya sintetitzada
en una hora de conversa (Tarragona, 20-IV-1930), "La Riuada", (Mora, 5-VM930).



2) concepció del nacionalisme determinada en 'consciéncia de nacionalitat1, en termes

de nacionalització (consciéncia cultural, lingüística; consciéncia de nació cultural)

3) voluntat política-federalisme nacional (consciéncia política, model nacionalitari).

Seguint el modeí d'análisi interpretatiu de les ideologies nacionalistes eíaborat per

Beramendi57, aquesta concepció de nacionalisme inclou -segons Rovira- una concepció de

nació centrada en factors definitoris de l'etnicitat com la llengua i el territori, a través de la

legitimado d'historícitat. Tanmateix, aquests factors objectivables s'insereixen en la

coetaneitat com a conseqüéncia del bastiment de la nació a partir d"elements estructuráis

polítics', que concretará en l'organització política de l'estat espanyol a través de la

confederado de les nacions ibériques, una de les quals, la catalana, és concebuda peí que fa al

'referent d'integració' dins l'área nacional lingüisticocultural (Principal, Antic Regne de

Valencia, Mallorca i El Rosselló) definida com 'Catalunya*. Quant a les analogies, per 'afínitat

política' el model finés i l'irlandés serán exemples d'aplicació de l'autonomia nacional. Ais

anys trenta el model analógic será la federació nacional soviética.

A la base, la 'práctica ideologicopolítica' a través de l'organització de l"fesquerra

republicana" (via orgánica) serveix per bastir un model democraticorepublicá de societat,

definidor estratégic i polític de la ideología nacional. Una ideología que legitimará el

nacionalisme de matriu liberal que, segons Rovira, és exponent de canvi social. Així, dones,

el pas de la "rao histórica" a la "consciéncia política", el fa Rovira amb l'assaig Nacionalisme i

Federalisme [1917], que unifica reflexions polítiques autodeterministes i pimargaHianes.

Aquest assaig mostra la transido entre la seva militáncia nacional-republicana [UFNR] i

Acció Republicana, partit que concentra la consciéncia nacionalitária d'AC. Aquest assaig és

determinant no tan sois peí que fa a la trajectória ideológica de Rovira, sino peí que significa

en el pas d'un catalanisme orientat des d'una concepció naturalista [La Nacionalitat Catalana,

1906] a una ídealitat que cohesiona políticament [voluntat política] amb consciéncia

historicocultural.

Aquesta concepció teórica i práctica se sintetitza en la següent seqüéncia deductiva:

Plantejament general (1): Nació(nalisme) com a 'esperit nacional' [idea des de la

57 Justo G. BERAMENDI: "El Partido Galleguista y Poco más. Organización e ideologías del
nacionalismo gallego en la II República" a Justo G. BERAMENDI/ Ramón MAÍZ [comp.]: Los Nacionalismos
en la España de la II República, S.XXI Ed/Consello da Cultura Galega, Madrid, 1991, esp. pp. 132-318.

38 Matriu liberal que és definida com a eix del republicanisme. De fet, el überalísme democrátic es
vincula al canvi cultural i a un cert humanisme socialista com a "ingrediente ideológico más importante de la
opinión política en la España de la Restauración": Nigel TOWSON (ed.): El republicanismo en España (1830-
1977), Alianza Editorial, Madrid, 1994, pp. 15, 23, 25 i 26.
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racionalitat]59, com a 'consciéncia de nacionalitat'60, conseqüéncia d'una voluntat política (2)

[federalisme regional: entre regions d'una mateixa área historicocultural-nacionalitária i

39 El 1915 Rovira i Virgili va presentar un treball, sota el lema "Flor de Civilitat",guardonat amb premi
extraordinari i éUliurament d'una col-lecció de les obres completes de Joan Maragall- ("Bages Ciutat", 1-DC-
1915, núm. 2112)- a la secció de narrativa "Leonci Soler i March" ais desens Jocs Floráis de Manresa el juliol de
1915, organitzats peí Casal regionalista, proper a la Uiga Regionalista. El títol d'aquesta composició fou El
contingut espiritual del nacionalisme ("Cenacle. Revista Cutural", desembre, 1915, núm 1, p. 4; gener, 1916,
núm.2, pp. 3-4 i febrer, 1916, núm.3, pp. 14-15). Es tracta d'un treball -recolzat parcialment amb les tesis sobre
el principi de les nacionalitat de l'historiador Charles Seignobos, de qui acorda l'inicia deis nacionalisme amb la
consciéncia nacional; pero en critica la identíficació que aquest historiador francés en fa amb una concepcíó
d'expansíonisme- que cerca la fonamentació política deis moviments naciónalistes. Rovira, en canvi, se sitúa en
una concepció mes 'ética1, identificada amb la introspecció interior de les comunitats nacionals perqué posin els
fonaments de la no-dependéncia, a través d'una idealitat política que activi vindicacions polítiques, tot superant
principis biologistes o objectius de construcció nacional. Per Rovira, sense un factor subjectiu -nascut d'aquesta
idealitat políticoespiritua! previa- no és explicable cap moviment d'afirmació nacional. Segons Rovira, cal una
'idea política' que superi el sentiment biológic i espontani en el procés de reivindicado nacional. Aquesta idea
política és el prineipi espiritual de! nacionalisme: "L'idea política ha estat el primer element espiritual que,
plasmant els sentiments patriótics, ha produit els moviments nacionalistes. El Nacionalisme contemporani no
consisteix en l'instintiu dalit de llibertat i d'independéncia que teñe els pobles, en el desig egoísta (Uegítimament
egoista) de govemar-se a sí mateixos; consisteix, ben diferentment, en una concepció política i jurídica del régim
deis pobles, i sobre tot, en un anhel nobilíssim de sobirania espiritual [,..].E1 ver nacionalisme és, per damunt.de
tot, una espiritualitat. Per aixó no comenca fins que el sentiment nacional esdevé una idea política, la qual és ja
un principi espiritual. Després va afirmant-se i elevantse. No de pobles primitíus, ingenus i inexperimentats, és
propi el nacionalisme: és propi, al contrari, de pobles civils, arribats a la maturitat ciutadana [...]. El moviment
nacional no és el punt de partida de l'intervenció política d'un poblé, ans bé és un moment avancat de la seva
evolució, i constitueix un síntoma que revela la superiorització d'aquell poblé [...]. Avui els moviments
nacionalistes es presenten com a moviments essencialment espirituals. La personalitat política i l'autonomia
política son considerables i.preuades, mes que en sí mateixes, com a instrument de la personalitat i de
l'autonomia espirituals de la Patria. Per aixó el nacionalisme no es limita a voler el governament propi, a
demanar institucions polítiques i administratives. Tot aixó no és mes que el eos de la Nació. Es indispensable
que dins aquest eos, hi habiti l'Esperit. Eli, lTisperit nacional, és qui dona vida a la Nació, qui li dona la forca de
joventut propia deis pobles gloriosos. El Nacionalisme demana per a la Patria la bastida d'un Esperit; pero amb
una ánima a dins. No vol el Nacionalisme que la Patria sigui una provincia administrativa; mes tampoc vol que
siguí una provincia espiritual. Ni governadors civils, ni governadors espirituals. Ni delegats d'Hisenda, ni
delegats de cultures de altri. Sense una plena personalitat espiritual sense una plena autonomía espiritual, un
poblé no és Nació, encara que tingui l'urc extern de la bandera i els uniformes. Aquest poblé incomplet, damunt
el mapa polític tindrá marcades fronteres i ostentará un color dístintiu propi; pero damunt el mapa de la cultura hi
será esborrat i desconegut. Es la sobirania espiritual de la Patria la suprema aspirado del Nacionalisme. Aquesta
sobirania, per a ésser efectiva, demana una llengua materna amb plenitut d'imperi dins la propia térra, una cultura
propia, un art propi, una cooperado directa i diferenciada en el progrés universal. Quan aixó s'ha assolit, la
Nació existeix, viu plenament, brilla amb esplendor immortal, ádhuc si els seus órguens politics son incompiets o
insuficients. Catalunya, la patria nostra, ha arribat a l'estadi espiritual de la seva ruta" (pp 5[I], 3-4[U], 14-15
[III]). Per a l'estudi de"Cenacle", vegeu Eudald TOMASA: Cenacle, Ciutat i Bages. tres plataformes culturáis a
la Manresa del segle XX, Fundado Caixa de Manresa, Manresa, 1995. Per a la participado de Rovira en aquest
premi vegeu també: "Bages Ciutat", 19-V i 16-VTTI-1915. Per ais objectius culturáis i autonomistes del Casal
Regionalista manresa: Historia de la Ciutat de Manresa.[Vol.III], Caixa de Manresa, 1991, p. 203.

60 El concepte d"esperit nacional' és aprofundit en un marc de procés de reivindicado nacional itária
europea. Hi aprofundeix una concepció romántica -Volkgeist- com a unificadora de les característiques
nació nal ¡tari es; pero establint que l'esperit de poblé' és biunívoc amb els factors que caracteritzen una comunitat
nacional i amb la consciéncia nacional o de nacionalitat. No és un 'més-enllá-de-la-nació'. Així, Rovira
especifica que el primer teóric del principi de les nacionalitats va ser Mancini, destacant que "el principal
element constitutiu de la nacionalitat es troba en la consciéncia que hom té de pertányer a aquesta nacionalitat,
en la voluntat deis qui la formen. I la importancia dominant d'aquest element de la consdéndanacional és tal,
que l'abséncia d'un mes deis factors dits [objectius: llengua, historia, dret, religió costums í rapa] no impedeix
l'existéncia d'una nacionalitat quan existeix aquesta". Sobre la determinado de la consciéncia "voluntarista" en el
pensament polític italiá vuitcentísta: Federico CHABOD: La idea de nación, FCE, México, 1987, pp. 93-99.

L'element de consciéncia de pertinenc.a política no és prou present, en canvi, en Pi i Margall -com
encara mes clarament en Proudhon-, car "no fa aparéixer prou l'element de consciéncia, el nexe espiritual que
constitueix els poblé i és el fonament vital del principi de les nacionalitats". D'altra banda en la constitució de



federalisme nacional]. Aquest doble procés federalitzador és un reflex polític del procés.de

nacionalització cultural (3) (=consciéncia nacional: consciéncia históricocultural). Aquesta

organització política territorial, alhora, és conseqüéncia del Uiure pacte igualitari entre

nacions.-La derivació de la lliure determinació es concreta en la Confederado de Nacions

Ibériques (4) (MEstat Lliure o Autónom (Constitució interior: federació regional: 'Catalunya'

[Antic Regne de Valencia, Principat-Rosselló i Antic Regne de Mallorca)] i en la

Confederació Europea de Nacions (5).

A la base, aquest model nacionalitari de Rovira es concreta a través de la Práctica

ideologicopolítica: model demócratacorepublicá de societat ['esquerra republicana'].

0.0.3. Interés de la recerca i estat de la questió. L'interés d'aquesta recerca ve donat

per la reflexió crítica de futur que des de sectors nacionalistes sobiranistes es va produir -en

un marc de transido postfranquista-, sobre les condicions de possibilitat de treball polític

arran del referéndum per l'Estatut d'Autonomía de 1979. En aquest sentit, aleshores -com al

Uarg de la década deis anys noranta61- hom recollia unes característiques básiques de la tasca -

i l'obra- de Rovira i Virgili, val a dir que condicionades peí context polític que maldava peí

l'esperi nacional' també hi té lloc Ernest Rénan, quan recull Rovira que '"la nació és un principi espiritual'". La
distinció amb Prat de la Riba rau quan per aquest l'esperit' precedeix -produeix- la nació [els factors objectius].
Per Rovira "cal teñir en compte que l'esperit nacional no és cosa anterior a aquelles característiques. Va
desplegant-se junt amb elles [llengua, historia...]. No podem dir que en sigui causa, car ell mateix n'és el resultat,
fíns a cert punt. L'ESPERIT NACIONAL NO ÉS UNA COSA SEPARADA, DISTINTA DE LA LLENGUA,
EL DRET, ELS " COSTUMS, LA HISTORIA. ÉS LA SÍNTESI ESPIRITUAL D'AQUEDCES
CARACTERÍSTIQUES, UESSÉNCIA D'ELLES, ALHORA CAUSA I EFECTE, PER MUTUALS
INFLUENCIES ENTRECREUADES I OBSCURES. ÉS CREADOR, PERO TAMBÉ CREAT, DINS UNA
MENA DE PANTEISME SOCIAL[...]. "L'esperit nacional és la flama creadora, vivificadora, que surt de la
consciéncia de la nacionalitat. Il-lumina tots els sectors del pensament i de la vida del poblé; pero es contrau al
fet de la nacionalitat, a la seva existencia. No és aquell esperit que va pels camps de les idees filosófiques,
polítiques i moráis, o sigui deis sentiments alíens al de patria. Es refereix a la patria, i a res mes".

Una característica central pero, és que l'esperit de poblé o nacional está en relació amb la comunitat
d'individus, encara que no en la mateixa sistematització. Per tant és una conseqüéncia -d'on una aplicado del
catalanisme liberal roviriá-del grau de consciéncia de pertinenca: "La coHectivitat no és res per defora deis
indivídus, pero és una especial RELACIÓ DE LES INDIVTDUALITATS. L'esperit nacional és l'esperit comú,.
coincident, de les individualitats en quant es refereix al sentiment de la nació. Pero no está tot en cada
individualitat, no surt d'ella mateixa, sino que es FORMA dins l'individu PER LA TRADICIÓ, l'heréncia, la
convivencia, les múltiples influencies socials. Cada individualitat, en sa formado espiritual, rep la influencia de
l'eperit nacional així format; alhora les individualitats fortes, contribueixen a formar l'esperit nacional [...].
L'esperit nacional no es manifesta plenament en totes les individualitats, de la mateixa manera que les idees
polítiques o els sentiments religiosos no son perfectament concebuts per tots i cada un deis homes que éls
professen. Arriba a la seva mes alta concreció en els homes-cims[...]". Vegeu: A[ntoni] ROVTRA I VIRGILI:
L'esperit nacional, "La Revista", octubre, 1918, pp. 338-341. [majúscules, x.f.].

61 En termes de remarcar Faportació de Rovira a la teorització sobre la nació: ' la consciéncia i la
voluntat, és a dir, saber-se una nació i voler ser-ho", Cf: josep M. ROIG I ROSICH:. Una aproximado al
Pensament polític d'Antoni Rovira i Virgili, "Serra d'Or", gener de 1996, p. 53. En el mateix sentit
d'actualització del pensament de Rovira, Nacionalisme i qúestió catalana, "El Temps", 15-VHI-1994, p. 72 i
"Avui", 6-XM994,p. B3



debat entorn de la qüestió nacional. Així, Rovira era un exponent determinant de la superació

del federalisme de Pi i Margall, lliure determinado i cerca de les bases constitutives de la

nació [catalana ]: "Rovira i Virgili depassa els límits del federalisme pimargalliá, incapacos

d'abastar les noves proporcions del moviment catalanista en el tombant del segle: el seu

idean, el que orientará tota la seva activitat política i l'evolució del seu pensament, esdevé

radical en l'afírmació nacionalista sobre la qual bastirá de bell nou Tedifici del federalisme:

'Nacionalisme i Federalisme [1917]' será l'obra en la qual ens presenta les línies de forca

vertebradores del seu idean, i només a partir d'una cció política decidida en coherencia amb

aquests postulats creu possible la incorporació harmónica de Catalunya al'Estat espanyol; un

Estat que caldrá construir a partir del reconeixement del dret de les nacions que ['integren a la

lliure determinado [...]. La personalitat i l'obra de Rovira i Virgili constitueixen una de les

aportacions mes valuoses des del punt de vista polític a la nostra historia recent. El seu

pensament se'ns presenta, encara ara i malgrat els canvis considerables en l'entrellat socio-

económic i les noves prespectives incorporades a la nova historiografía, com una reflexió

lúcida i válida sobre el fet nacional. I encara amb mes motíu si consíderem la navegació -

sense nord ni timór de molts deis grups polítics que, entre nosaltres i en el moment actual, es

defineixen com a nacionalistes. [...] [caldria] "una reflexió rigorosa sobre el fet nacional dins

de les coordenades históriques actuáis i amb auténtica visió de futur [i que] hauria de teñir

present l'exemple de fídelitat [...] a unes idees en un país i una historia concrets que estima i

serví sense defallenc.a [...]. Cerca les arrels de la nacionalitat catalana i ressegueix cada fase

del seu creixement a través del temps [...]"?.

D'altra banda, 1' estudi sobre el nacionalisme cultural i polític des de la ciencia

política i la sociología coneix al Harg de la década deis anys vuitanta i noranta un treball

aeumulatiu en la formulació d'hipótesis que majoritáriament cerquen el sentit d'aquesta

ideología des ¿els propis parametres defínidors63. Per abastar una complementarietat

metodológica, des de la historiografía s'ha avan9at també notóriament en l'estudi de perfíls

biografíes, que han aportat diversos aspectes explicatius des de la ideología i des de la reflexió

de la funció social de la historia en una práctica nacionalitzadora. Son casos com el de Ferran

Soldevila i la tasca de dur a terme síntesis históriques des d'una assumpcíó de la

professionalitat mes que no pas des de la funció política (cas de Rovira). Soldevila és un

exemple d'historiador sota el mecenatge de Francesc Cambó per a dur a terme una síntesi

"[Xavier DALFÓ]: L 'any Rovira i Virgili, inici d'una reflexió, "Canigó", 15-XII-1979.
63 "Sobre algunes dificultats en ranalisí teórica del nacionalisme"/ Salvador CARplJS i ROS a

Nacionalisme i Ciéneies Socials. Colloqui internacional, Barcelona 7,8 i 9-Novembre 1996y Fundació Jaume
Bofill-CátedraLluís Companys, Barcelona, 1997, pp. 9-13.
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histórica de Catalunya64. També ho son Ramón D'Abadal65 i Vícens Vives, peí que fa a la

polémica historiográfíca de 1935/1938, sostinguda amb Rovira66 Només, dones, des del

diáleg metodológic al si de les ciéncies socials podrem obtenir una análisi i una interpretado

de la formació del nacionaíisme i deis nacionalistes per aconseguir una confluencia en la

metodologia de la formació de les idees i deis processos nacionalitzadors, tant des deis models

interpretatius com des de l'evolució histórica.

Des d'aquest vessant, l'interés de la recerca va ser avancat ja en una hipótesi de

Leandre Colomer durant la década deis anys vuitanta en situar Rovira i Virgili com

inteHectual i polític integrador del catalanisme cultural i polític que abastava una proposta

social i federal [nacional] en un marc de debat nacionalitari -des d'octubre de 1982- sota

govera estatal socialista, impulsor d'un nou nacionaíisme espanyol regenerador i partidari de

propostes d'artículació. tecnicofederal (=descentralització) de lEstat espanyol67. En aquest
¿o

sentit, l'elaboració d'un treball de conjunt on es mostrin els factors explicatius de la

concepció roviriana sobre la realitat nacional i la seva teorització i socialització des de la

tradició republicana catalanista, s'insereix en la tradició de l'elaboració de monografies que

cerquen l'evolució d'una ideología (nacionaíisme confederalista) en el si de la trajectória d'una

cultura política (republicanisme d'esquerres). Cal teñir en compte, pero, que la dimensió de

Rovira com a confígurador d'un programa confederatiu i socialitzant era avaluada des de la

trajectória del catalanisme pratiá temps abans que Caries Soldevila elabores la primera

64 Enric P U J O L : Op. CU., pp. 69 i 107-108.
65 Francesc VILANOVA: Ramón D'Abadal: Entre la Historia i La Política, Pagés Editors, Lleida,

1996.
66 Josep M. M U Ñ O Z I LLORET: Jaume Vicens i Vives. Una biografía intellectual, Ed. 62, Barcelona,

1997 (esp. pp. 54-64 i 78-80). Josep Pía també incidí en la polémica historiográfíca, mostrant un posicionament
favorable a la concepció metodológica de Vicens, ja que "no es pot escriure [aHudint Rovira] la historia d'un
país amb preconceptes i prejudicis polítics, sobretot la historia d'un país com el nostre [...]". Josep PLA:
Homenots. Vol. XXVII, Ed. Selecta, Barcelona, 1961, p. 181.

67 Pe r a la qüest ió , Leandre Co lomer es demanava en aquest article "¿quins son els [objectius] d'aquests
pseudofederal is tes que ni tan sois impulsen la construcció de lTIstat de les au tonomies dibuixat a la Consti tució
de 1978?", p. 183. Aquest historiador v a definir Rovi ra i Virgili - a El Nacionaíisme cátala és federalista ("La
Vanguardia" ,13-1-1985)- com "el máx im teóric del nacionaí isme cátala", que "realítzava la síntesi definitiva
entre els diversos corrents del cata lanisme". Reconeixia que els seu pensament poüt ic está "escassament
estudiat" i que la seva obra Nacionaíisme i Federalisme, " integra les aspiracions del catalanisme i eís principis
del federal isme en un sistema nacionalista global, ben ariculat i equilibrat, del qual resul ta realment difícil
separar cap deis elements". Leandre COLOMER; Catalunya i el Federalisme, Eumo Editorial, Vic, 1991, pp,
181-183. . . '

68 Josep TERMES a Antoni Rovira i Virgili: intellectual i politic, "Avut", 7-IH-1993, exposava la
necessitat de fer una biografía del polític, tot destacant í'activitat de Rovira en els ámbits del periodisme, estudios
deis moviments nacionalistes, divulgador d'idees, formulador d'un catalanisme liberal i federal (el que acondueix
el present treball) i historiador de la qual Termes remarca un cert "desajustament" entre "métode" i "práctica
historiográfíca". En aquest sentit cal matisar que Rovira primava del tot la práctica historiográfíca vinculada a un
projecte poíític.
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biografía de Rovira, tal com també feren López- Picó , Francesc Pujols70 o Joaquim

Folguera71.1 des de la tasca de divulgador cultural (per mitjá de la intervenció en la pedagogía

escolar), ha estat valorat -des de la dimensió de "periodista, escríptor i biógraf- per

inteHectuals republicans amb trajectóries ideológiques paral-leles, com Caries Rahola72.

Peí que fa a les recerques sobre Rovira i Virgili -i per ordre cronológio, cal destacar el

"Quadern Blau" de Caries Soldevila (secció "La Nostra Gent"), Antoni Rovira i Virgili s/d

[1925]. Es tracta d'una primera aproximado coetánia a Rovira -encara que un any abans

Caries Rahola li dediques un esbós biográgic73- des d'un deis articulistes de "La Publicitat".

Cal destacar-ne, dones, la utilitat "propagandística" en el context de militáncia del biografíat a

69 D e Josep María L Ó P E Z PICÓ: Moralitats i Pretextos [1912-1917], Ed. La Revista, Barcelona.1917
on valora la Historia deis Moviments Nacionalistes de Rovira, "que ens ajudará a comprendre alguns aspectes de
la guerra actual", p .73 . L e s relacions entre L ó p e z - Picó i Rovi ra se centren en el per íode de "La Revis ta" , amb
les coHaboracions del segon entre 1915 i 1925.

70 Francesc P U J O L S a Concepte general de la Ciencia Catalana, Antoni López , Barcelona, 1918,
destaca que Rovira ha estudiat amb "erudició i ciencia" el "problema de ¡es nacionalitats", p. 125 i que
Nacionalisme i federalisme (opinió prou estesa a ( 'época), "obra capital de les que ha escrit fíns ara", "está
basada en els estudis cont inguts en la Historia deis Moviments Nacionalistes", p . 125. El que Pujols criticava de
Rovi ra era que emplaces els moviments nacionalis tes com a fenomen contemporani , seguint la tradició de Prat
de considerar- los a t ravés del posi t ivisme. Pujols, a La Solució Cambó. Interviú política, Llibreria Catalónia,
Barcelona, 1931 , es referí de nou a la tasca ideológica de Rovira palesant que alió que el singularitzava era
l'acceptació de l'estratégia de rimperialisme, tot reconeixent-ne els esiudis de les altres nacions: "L'amor immens
que en Rovira i Virgili té a Catalunya ens ha fet estimar els altres póbles oprimits [pero en referencia a la crítica
de rimperialisme patria]; "Es partidari acérrim -diu Pujols- de la llibertat deis pobles i té una repugnancia moral i
física a admetre que els uns puguin ésser mes que els altres. Els vol tots iguals. Entre les relacions jurídiques de
les nacions només admet la relació d'igualtat absoluta", p. 109. Peí que fa a la catalanització del federalisme,
Pujols afirma: Rovira "ha portat el federalisme al catalanisme [i que] l'abstracció pimargalliana, amb 1'auxili
poderos i extraordinari d'en Rovira i Virgili, serveix per defensar les concrecions nacionalistes mes vives [...]
Ara, mercés sempre a en Rovira i Virgili, els catalanistes ens podem dir federáis", p.118-119. La perspectiva de
Pujols entenia que Rovira no formava part de la "magrana política" [del "catalanisme orgánic1'] catalana [en
referir-se a la Higa Catalana], pp. 113 i 118, També es referia a la concepció estratégica d'Acció Catalana i de
Rovira, reconeixent que "ha portat el federalisme al catalanisme'\Op. cit., p. 115. Una síntesi del llibre, tenint
Rovira, Aiguader i Maciá com a centralitat de l'opinió de Pujols, a la secció Els llibres. La Solució Cambó/
Cecili GASÓLIBA, "La Ñau", 20-11-1931. El mínim acord amb aqüestes opinions és desprén de la conclusió del
crític, que acaba la crónica amb un "Libéranos Domine".

71 Joaquim FOLGUERA a Anieles, Ed. de "La Revista", Barcelona, 1929, en fer una crítica de Les
Valors Ideáis de la Guerra, considera que Rovira i Virgili és un deis casos mes significatius del periodisme,
després d"una pura educació democrática i un vigorós empelt nacionalista" i, a mes, el feíen ser "el cronista del
nacionalisme cátala" [60].

72 "Dansa d'ombres"/ A. Rovira i Virgili a Caries RAHOLA: Antología de prosistes i poetes catalans,
Dalmau Caries, Girona, 1933. pp.86-87.

73 Per ais problemes causats peí Govern Civil espanyol a Tarragona envers la divulgado d'aquesta
biografía, concretáis arran d'una ressenya de Doménec GUANSÉ al díari "Tarragona", Cf: Xavier FERRÉ
"Rovira i Virgili, divulgador nacionalista a les comarques taragonines" a Rovira i Virgili 50 anys després,
Cossetánia edicions, Valls, 2000, p. 106 i n.35.. Per a una nota biográfica coetánia a la biografía de Caries
SOLDEVILA, [Caries RAHOLA]: "Revira Virgili (Antonio) a Enciclopedia Universal Ilustrada, Madrid,
[c.1924], Vol 52é. pp. 554-555. Es tracta d'una ressenya que remarca !'afiliació pi i margal-liana del polític: "ya
desde entonces [a La Avanzada] el futuro historiador manifiesta sus tendencias nacionalistas cuando del pleito
catalán se trataba". Amb tot hi ha errors d'apreciació en la militáncia política de Rovira ("Se ha abstenido
[prescindint de la militáncia a la UFNR, rEsquerra Catalanista o a la Joventut Nacionalista de Catalunya] de

figurar en partido político alguno hasta el momento de reunirse, en Mayo de¡922, la Conferencia Nacional
Catalana", p. 554). L'aportació del ressenyador pero és clara: "Poco apoco [segons Maseras a partir del període
de 1914-1918] [...] se convertía no sólo en historiador, sino en definidor del catalanismo, como lo prueba su
obra [...] El nacionalismo catalán [...]",



Acció Catalana, aspecte també comprensible si es té en compte que l'edítorial és Llibreria

Catalónia, el mateix centre d'on sorgí la iniciativa de la subscripcions de la Historia Nacional

de Catalunya, de Rovira74. El text de Soldevila és fet en un to clarament milítant, apologétic:

"Vocació"? Imperatiu patriótic? Les dues coses [...]. Té sens dubte, la passió i el gust de la

lluita política, per bé que el seu esperit hagi de revoltar-se sovint contra les petiteses que

comporta. Ah, la revolta d'en Roviraj No hi plany la cólera ni l'energia. No li basta de fer.

emmudir l'adversari; vol anorrear-lo" (p.50). El mateix any Josep Pía destaca que "els

noucentistes eren generalment inteMectuals de dreta. El senyor Rovira era, per contra, un

doctrinan d'esquerra, de formació petitburgesa i periodista d'ofíci", tot i anotar-ne la

trajectória que vehiculrá la seva reflexió: "federalisme, democracia directa i representació

proporcional"75. També el periodista Doménec de Bellmunt a Figures de Catalunya (1933)

entrevista Rovira i Virgili per a "La Rambla", on destacava que era deixeble d'Ibsen i de Pi i

Margall i que no podía separar l'exercici d'historiador "com a part de la política", car sentia

"molt mes la vocació política" (p.140). I des de la militáncia separatista (tal com es definía

l'independentisme els anys vint i trenta) Ramón Arrufat i Arrufat a Catalunya, Pi i Margall i

el Catalanisme (1935), encara que palesava que a Rovira "li restava encara un cert prejudici

pimargalliá que fa que moítes vegade sembli i tot que es desvü", sí que li reconeix que és

'Tescriptor teóricament mes nacionalista, el que ha treballat mes en aquest sentit i el que ha

fet una obra mes meritoria per ais que han volgut estudiar el moviment nacional del nostre

poblé, i al qual hem d'estar forca agrafts" (p.19)76. Rovira, dones, era una referent d'unitat a

tota l'esquerra nacional catalana.

La inciativa de recerques sobre Rovira continua la década deis anys seixanta des de

nuclis culturáis77 i des d'estudis avaluatius. El 1962 -financada per Ferran Cuito i editada per

Rafael Tasis i Marca- aparegué a Morís a l'exili vivents en la historia. Es tracta d'una

publicació on es recullen les biografíes -amb l'objecte de servar la consciéncia nacional- de

Pompeu Fabra, Rovira i Virgili i Vidal i Barraquer. En el cas de Rovira és un exceMent resum

(pp.35-61) de la seva biografía politicointeHectual, amb una atenció especial a la formació

d'historiador i a la seva dedicació a la lluita "per la llengua i la cultura" (p.59). Tot amb tot, si

74 Vegeu infra epígraf (1914-1923) .
75 Retrats de Passaport, Destino, Barcelona, 1992, pp. 537 i 538.
76 Arrufat remarcava a les seves Notes Autobiogrqfiques que Rovira "a desgrat deis seus errors" era "el

meu mestre" [ fiill núm. 2. Fons Arrufat. ANC. Sst: 01.10.06.02].
77 Es tracta de l'homenatge dut a terme peí Club de Joves de Tarragona amb intervencions de Josep

Antón Baixeras i Bladé Desumvila, A.BLADÉ I DESUMVTLA: Viure a Tarragona (Fulls d'im Dietari 1966-
1967), IET, Tarragona, 1984, pp., 206-207. Una ressenya biográfica de Rovira en l'avinentesa del vinté
aniversari del traspás a Josep A. BAIXERAS: Carnet Tarragoni (1963-1975), IET, Tarragona, 1983, p. 114 i
pp. 174-175. Quant al recordatori del vint-i-cinqué aniversari, l'autor rememora la presencia a la biblioteca deis
pares de la Historia Nacional de Catalunya,
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bé aixó és del tot cert, caldria no menystenir la tasca de Rovira en el Congrés d'ERC eí juny

de 1945. Aquesta biografía assenyalá, segons la crítica, el referent de Pi i Margall que dugué

críticament el polític tarragoní a integrar-se al catalanisme . De la mateixa década deis

seixanta data el retrat literari i ideológic de Rovira a carree de Doménec Guansé. Aquest crític

hi destaca l'assaig divulgador sobre el plet nacionalitari europeu amb la Historia deis

Moviments Nacional istes; que la "Revista de Catalunya" fou la primera publicació

"ideológica" i de "crítica"; l'esmenta com a "successor" de Valentí Almirall, i de Prat de la

Riba com a "teoritzador" del catalanisme, malgrat que "La Publicitat" i Acció Catalana

suposin una certa continuado deis posicionaments del primer president de la Mancomunitat

en la tasca de nacionalització interior79. Un any mes tard -des de la historiografía oficialista

espanyola- García Venero edita la segona edició de la Historia del Nacionalismo Catalán, on

Rovira i Virgili constitueix una de les fonts per a aquesta crónica Ídeologitzada sobre el

catalanisme . Amb tot, aquest historiador resta ben lluny de comprendre el sentit

politicocultural de la historia roviriá en oposar-ne els "esquemas históricos" a la "incursión en
Q 1

el alma de los hombres" .

78 •
Morís a l'exili, vivenís en la historia/ Antoni PEYRI, "PontBlau" 121, febrer, 1963, p. 58. Una altre

comentan de l'assaig adrecat a la "molt gent jove que no visque aquells moments dramátics i potser en té una
imatge un xic desfocada" a Recensionsi Joan COLOMINES IPUIG, "Pont Blau". 124, juny-juliol, 1963, p. 153.

19 Doménec GUANSÉ: Abans d'ara. (Retrats literaris), Aymá, Barcelona [(la ed. Edicions Catalónía
1947) 1966], pp. 61-68. Aquest mateix escriptor establirta una altra síntesi biográfica i ética de Rovira a Siluetes
de Catalans [1969: 5-25], 'destacan! la via propia, autónoma, de Rovira envers el noucentisme. A trenta anys del
traspás de Rovira, Guansé també el concep com "el primer teoritzador i expositor de la qüestió catalana", després
del traspás de Prat de la Riba; teorització que, des de "La Publicitat", "és declarada la guerra moral a l'Estat
espanyol; s'hi accepta la doctrina federalista, pero a base d'un previ reconeixement del dret a l'autodeterminació".
Félix Cucurul!, d'altra banda, entenía que Rovira havia articulat un "idean" que tenia "com a punt de partida i de
referencia constant el republicanisme democrátic federal de Pi i Margall i que "s'orienta cap a l'alliberament
nacional deis Paísos Catalans; uns Paisos Catalans estructuráis amb plena sobirania política i amb un absolut
respecte ais drets humans, a tots els drets humans" (Rovira i Virgili, escriptor polític, "Avui", 15-XI-1979).

80 Aquesta obra pero fou el resultat del requísament del fons bibliográfic de Rovira: [García Venero]
"Em pensó que aquest "personatge" és el que va requisar la casa del pobre Rovi ra Virgili a Hor ta i va aprontar
les fitxes del nost re amic en benefici propi i naturalment treient-ne tot el veri, quan no la substancia" [Carta de
Ferran Cui to a Lluís Nicoíau d'Olwer, París, 18-1-1952], Rovira hi apareix referenciat -amb el Resum d'história
del catalanisme- al seu primer volum com a historiador defensor de "las tesis nacionalistas"(1967a: 45) . Peí que
fa a la recepció de les teories de Proudhon via Pi i Margal l , aspecte que Rovi ra va rebatre sistemáticament
(1967a: 313) . Quant a l ' e tapa de la Restauració borbónica -palesant í 'opinió de Rovi ra en l 'obstacle que va
suposar el régim restauracionista per a la construcció nacional- García Venero contesta que "La Restauración no
paralizó la forma histérico-literaria, como tampoco cerró las puertas a las demandas de los proteccionista"
(1967 a: 365-366). D'altra banda, a l'ocasió del Memorial de Greuges de 1885, quan Rovira palesa el rebuigque
va causar a Madrid, i, que, segons García Venero, "los comisionados se defendieron como representantes de las
fuerzas vivas catalanas, y nadies sentía en Madrid desdén alguno hacia éstas" (1967a; 406). En el que pertoca al
segon volum, Rovira hi és situat dins la tradicíó del modernisme historiográfic, al costat de Valls i Taberner,
Ferran Soldevila i Nicolau d'Olwer (1967b: 156). Des de Toposició al Pacte de Sant Gervasi, Rovira és
conceptuat com "un ala joven del esquerrismo" (1967b: 168). Pei que fa a la caracterització de Rovira en el marc
de constitució d'Acció Catalana, és conceptuat com a "vagaroso hombre de la "esquerra", un tanto errático"
(1967b: 298). Vegeu: Maximiano GARCÍA VENERO: Historia del nacionalismo catalán, Editora Nacional,
Madrid, 1967.

81 Maximiano GARCÍA VENERO: Vida de Cambó, Aedos, Barcelona, 1952, pp. 65-66.



Una ressenya biográfica ben estructurada des del vessant polític i intei-lectual és

1'elaborada per Santiago Albertí. Hi centra les diverses etapes de Rovira des de les relacions

iniciáis -des de la seva militáncia a la Joventut Federal tarragonina i la fi de la militáncia per

l'edició en cátala del seu órgan, La Avanzada- amb nuclis polítics federalistes barcelonins,

fíns a completar, el cicle amb la incorporado a Esquerra Republicana de Catalunya, passant

per Tetapa de coHaboració amb "La Veu de Catalunya" ('Tórgan de la Lliga Regionalista.

Rovira no ingresa tanmateix a la Lliga, que mal podía avenir-se al seu idean esquerrá, i limita

la seva principal coMaboració al diari ais comentaris de política estrangera") i per la fundado

de "La Ñau" ("que no aconseguí gaires adeptes perqué apuntava a un públic ja compromés

amb lEstat Cátala de Maciá o bé il-lusionat amb la Hnia del diari L'Opinió, precursor en bona

part de J'Esquerra Republicana de Catalunya")82.

La continuftat al llarg deis anys setanta per estructurar aspectes de la figura de Rovira .

es va concretar en la reedició de la Historia Nacional de Catalunya a carree de Jaume

Sobrequés. Es tracta d'una síntesi biográfica on destaca el plantejament historiográfic de

l'ínte.lectual. Val a dir que aquesta introducció será reelaborada en una edicíó de 199083.

També cal esmentar l'edició d'epistolaris, que cal destacar peí seu valor ideológic i

inteHectual, com el de Guillem-Jordi Graells (1975) i l'aplegat a "Recerques" (1977), amb

rintel-Iectuai Amadeu Hurtado84.

Mes de cinquanta anys triga a aparéixer una continuado del treball de Caries

Soldevila. Em refereixo ais dos estudis d'un company de Imita política a partir deis anys trenta

a Mora dTibre: Artur Bladé i Desumvila amb El meu Rovira i Virgili (1981) i Antoni Rovira i
ni É

Virgili i el seu temps (1984) . La particulantat del primer treball és oferir una biografía

82 *Rovíra i Virgili1, Antoni (pp. 159-162) a Diccionari Biografíe IV Q-Z i Apéndix, Albertí, Editor,
Barcelona , 1970.

83 J aume S O B R E Q U É S : "Próleg", a Antoni R O V I R A I VIRGILI : Historia de Catalunya, Vol. I.
Editorial "La Gran Enciclopedia Vasca", Bilbao, 1972, pp. 11-68. Per a la concepció historiográfica de Rovira
(pp. 40-51), de qui destaca que és el "primer historiador general científíc de Catalunya, articulan! l'obra a partir
del factor raca, carácter historie i la continuitat intel-lectual". Aquest epigraf resta reproduit íntegrament a la
biografía sobre Rovira del 1990. Cfr. Nota 90 infra.

84 Tres lletres de Rovira i Virgili, "Sérra d'Or", gener de 1975, pp. 27-29. La seqüéncia completa
d'aquest epistolari inicial es troba a Correspondencia inédita Amadeu Hurtado-Antoni Rovira i Virgili (1947-
1949), "Recerques", 7, Curial, Barcelona, 1978 pp.147-186.

85 Quan Rovira traspassá, Bladé va escriure a Francesc Pujols des de Méxic el 9 de gener de 1950
notant que "suposo que s'haurá assabentat de la mort del nostre amic Rovira i Virgili, a Perpinyá, el día 9 del mes
passat [sic]. M"ha fet molta pena aquesta mort. Pensó que així es va liquidant un període de la nostra historia i
fíns i tot (si aixó continua) de la nostra cultura. Ara pensó també en el pobre Fabra" [Fons Francesc Pujols. Arxiu
Historie de Martorell], Préviament a la biografía sobre Rovira en féu una descripcíó -tot destacant les distinckms
amb Prat- a través del paral-lelisme amb Ernest Renán A l'ocasió del 25 aniversari de la mort d'un gran
tarragoní: Rovira i Virgili a "Revista del Centre de Lectura", Reus, setembre de 1974, pp.2-4 í El meu Rovira i
Virgili,. "Serra d'Or", gener de 1975, pp.23-26. Posteriorment, Bladé realitza un esbós biografíe de Rovira fíns el
1932, tot destacant la fundó d'historiador com a "imperatiu de la seva cionsciéncia de cátala nacional" [67] a
Fragmente d'una biografía de Rovira i Virgili, "Taula de Canvi", 19, gener de 1980 [63-74]. D'altres anides de
Bladé sobre Rovira: L'Any Rovira i Virgili, "La Hurnanitat", Barcelona, 1-III-1979; Rovira, teóric del



básicament de t'exili, encara que la primera part siguí un compendi deis primers anys

d'avantguerra. Son destacables les aportacions extretes de les anotacions de Bladé des de

l'exili, que visque amb Rovira i Virgili, i els records que aporta sobre estudis inédits de

I'historiador i polític tarragoní com la Historia de les Instituciom de Catalunya, acabades el

maig de 194186. La biografía mes completa fíns ara, dones, és la de Bladé i Desumvila de

1984 . Es una minuciosa descripció de la vida de Rovira en el seu vessant inteHectual,

d'escriptor i de polític. Cal remarcar l'aportació detallada de la trajectória del "primer" Rovira

tarragoní (1900-1905)88 i de tot el Rovira d'abans de 1939. Es tractaria d'una ampliació de la

recerca de 1979 amb la incorporado de materials de primera má (correspondencia)89. Peí que

fa a la síntesi biográfica establerta per Sobrequés: Rovira i Virgili [coMecció "Gent Nostra",

Barcelona, 1990)90 parteix d'un apriorisme ideológic en emfasitzar el no-independentisme de

Rovira i Virgili; "El nacionalisme de Rovira i Virgili no fou mai separatista" (p.27). Dic

nacionalisme, "Avui", 6-IX-1979, 'L'Estaí Cátala', "Avui", 29-XIM982 i El primer crit cátala a favor deis
pobles oprimits, "Avui". 26-V-1989. Una resenya de la biografía sobre el Rovira de Bladé a carree de Jaume
GILS I MATEU, destacant que és una "análisis d'un investigador de la causa nacional de Catalunya", a "Diario
de Tarragona", 17-IV-1985.

• 86 Ferran SOLDEVTLA: Dietahs de l'exili i el retorn. I L'exili, Eliseu Climent, Editor, Valencia, 1995,
p. 332. Avui localitzada a la Sala de Manuscrita de la Biblioteca de Catalunya [part I i llibres ler i 2on], Ms
4029 i en la versió francesa escrita peí catalanófil Pierre Berthaud: Histoirs des Ancienms institutions catalanes,
Premiére Partie, Les Institutions comíales (du Ix-éXIIé siécle). Livre premier: les facteurs de la collectivité
catalana. La Terre-La Race-L'Histoire-La Langue-L'Esprit, Ms 4025-4030. Agraeixo a Joana Escobedo la
possibilitat de consultar ambdós textos.

87 El militant dTEiRC Josep Fornas va ser qui suggerí el novembre de 1970 a Bladé d'escrure una
biografía sobre Rovi ra i Virgili . Cf: A. B L A D É I D E S U M V I L A : Viure a Tarragona (fidls d'un Dietari 1970-
1971), IET, Tarragona, 1986, p. 112,

88 Peí que fa a la mili táncia federal pi i margal-liana tarragonia de Rovi ra i del nucli de la Joventut
Federal el treball elássie és el Mar ía D O L O R S C O M A S I A N D R E U : Bio-Bibliogrqfia de Rovira i Virgili [1970-
1973], tesina de (licenciatura de l 'escola de bibliotecáries que eonsisteix en u n desglossament de les fites de
I'activitat política de Rovi ra i del buida tge exhaustiu deis articles que va escriure per a "La Justicia" i "La
Avanzada". Per a T anal i si deis federalistes catalanistas tarragonins del grup de "La Avanzada" en contrposició
ais republícans unítaris a Maria-Jesús M U I N O S VTLLAVERDE: Ideología i societat durant la Restaurado: La
precaria configurado d'un ventallpolític a Tarragona (1890-1914), TD, UB, 1990. 2 Vols. (esp. pp. 440, 472-
480, 526, 846 i 849), i : Tarragona 1923: crisi económica i postures ideológiques davant el cop d'estat,
Ajuntament de Tarragona, 1987. Aquesta recerca sitúa la tasca d'Acció Catalana en l'estratégia de continuítat de
socialització del programa nacionalitari de Rovira i la solidaritat de la Unió Nacionalista Republicana
tarragonina envers aquest partit (esp. pp. 53, 61 i 145).

89 Amb tot. he ampliat o concretat algunes dades biográfiques no prou especificades en aquesta
biografía de Bladé a Papartat introductori "El fets" .

90 Un compendi on Sobrequés sintetitza la teorització nacional de Rovira amb la tasca d'historiador
(sense afegir res de nou al "próleg" de 1972 de la Historia...) a l'article Rovira i Virgili, historiador i teóric del
nacionalisme ["Armáis". UCE, 1, 1983; 17-33]. Permet inferir que el projecte de Rovira ppgués ip!entificar-se
amb "un régim autonómic que defíneixi amb claredat les competéncies exclusives de les diverses nacionalitats"
(p.30). Amb tot Sobrequés contrastava la "inversió" de la concepció roviriana entre l'Estatut de 1932 i el de
1979, en atorgar l'estat "competéncies", en contrast amb la potestat de sobirania de 1932 (que Rovira critica en el
marc de l'Estat Integral). D'altra banda la idea de relació entre práctica historiográfica, objectivitat crítica i
consciéncia de país i La historia al servei de Catalunya ["Avui", 28-XI-1982], Una interpretado mes política de
Rovira, en relació a les aportacions federalistes, ínsistint dones en el no-separatisme de Rovira i aprofundínt en la
proposta del federalisme nacional, encara que criticant-ne la concepció "maximalista" la va fer Sobrequés a
"Federalisme i Nacionalisme en el pensament de Rovira i Virgili" a DD.AA, Federalisme i Estat de les
Autonomies[\9%%: 37-55].

1n



'apriorisme ídeológic' perqué alió que és notori en Rovira, si mes no, és l'émfasi en el dret a

l'autodeterminació com a punt comú de la reivindicació nacional, és a dir, no limitar la

llibertat política. Malgrat aixó, per raons de conjuntura, Rovira opta per la confederació, opció

nacionaiment oganitzativa prou mes ampia que el federalisme clássic regionalista de base

margal-liana, punt de partenca per al jove Rovira. Amb tot, alió que configura la seva

originalitat fou el pas d'aquest federalisme de base regional a un federalisme amb fonament i

continguts nacionals. Proposo, en aquest sentit, la idea que el model federal-nacional de

Rovira no és dependent d'un federalisme técnic que cerca l'articulació territorial/subsidiaria de

l'Estat nacional95. Del mateix autor cal destacar l'antologia d'articles de Rovira d'orientació

socialista escrits entre 1908 i 1916 a "La Campana de Gracia", Notes Obreres (1986).

L'aportació d'aquest treball consisteix a relacionar la trajectoria cié les forces desquerrá amb el

debat sobre polítiques socials del moviment obrer, la ideologia esquerrista de. Rovira i,

sobretot, la vinculació entre la qüestió social amb el fet nacional. L'época triada és

significativa perqué abasta el període de militáncia de Rovira a la UFNR92 fins a la I Guerra

Mundial i el contrast entre neutralisme i aliadofílía93. La relació entre la concepcíó socialista i

el dret a rautodeterminació, i la crítica ais socialistes que no recollien els postuláis

nacionalitaris en creure'ls oposats a l'aspecte de classe van ser constants en Rovira dins el

període 1914-1918, encara que ja havia iniciat aquesta reivindicació al si de la Unió Federal,

com palesa l'article Els obrers catalans i ¡'autonomía (2UXM908), en concretar les causes

del fet que la classe obrera dones suport a la reivindicació nacional de Catalunya.

91 Quant a la submissió/dependéncia d'un federalisme legitimador de l'Estat nació: Miquel CAMINAL,
art. cit.t p. 175.

92 U n estudí peoner sobre la Un ió Federal Nacional i s ta Republ icana a Teresa R O C A GFBERNAU: La
Unión Federal Nacionalista Republicana o el Fracaso de una política, Tesina de Llicenciatura, UB, juny de
1973. (esp. p. 34 per al procés de confluencia deis partits i organitzacions republícanes que confluíren a la
UFNR: Unió Republicana, Partit Federal i Centre Nacionalista República, en el qual milítava Rovira; p. 21 quan
destaca í'aportació de Rovira en Vinieres por la información internacional desconocida en otros diarios hasta la
I Guerra Mundial"; p.67 la descripció del diari "El Poblé Caíala" amb l'etapa de director de Rovira i Virgili,
substituí de Francesc Roción enj:re final de 1908-juljpl de 1909, qua Rpvjra fpu destituU per Ja seya crítica de la
repressió militar i policial, unida a la crítica de la campanya de l'exércit espanyol al Marroc a la Setmana Trágica
[aspecte també destacat per GOULA: 1975: 92-93} i pp. 89-91 per a l'estudi del nacionalisme dins el partit).

Per a l'estudi de l'organització que será nuclear en la formació de la UFNR, .el Centre Nacionalista
República és estudiat a Eulalia GOULA GOULA: El Centre Nacionalista Republicá de Barcelona, TL, UB,
setembre de 1975, que cpmprén una biografía $nAntoni Hpvirg i Virgili, director", pp, 92-93. Perp sobretot cal
destacar del treball la fixació de la funció de Rovira i Virgili en el si del CNR com a Vice-President de la Secció
D'Estudis i Propaganda entre juliol de 1908 i juliol de 1909, (coincidint prácticament amb l'etapa de director
d"El Poblé..."), p. 274. L, finalment, la valoració del que va significar el CNR que "se malogró como partido,
pero introdujo en ¡a vida política catalana una nueva ideología liberal-renovadora dentro del ambiente
conservador en que había caído el catalanismo -que tendrá grandes consecuencias en la historia futura de
Cataluña", p. 267.

Finalment una síntesi molt desigual d'ambdós estudis anteriors, destacant per a l'interés del nostre
treball l'apartat dedicat a "L'Esquerra Catalana", a Silvia TUSELL GÓMEZ: ¿ o s nacionalistas republicanos de
1904 a 1914 (Centre Nacionalista Republicá y Unió Federal Nacionalista Republicana), TL, UB, juny de 1984.

93 Antoni ROVTRA T VTRGILT: Nostres obreres, La Magrana, Barcelona, 1986, esp. pp, 55-57,



Des de la perspectiva nacionalítaria que pertoca a les relacions entre el Principat i

lTEstat espanyol, Sobrequés ha elaborat l'antologia Catalunya i Espanya (1988). Aquesta

edició fou comentada críticament per Pere Anguera94. a partir de l'aposta peí dret a

l'autodeterminació per part Rovira: "on es fa palesa la seva reafirmado per la plenitud de l'ús

del dret a 1'autodeterminació per ais pobles, en especial per a Catalunya, que es tradueix en el

dret i desig de la independencia com a pas previ per poder vertebrar posteriorment unes

opcions federáis amb Espanya o amb Europa" (p. 168). En efecte, aquesta és la tesi de Rovira,

explicitada a través del federalisme nacional: pactar -el Iliure pacte de Pi i Margall- en iguals

condicions amb qualsevol nació o Estat. Amb tot, l'antologia de Sobrequés demostra que deis

345 articles seleccionats, pertocants a la crítica contra l'unitarisme i el dogmatisme

nacionalitari espanyol, 163 ho son pertanyents a l'época íiel Rovira (l'Accip Catalán^ (1922-

1923). Aquest aspecte no és cap casualitat, ja que fou en aquesta etapa quan Rovira insistí

mes pregonament en !a complementarietat de la "independencia cultural" i el recobrament del

centre polític propi (quant a facultat de sobirania). Com també, en el procés de recuperació

nacional, no tant per la política intervencionista de la Llíga com de la propia societat, i la

crítica al nacionalisme república liberal espanyol.

Ultra aixó, cal assenyalar en aquesta selecció, una doble aportado. Primerament, el

posicionament roviriá contrari a la defínició d'Espanya com 'nació de nacions' a partir de la

base de diferenciado clara entre regions adscrites culturalment a la matriu

castellanoespanyola i-nacions amb trajectória histórica i política propia (Paisos Catalans,

Euskadi-Navarra i Galicia). I, en segon lloc, la crítica a l'exercici d'un cert imperiaíisme

ideológic respecte d'Espanya, ja que, segons Rovira, cada nació ha d'articular la seva área

nacionalitária culturalment definida des del centre nacional a la periferia (on la consciéncia

nacional és menys definida): "No ens plau l'hegemonia política o espiritual d'una nació

damunt unes altres . L'hegemonia és fecuno!a i legítima qu.an l'exerceix un bocí fjirigent a"una

nació damunt els altres bocins menys avancats en el camí del recobrament nacional i de

I'elevació popular"95.

D'altres treballs realitzats son introduccions a assaigs de Rovira com Resum d'História

del Catalunisme (1983), d'Anna Salles96, que destaca a l'epígraf "La sublimació de la propia

94 "Recerques" , 22, pp. 166-168.
95 Antoiii R O V I R A I VTRGILI: Catalunya i Espanya/ J aume S O B R E Q U É S [ c u r ] , Edicíons de L a

Magrana / Diputació de Barcelona, Barcelona , 1988. Els an ie les de Rovira a qué e m refereixo son: La
Reconquesta de Catalunya, Centrtfugs i cetttripets, La separado deis Esperits, Els dogmes d'Espanya,
Catalunya, Nació ("La Publicitat", 17-1, 2-II, 26-V i 29-VI-1923, 7-II-1932). La citació correspon a Catalunya i
Espanya ("La Publicitat", 19-m-1931), p.,462.

9 Aquesta historiadora analitza [Antoni Rovira i Virgili: el /nicas d'una vocació hegemónica,
"VAvene", 36, marc 1981] el període de transició de la fi de la Dictadura de Primo i el compromís de Rovira en
l'organització de plataformes polítiques republicanes, encara que hi remarqui "la manca de clarificació político-



existencia" una possible vocació d'historiador en Rovira com a resultat del fracás de la seva

tasca de polític (esp. pp. xxi-xxviii). Tot i aixó, reconeix que la historia era per a Rovira una

estrategia de nacionalització cultural. I potser caldria ja pensar que "Rovira i Virgili -com diu

Salles- és un deis principáis representants de la historiografía neo-romántica catalana, escola

que té en Ferran Soldevila la seva figura important (p. xxii). Si per romántic s'entén la

voluntat d'afirmació i la capacitat d'introspecció i autoformació prévies (Einfühtung i

Ausbitdung), podem afirmar que Rovira s'adscriu a la tradició romántica, amb Soldevila i el

nucli de "La Publicitat". Tanmateix, aquest romanticisme s'entendria com un revulsiu moral,

interior, projectat envers una realitat provincianitzada en la dimensió nacionalitária i no

oposat a una tradició del catalanisme liberal d'esquerres, vineulat al principi romántic

siibjacent a la tradició revolucionaria franpesa i al liberalisme.. Agües* aspecte fpy ja ¡iestacat

per Gabriel Alomar en contraposar un projecte de país articulat per la Lliga regionalista que

havia perdut tota concepció transformadora i/o espiritual .

És així com Rovira, en un context de lluita contra el feixisme remarca la tradició

política de la nacionalitat a través de la hístoricítat com a fet dínámic, conseqüéncia de la

voluntat de construcció nacional, que el 1938 és veía condicionada per la lluita contra el

feixisme. Aleshores l'onze de setembre representa, segons Rovira, un fil conductor d'aquesta

lluita pero que alhora obeeix a una tradició nacional:

"[...] La monarquía a Catalunya com a fora de Catalunya, mentre és nacional

pot fer bé o -pot fer mal a un poblé, pero quan és anti-nacional ha de fer mal

forcosament. I és un error, un error historie, creure que nom mes ni havia dues

ideológica". Aquest aspécte provoca, quan opta per l'organització del Partit Catalanista República, que acabi en
fracás electoral, car Rovira "no era conscient que la Dictadura no tan sois havia accelerat la descomposició deis
partits dinástics, sino també la d'amplis sectors de l'oposíció republicana, liberal i d'esquerres". Encara que Salles
posi en evidencia que "el llenguatge, les maneres i les propostes formulades per Rovira i Virgili havien quedat
anquüosades", cree que alió que cal reteñir és -corh havien palesat els sectors de 1'esquerra i marxista- la seva
ideologia jacobina i petitburgesa en un context de recomposició de forces revolucionarles dins la transido de
cnsi de la dictadura (pp.31-32). Una concepcié semblant de la historiadora (a destacar l'epígraf 'Historia e
ideología*) a l'article "Antoni Rovira i Virgili", dins J. ANTÓN/ M CAMINAL[ed.]: Pensamiento político en la
España Contemporánea,'!eide, Barcelona, 1992, pp. 6.49,-656.

97 Vegeu Gabriel ALOMAR: La Política idealista,. Proyecciones y reflejos del alma, Ed. Minerva,
Barcelona, s/d. p. 216: "El catalanismo[...] incurrió en un gran pecado inicial y fundamental: se tituló realista,
esto es, oportunista, materialista. Se extirpó, conscientemente, su mejor virtud;: el idealismo. Y así pudimos ver
la paradoja de una escuela de libertad nacional que se declaraba enemiga de aquellos mismos impulsos
históricos que aportaron ¡as libertades nacionales: esto es, la Revolución, el romanticismo, el liberalismo^,..]".
El contingut romántic, interioritzador de Ferran Soldevila és aplicable del tot a Rovira quant a "la comuna
manera de sentir la historia d'un grup", Cfr, Pierre VILAR: "Ferran ¡Soldevila, historiador" a Per cpneixer Ferran
Soldevila, PAM, Barcelona, 1994, p. 45-46. Eva SERRA a Una aproximado a la Historiografía catalana: El
nostre segle, "Revista de Catalunya", 27, febrer de 1989, remarca que el model historiográfic de Rovira és de
"combat polític" (p.44) i que "Rovira és conscient de la doble dialéctica interna i externa que hi ha en el si de la
historia de Catalunya [...] pero li manca una teoría de l'estat per a situar, en termes crítics i teórics i mes enüá del
resistenciaüsme, la historia nacional" (p.45). D'altra banda l'inseriment, de Rovira, al costal de Ferran Soldevila,
en el marc.d'un renovellament historiográfic, situat dins "l'escola moderna deis historiadors catalans" a; Rafael
TASIS, La literatura catalana moderna, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Barcelona,
1937, p.. 63.



dinasties estrangeres a Espanya, els Austria i els Borbons; en realítat n'hí ha un altre i

és la dinastía del segle XV que també intervé a Catalunya, els Trastámara, d'origen

estranger pero establerta a Castella [...]. Quan Catalunya es redreca ja a comen9ament

del segle XDC es per efecte netament europeu, universal, de la influencia de la

R[evolució] francesa i la influencia del romanticisme. Torna a proclamar la sobirania

de la seva llengua i toma a parlar amb cátala. Com a Finlandia, com a Bolonia, a

Irlanda, en el conjunt europru tots els pobles caiguts tornen a al9ar-se i entre ells

Catalunya. I ara que som en moments quela consciéncia catalana está desvetllada i que

es troba amb una amenaca enorme, en qué torna l'ombra de Felip IV i Felip V, en que

un general Franco protegit per uns estrangers volen atacar les nostres llibertats, fem-

nos mes republicans qye mai, Catalunya s'ha revoltat cpntra tres reís i es per tant tres

vegades catalana i Republicana. Catalunya amb un esperit república ha fet una

República de garanties, de llibertats individuáis i col-lectives i ocupa en la lluita contra

el feixisme el lloc que li pertoca, que el nostre passat és el nostre esdevenidor. Volem

provar que l'esperit heroic del segle XVIII és viu encara, pero també que al costal de

l'esperit heroic tenim un sentit polític. Els catalans d'avui procurem reviure la gesta de

l'onze de setembre i provem que l'espasa blincada de Casanovas no es trencada i que

resta encara forta i arborada per la defensa de les nostres llibertats" .

El concepte de voluntat, per tant, caldria contextualitzar-lo en la tradició germánica,

que cerca aquesta construcció de la consciéncia histórica des de la subjectivitat: en el marc de

cada cicle polític".

Cal destacar, d'aítra banda, la Lectura de Pi i Margal!, en la direcció interpretativa

d'Isidre Molas alhora de vincular el pensament de Pi a la tradició del pensament polític

nacional, a carree de rhistoriador Leandre Colomer (1990). Aquesta edició té un doble

interés.. P'una banda perqué centra el context de formulació ideológica básica sobre el principi

de les nacionalitats entre La Mancomunitat i la Primera Guerra Mundial, amb la qual cosa el

període teóric de Rovira resta perfectament defínit. En segon lloc, perqué introdueix el

** El Cami Historie que ens va portar al 11 de setembre. Resum de la conferencia sota l'esmentat tema
que va donar A. Rovira i Virgili en VAteneo Barcelonés, el 11 de setembre del 1938. 14 folis mecanografiáis
(AMTM. Carpeta ARV). pp. 2 i 14. Val a dir que el model finlandés, reivindicat per Rovira des de la Unió
Federal, era certament capdavanter, perqué identificava autonomía amb progrés: "y tot just ia Finlandia marca
l'prientació del nacionalisme modern, que consisteix en fer de la autonomía nacional un instrument, un medi de
progrés. Avuy lo arcaich, lo reaccionan, lo incompatible ab les modemes tendencies de Uibertat, és el
centralisme, 1'uniformisme". Cf: El Nacionalisme, "GentNova", 13-VHI-1910, pp. 3-4.

99 La historiografía espanyola continua sense concebre una concepció subjectiva-nacional, óbviament
fora de l'espanyola. Una darrera interpretació que, per exemple, (re)situa Vicens i Vives finalment en la
trajectória de Soldevila i Royira i Virgili (!!), la tenim a Javier VÁRELA: La fipyela de España. Los
intelectuales y el problema español, Taurus, Madrid, 1999 (citacions de Rovira dins el context de Vicens a pp.
371 i 374).



vessant de referents socials de Rovira -a mes de Valentí Almirall- com Proudhon, encara que,

com mostra encertadament el curador, les idees federatives de Pi i Margall son prévies al

socialista francés100. Un altre recull de textos -en la línia de remarcar mes el pensament

nacionalitari-, el tenim en Antoni Rovira i Virgili i la qüestió nacional^ recull d'articles i

escrits entre 1913 i 1947 a cura de JoseprLluís Carod Rovira (199,4), amb l'objectiu de

recorrer la ideología nacional del polític tarragoní en els aspectes centráis de la

plurinacionalitat de la península ibérica, la reivindicació del marc nacional cátala complet, les

relacions entre Catalunya i Espanya, la concepció federalista i els esdeveniments

nacionalitaris internacionals. Carod remarca que "el nacionalisme roviriá és democrátic per

esséncia, i per definició, no dubta a afirmar que les Iluites per la nacionalitat van unides a les

Iluites per la llibertat. Per ser liberal i demócrata pal, alhpra, ser també nacionalista.

Nacionalisme i llibertat son, per tant, consubstancial, del tot indestriables" (p. 17) i també

estableix una distinció -básica- entre "federalisme interior" [regional] i "federalisme exterior o

nacional [que] enllaca nacions distintes, amb formules ámpliament confederatives" (p.22)101.

Des de l'emergéncia de la premsa de masses al primer tere del segle XX, cal emmarcar

la difusió del periodisme ideológic de Rovira en el que s'ha defínit "noucentisme de

masses"102. D'altra banda, la valoració crítica a l'hora de valorar le fonts d'informació

emprades103, ha estat tractat parcialment per Josep M.Casasús tot destacant la funció de

socialització política que representava la premsa en la ideología roviriana, car exercia una

"funció social com a. impulsora deis processos de sensibilització catalanista"104. Des de la

100 Per a ambdós aspectes, i especialment el primer: Lecturas de Pi i Margall, La MagranaD/putadó de
Barcelona, Barcelona, Barcelona, 1990, pp. XVI-XVIII. Rovira mateix destaca l'originalitat de les idees de Pi i
Margall amb anterioritat a les de Proudhon, en el context del debat sobre Porganització federal del sindicalisme
a [ressenya de Les doctrines de Proudhon de Joaep Maria TALLADA] "La Revista", LXXXT, febrer, 1919, p.57.

101 Del mateix autor: "Antoni Rovira i Virgili. Poeta, periodista, escriptor, historiador i polític" a La
nostra Gent. Historia de Catalunya, Vol. IV, Plaza & Janes, Esplugues de Ltobregat, 1988, pp.108-116. En
destaco la concepció catalanitzadora envers el federalisme de Pi i Margall: "La influencia de Pi i Margaü sobre
el pensament roviriá fou determínant. I si bé en un comencament se sentí del tot seduít peí carácter abstráete del
federalisme república finisecular, a mesura que aconseguia una mes gran independencia de criteri i una superior
maduresa política, dona forma catalana a aquell gran moviment progressista" (p. 110).

102 Josep-Lluís G Ó M E Z M O M P A R T : La Génesi de la Premsa de Masses a Catalunya (1902-1923),
Portic, Barcelona, 1992, pp. 111-116.

103 Alexandre GALÍ: Historia de les Institucions i del moviment cultural a Catalunya 1900-1936. Llibre
XI. "Biblioteques populars i moviment literari", Barcelona, 1984. En remarca que "és un altre deis nostres bons
autors d'assaigs [...]. El seu únic defecte era potser la facilitat a causa de la qual a voltes no triava prou els
elements d'informació o precipitava els judiéis", p.208.

104 Maria-Dolors CANELA I BARRABELG: Antoni Rovira i Virgili divulgador de la causa nacional
de Catalunya, "L'Esplaí", 2-9 febrer 1980. J.M. CASASÚS:.¿ 'o¿r t i de Josep Pía i la seva vinculado amb la
historia deis generes i de ¡es doctrines periodistiques a Catalunya. Tesi Doctoral, Faculta! CCII, Barcelona,
1985. Per a les referéncies a Rovira i Virgili, pp. 500, 505 i 515. Del mateix autor Periodística catalana
comparada [1993] per a l'espai de la premsa ais anys vint i trehta, encara que d"un mode éxcessivament genéric
(pp. 21-33). A l'antologia Periodisme cátala que ha fel historia, Proa, Barcelona, 1996, Casasús remarca -peí
que fa a la prosa Rovira i Virgili- que "estava al servei, gairebé sempre, de l'apostolat polític i del combat
dialéctic d'un peculiar catalanisme esquerrá, realista [sic] i pragmátie[sic]" p. 376. En canvi una concepció



historiografía, Josep Maria Roig í Rosích ha analitzat Íes conseqüéncies de la Dictadura de

Primo de Rivera sobre les activitats culturáis del país, encara que -peí que fa a la trajectória de

Rovira- sense aprofundir en la fundació de la revista "Oc" per part de l'historiador, Josep

Fontbernat i el Dr. Girard, bo i reconeixent que constituía un vincle de solidaritat entre

Occitánia i el Principal105. Aquest historiador també ha aprofundit el periodisme de guerra de

Rovira com a exemple de "front cívic per convertir una guerra en la lluita de tot un poblé1'106.

Per a l'estudi de la Mancomunitat, amb referéncies escadusseres a Rovira i Virgili, que va

ésser-ne cap de premsa, Albert Balcells, Enríe Pujol i Jordi Sabater han estudiat globalment la

institució a La Mancomunitat de Catalunya i l'autonomia (1996). Els comicis electorals ais

anys vint, inclosa la tupi-nada de la Lliga envers Rovira i Virgili, ha estat estudiada per Albert

Balcells, Conxita Mir i Joan B. Culla a Lejs elección^ generáis a Cgtplwya 4f 1901 a ¡92?

(1982: 405-419). Des del vessant de la historia deis intel-lectuals Maria Campillo a Escriptors

catalans antifeixistes (1936-1939) (1994) sitúa Rovira en el context del compromís

intel-lectual república en temps de la guerra d'Espanya a través de la seva participació a la

Institució de les Lletres Catalanes i en organismes culturáis de difusió (revistes, radío).

També, Montserrat Corretger a Alfons Maseras: Intel-lectual d'acció i literat (1995) sitúa el

món d'aquest escriptor en un context prou semblant al de Rovira: "El Poblé Cátala" i la tasca

de difusió envers l'exterior amb Joan Estelrich a Expansió Catalana, amb la qual Rovira

col-labora, amb la seva intervenció a "La Nova Catalunya".

Un model de. referencia per al pensament polític de Rovira -llevant-ne els factors

estrictament biografíes- és, sens dubte, la tesi doctoral d'Anna Salles, que estableix el context

social i polític del catalanisme d'esquerres entre el Grup de "L'Opinió", Rovira i el Partit

Catalanista República fíns la política d'Esquerra Republicana el 1932107. Aquest estudi mostra

la construcció d'un moviment nacionalista i república que esdevé alternativa real a la Lliga

Catalana i al Partit Radical Ierrouxista, amb suport de sectors de la CNT ERC, segons Salles,

hegemonitzará aquest moviment -o bloc nacional-popular- essent hereva del teixit sociológic

culturalista quant ais factors d'adscripció nacional [sentiment terral i treball ], juntament amb una conceppió
formalista quant a Rovira, "nacionalista radical" a Josep María CASASÚS: Ser y adtura, "La Vanguardia"
maigde 1991.

D'altra banda una visió del Rovira periodista que "a través de ditoriales y comentarios anónimos",
"marcaba rumbos doctrinales en nombre de xu partido o grupo político", amb FexceHent síntesi biográfica i
periodística de J[osep] M[aria] CADENA aAntoni Rovira i Virgili, periodista, "Diario de Barcelona", 2-VII1-70.

tos Josep M. ROIG ROSICH. La Dictadura de Primo de Rivera a Catalunya. Un assaig de repressió
cultural, PAM, Barcelona, 1992, p. 474.

106 : "La Guerra que han provocat". Selecció d'articks sobre la guerra civil
espanyola, PAM, Barcelona, 1998. Es tracta del desenvolupament de la idea originaria que en forma d'una
antología d'articles sobre el tema reproduí a "Serra d'Or" [maig de 1986, pp. 17-23].

107 Ajina SALLES: Quan Catalunya era d'Esquerra, Ed. 62, Barcelona, 1986 (esp. 'introdúcelo' i pp.
13-77).



del catalanisme república vuitcentista, després deis intents d'encá del Centre nacionalista

República, Solidaritat Catalana i la Unió Federal Nacionalista Republicana. Esquerra

Republicana, d'altra banda, no será una forma circumstacial sino que recollira tot el moviment

'moral' del catalanisme popular. Amb tot, cal destacar centralment les limitacions -"el fracás

d'una vocació hegemónica"* del projecte de Rovira: "els plantejaments de Rovira i Virgili, tot

i la seva insistencia en la necessitat indefugible d'un aggiornamento de les esquerres

catalanes, tenien un cert regust de capelleta decimonónica i de saviesa lletraferida, a la vegada

que estaven massa marcats per la seva propia personalitat. Tot plegat feia difícil que el gruix

de la petita burgesia urbana i agraria se sentís atret pels seus reclams politics i que els sectors

socials republicans i catalanistes amb una educació política superior es deixessin convencer.

Aqüests septprs, sprgits en gran part {iurant la Dictadura, difícilment podien estar.satisfets

amb el llenguatge i les maneres polítiques usuals fíns a 1923" (1986:55). De tota manera,

manca una visió de conjunt del seu pensament polític, superadora de restricta deseripció vital,

tot i que al treball s'emfasitzen algunes dades que matisen referéncies aportades anteriorment

en estudís sobre la vida de 1'inteMectual i polític república. (En aquest cas la consulta de

correspondéncies ha estat prou determinan!). Aquesta recerca intenta aportar un estudi sobre

una trajectória ideológica nacional des del nucli deis catalanistes republicans. Així, caldra

veure les interconnexions amb d'altres biografíes polítiques que teñen punts en comú amb la

trajectória política de Rovira. En son exemples, Bofíll i Mates, d'Albert Bastardas i Sampere,

Josep Pous i Pagés i .el marc cultural modernista i nacionalista república -que explica les

bases culturáis i regeneracionistes de l'etapa federal tarragonina i de l'obra Vida Nova- al

costat de Pere Coromines, amb una especial émfasi peí que fa a la vinculació amb Rovira amb

la crisi de la Unió Federal Nacionalista Republicana airan del Pacte de Sant Gervasi109 En

aquest sentit pero, cal eomptar amb recerques que tracten moviments politics (que han incidit

en R.pvira) pom Acció Catalana p nuclis d'opinió inteHectuals com el grup de "L'Opinip"110,

108 M. Ángels B O S C H : , / . Pous i Pagés. Vida i obra, Instituí cTEstudis Empordanesos , 1997, (esp. pp.
37-107).

109 Santiago IZQUIERDO: Pere Coromines (1870-1939), Editorial Afers, Catarroja-Barcelona, 2001
(esp. pp. 59-106).

110 Jordi CASASSAS: Jaume Bofill i Mates (1878-1933), Curial Edicions, Barcelona, 1980, recerca
d'inerés per a contextualitzar l'evolció de Rovira envers Acció Catalana; Alfred-Pérez BASTARDAS: Els
Republicans Nacionalistes i el catalanisme politic: Albert Bastardas i Sampere (1871-1944), Ed. 62, Barcelona,
1987. En el vol.II Bastardas parla de 'republicanisme nacionalista1 i 'republicanisme noucentista", dues categories
a aplicar en principi a Rovira, encara que cal matisar el qualificatiu 'noucentista' en el cas de rintellecrual
tarragoní perqué, si bé forma part de la Mancomunitat i entra a col-laborar a "La Veu" ,-segurament per manca de
projecte polític propi, un pop acabat el "somni" nacionalista-república de la UFNR- el concepte noucentista en
Rovira restava en el marc d'un dinámica d'esquerra liberal, pp.466-468; Montserrat BARAS; Acció Catalana,
1922-1936, Curial Edicions, Barcelona, 1984, recerca estasiológica que origináriament -en forma de Tesi
Doctoral (1980)- se centrava en el Partit Catalanista República, caldria estendre-la mes territorialment i analitzar
el pensament polítc (efectuat en casos concrets per Pere Anguera) de líders d'Acció Catalana -i catalán itzador del



És a dir, ens trobem que en el debat historiográfic hom ha polaritzat les recerques cap al

catalanisme de matriu mes conservadora, que es concretaría en la formado de la

inteHectualitat de la Lliga. El darrer cas analitzat és la figura de Narcís Verdaguer i Callís

(1998). També cal incidir en els avéneos que aporta el fet de situar intellectuals en l'espectre

de la historia contemporánia de la cultura, com mostren els volums dedicats ais períodes

1906-1918 i 1918-1930 de la Historia de la Cultura Catalana, on s'insereixen les aportacions

editorials i intel-lectuals de Rovira en el marc historiográfic i social contemporani del país111.

Tenint en compte, dones, aquesta línia d'investigació, parteixo essencialment de la

tradició metodológica i interpretativa emmarcada per Isidre Molas ais anys seixanta, década

marcada per la introspecció nacional . Aquest intel-lectual-polític comenta detectant el 1966

una apprtació de Rovira: la "introducció deis pensadors demócrates com un corrent cátala

oposat al deis conservadora" "3 . Molas continuará el seu estudi ideológic amb un "próleg i

selecció" sobre la visió de Rovíra quant a Prat de la Riba (1968). Alió mes remarcable

d'aquesta visió és que sitúa Prat de la Riba en la concepció de la conjuntura viscuda per

Rovira, siguí destacant l'añrmació nacional o la tasca de l'home de govern: "Els escrits de

l'época republicana, i els posteriors, son una crítica a l'home de partit, una defensa i valoració

de l'home de govern, del teóric deis últims temps i de la seva afirmació doctrinal" (p. 15). Des

del punt de vista doctrinal Molas diferencia notóriament el iusnaturalisme de Prat (=la

fonamentació de la nació en el dret natural) del fet de la "voluntat deis homes" de Rovira

(p.13), aspecte rellevant car un deis factors claus de Rovira és mantenir la tensió entre nació

cultural i voluntat política. No tot ve donat atemporalment: cal l'actitud política. Amb tot

potser cal remarcar la poca relleváncia deis factors objectius a l'hora de definir una nació, que

díarí degá reusenc "Las Circunstancias"- com Joaquím Santasusagna, tot just per a intuir-hí una "vida paral-tela
ideológica" amb Rovira i Virgili. També per al cas d'Acció Catalana a Reus queda per esporgar les planes de
"Foment", máxim representant del republicanisme nacional local fins 1939. Peí que fa al treball de Joan B.
CULLA: Catalanisme ¿'esquerra (1928-1936), Curial Edicions, Barcelona, 1977, és d'utilitat per a delimitar les
polémiques inicals de Rovira amb "L'Opinió", com a órgan de concentració d'esquerres, quant a la qüestió social
entre 1928 i 1932.

111 Per a l'adscripció republicana de la historiografía sota la Dictadura de Primo; " La Historiografía a
les primeres décades del segle XXV Enric PUJOL a Historia de la Cultura Catalana, VH, Ed. 62, Barcelona,
1996, p. 94. Per a les empreses editorials del períde 1923-1930: "Normal ització lingüística, premsa i activitats
editorials"/ Josep Maria ROÍG ROSTCH a Historia..., VTTT, Barcelona, 1997, p. 117 i ss. En la mateixa línia
metodológica, vegeu i'estudi del mot 'nacionalisme' a través de la historia contemporania de Catalunya: Jordi
C.ASASSAS: "La historia del terme 'nacionalisme' en la política catalana" a El nacionalisme com a ideología ,
pp.51-76, [1995]. Del mateix autor, "L'arrencada del segle XX" a Historia, Política, Societat i Cultura deis
Paisos Catalans, Vol, VlJJé, (1900-1930) Ed.62, Barcelona, 1995. Es tracta d'un retrat del context cultural i
sociopolític que és d'utilitat per a situar els referents ideológics i polítícs de Rovira.

112 En la mateixa década l'historiador Serra Ráfols féu una crítica a Viatge a l'URSS. ["Serra d'Or", maig
de 1969, pp. 57-58] En remarcava la rapidesa d'assimilació per part de Rovira deis ensenyaments -en el marc de
la tradició de Bosch i Gimpera- tot destacant l'actualitat d'aquells articles sobre la Unió Soviética.

113 Comentari d'Isidre Molas al Uibre de Rovira Corrents ideológics de la Renaixenca catalana a "Serra
d'Or".... Una interpretado historiográfica deis Corrents... quant a teñir com a fil conductor la "renaixenca"
[nacional] fins al 1920: Ferran SOLDEVTLA, "Serra D'or", desembre, 1966.



sí eren adoptats per Rovira114. En un nivel! mes general, Molas, a l'estudi sobre La Lliga

Catalana, s'ha referit a la Joventiit de la Lliga que serví de base organitzativa a Acció Catalana

i esmenta la tasca del Partit Catalanista República i Esquerra Republicana115. Posteriorment,

ha insistit en l'aposta mes política que no pas estrictament culturalista, tot defensant una idea a

reteñir: Pi i Margall és un punt de partenca en les idees d'organització política (=federalisme)

i, diría, que de model de societat socialista; tanmateix, Rovira adaptará un tipus de

federalisme nacional, idea reiterada en els anys de la seva actuació a Acció Catalana. Molas,

després de remarcar els elements mes polítics de Rovira, concreta que "El sistema federal

pimargalliá estructurat per a fer de la llibertat la base de tota autoritat i la font de tot dret és

recollit per Rovira com a propi, pero Pi concep el seu federalisme com un federalisme

rpgional, rnentre que Rovira el concep com un federalisme nacional. Aquesta és la continuitat

i aquesta, la diferencia"116. El mateix any, a l'ocasió del centenari del naixement de Rovira,

Molas destaca que el nucli de teorització sobre la concepcio nacional esdevé en dos moments

continus: "el primer situat en els anys de la guerra europea, en qué forja la seva teoría de

nació, i l'altre, en el període de crisi de la Dictadura i la Monarquía, centrat en els temes de la

democracia". Destaca de Rovira la concepcio del catalanísme com a negació d"un tot tancat"

i que com a "moviment nacional cátala, és patrimoni de tots i des d'ell sorgeixen les grans

opcions polítiques [...]". "El catalanisme -continua Molas- és patrimoni general que expressa

el fet i la voluntat de pertányer a una comunitat nacional, pero el moviment que en deriva

sorgeix travessat per les clivelles que deriven de les grans opcions ideológiques i socials"117.

D?altres aportacions no tan centráis per a la recerca que presento son les que

11Ú

relacionen Rovira amb la tradició literaria . També hom ha pensat sobre la tasca de Rovira

al si de la "Revista de Catalunya119 i les teories sobre la nació120 També hom ha tractat de

114 Antoni ROVIRA I VIRGO.I: Prat de la Riba/ Isidre MOLAS [cur.], Edicions 62, Barcelona, 1968.
La 'sobredeterminació' de la voluntat política quant al poc pes específic deis factors culturáis i histories, en el
sentit que aquella hi sembla independent a p. 13.

115 Isidre MOLAS: Higa Catalana, esp. Vol.II (1973) pp. 76-80 per a la Joventut de la Lliga; pp. 259-
263 i 265-271 per a la tasca de PCR i ERC com a partits de centreesquerra. El context posterior deis anys trenta
en plena transició republicana la nova estrategia centrista consitucional de la Higa comportava el que es
concebía com a "la crisis del regionalisme". Vegeu aquesta editorial homónima de "la Ciutat", 16-1-1931: "Tot
desplacament circumstancial del centre de gravetat del partit, produeix un principi de crisi [...]. Potser el
Regionalisme atrau gent conservadora, pero al mateix temps per i'adhesió de gent catalanista".

116 "próleg" a Nacionalisme i Federalisme, pp., 11-21; Ed. 62, Barcelona, 1982, p. 20.

-1-17 Sis anys mes tard Isidre MOLAS sistematitzará tota la concepcio sobre Rovira a "Antoni Rovira i
Virgili: nacionalisme cátala i federalisme a Albert BALCELLS [dir.]: El Pensament Politic cátala. Del segle
XVJIIaKíitjanSegleXX, Ed. 62, pp. 283.-296.

118 Ensems sentía la vocació ///eror/a/Joaquim MOLAS, "Avui", 28-XI-1982.
119 Iji Revista de Catalunya/ Manuel TBAÑEZ ESCOFET, "La Vanguardia", 16-XI-1982, p.45. Aquest

periodista hi destaca la funció de "concentració inteHectua!" de la revista.
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les continuitats i díscontinui'tats del programa roviriá . Fínatment es plantegen tes

limitacions de les propostes de Rovira i Virgili122.

Presentem, dones, una recerca peí que fa a l'estudi de conjunt de la ideología

nacionalitária de Rovira en el sentit de continuar la reflexió sobre el concepte de federaüsme

en Rovira, pero cercant, a mes, la tradició del seu pensament general, que expliquen assaigs

com Nacionalisme i Federalisme (1917). Així, aquesta recerca no s'orienta envers una análisi

de la totalitat deis anieles periodístics de Rovira i Virgili, sino que pretén estudiar-ne la

configurado ideológica i inteHectual a través d'una part de la seva producció de premsa123 i

deis assaigs i conferencies mes representatius, per a copsar, alhora, com estructura la dirusió

civicopolítica del seu pensament.

0.0.4. Metodología124: a) buidatge -referent estrictament al pensament polític roviriá

que reflecteixi la ideología nacional en el pas de la nació cultural a la nació política- de fonts

120 Ánioni Rovira i Virgili: una teoría de la nación / Ferran MASCARELL, "La Vanguardia", 16-XI-
1982, p. 41. Es un treball que sembla no eentextualitzar el signifieat -i el sentit- del sintagma "raza nacionaV al
primer tere de segle, car no era altra cosa que un sinónim de poblé i de característiques culturáis. També s'hi
postilla la reflexió amb unes reflexions de rhistoriador Jaume Vicens tot destacant la relleváncia pero alhora
"insuficiencia" deis posicionaments de la "generació de 1917" [sic] quant a la dinámica social.

121 Ideóteg del catalanisme liberal i progressistafeTxic UCELAY DA CAL, "El País", 7-XI-1982. Les
continuitats [tfcomunkat catalana com una equació estable home-terra"] i discontinuitats [oposició quant a
métode de realització naciónal="autodeterminació" per a Revira; "corporativisme", "imperialisme" per a Prat de
la Riba] entre Part i Rovira. Pero alió a destacar de la reflexió d'UCELAY és la valorado de la tasca de Rovira
quant a "principal ideóleg", "creador", "d'una cultura cívica catalana i iiberal-democrática" [socialització
nacional-cultural] que cohesiona la tasca política. D'altra banda, menys clara resta la qualificació de "poc
operatiu" peí que fa al seu pensament nacional".

m Creador departits i sembrador d'idees/ Joan B. CULLA, "El Pais", 7-XI-1982. Culla hi destaca les
limitacions entre les propostes del catalanisme liberal de Rovira i el context social i polític; bo i destacar els
reiteráis fracasaos organitzatius, Revira hi apareix com a fornidor de materia intel-lectual per al "catalanisme
populista, victoriós" d'Esquerra Republicana.

123 He tractat els articles en qué Rovira analitzava qüestions ideológiques generáis en cada conjuntura:
federalisme tarragoní, nacionalisme república, federalisme nacional i republicanisme socialitzant.

124 Quant a bibliografía general sobre estudis del nacionalisme cultural i polític, Borja de RIQUER I
PERMANYER, palesava la necessitat de superar la identitat entre nacionalisme i burgesia (en la qual Rovira i
Virgili serveix d'exemple d'análisi) a Apogeo y estancamiento de la historiografía contemporánea catalana,
"Historia Contemporánea*', 7, EHU, 1992, p.133. També Justo. G. BERAMENDI, valora la tasca de Rovira i
Virgili en la tasca d'historiador del nacionalisme a La Historiografía de los Nacionalismos en España a rev.cit.,
p.136. D'altra banda, Xpsé M. NUNEZ SEIXAS: Hisíoriugraphical Approaches to Natiunalism in Spain,
Saarbrücken, Germany, 1993. Per a la citació de Rovira on Nuñez Seixas el considera a partir del Resum
d'histária del Catalanisme juntament amb la Historia deis movimenls nacionalistes, un "exemple remarcable de
definjeió del món com un sistema i combinació de "nacions en lluita per la seva llibertat", p. 32. Quant al marc
de les análisis de Rovira en la tradició del "catalanisme liberal" oposat al "catalanisme conservador" de Prat, tot
partint del corrent federalista després de 1868, p. 33. També, una identificació de! Resum... amb un esforc de
socíalització envers les classes populars, p. 38. D'aquest autor també: El problema de las nacionalidades en la
Europa de entreguerras. El Congreso de Nacionalidades Europeas (1925-1938), Ph. D. Dissertation, European
Univershy Institute, Florence, 1992. Per al marc general de les nacions en l'Europa d'entréguerres emfasitzant el
que l'autor entes com a "liberalisme nacionalizan", pp. 31 i ss. Dins aquesta tesi, per a la relació de les idees
nacionals de Rovira i Virgili en el marc de la Primera Guerra Mundial, pp. 571 i ss. Peí que fa al buidatge de la
premsa republicana a les comarques del Principat, J. B. CULLA i Ángel DUARTE: La Premsa Republicana



hemerográfiques, partint del buidatge establert per Felip Calvet i Teresa Rovíra125: "La

Justicia", "La Avanzada", "El Poblé Cátala" (1905.1914)125, "L'Esquella de la Torratxa"

(1909-1912), "La Bandera", "La Patria" i "La Nació"(1914), "Gent Nova"(1914-1916), "La

VeudeCataIunya"(1916-1923)127,"LaPublicidad"/"LaPublicitat"(1916-1923)128
)"LaNau"129,

"Revista de Catalunya" (exclusivament anieles sobre ideología nacional i social de Rovira i

Virgili), "Idean" (1929), "El Sol",'"Crisol","La Humanitat"( 1933-1939)150, "La Ciutat"(1934-

1935); b) consulta de memóries biográfíques que han situat el personatge en un context

determinat131; c) recerca de fonts primáries i arxivístiques: fons hemerográfíc i epistolar de la

CoHegi de Periodistes de Catalunya/Diputació de Barcelona, 1990. Peí que fa a la premsa tarragonina J-P.
VIRGILII SANROMÁ: Tarragona i la seva premsa, Caixa de Tarragona, Tarragona, 1980. El primer volum
que abasta fins á la guerra d'Espanya és el que ha servit de referencia per a l'estudi peí que fa a la relació entre
Rovira i Tarragona després de 1905.

12i Felip C ALVET/Teresa ROVIRA: Bibliografía D 'Antoni Rovira i Virgili, Barcelona, 1970 , (I-II).
126 A m b un total de 766 articles
127 Royira hi va escriure 779 articles.
128 "La Publicidad": 1436 i 910 (ed. nit); "La Publicitat": 2215 articles. Per ais objectíus del diarí en

l'edicíó de la nit, prestant mes atenció a "los acontecimientos locales y catalanes" i "animados por el espíritu de
la democracia catalana". Cf.-: editorial del primer numero de l'edició Crónica. Edición de la Noche, "La
Publicidad", 18-X-1919.

129 1284 articles en total.
130 Hi ya escriure un total de 1516 articles.
131 Ens ha estat d'utilitat les explicatives consideracions de Josep Marta FRANCÉS a. Memorias de un

cera a ¡a izquierda, Ed. Olimpo, México, 1962. Francés hi .narra com es "fabricava" la consciéncia nacional
entre el jovent república amb la lectura de "Metralla" o "El Poblé Cátala": "Entretanto, la lectura continuada
d'"El Poblé Cátala"y de "Metralla", semanario que ha sustituido a "La Tralla", definitivamente suspendida, va
engendrando poco a poco en mi stibconciencia un fenómeno sorprendente. Me siento cada día más catalán y
menos españoF, p.209. Alhora explica les relacíons entre l'autor (militant a Esquerra Republicana) i Rovira a
"La Ñau" p.623 i fa referencia a la fiíndació d'Acció Catalana que "arrastra consigo a las mejores mentalidades
de la joventud estudiosa y adquiere el viejo diario republicano "La Publicidad" p.584. Francés mateix dedica
una necrológica en el traspés de Rovira:.Antoni, Rovira i Virgili. L'home, l'amic, el mestre, "El PobleCatalá.
Portantveu de la Comunitat Catalana de Méxic", 31-1-50, sintetitzant la tasca de Rovira: "El jove federalista
tarragoní de comentos de segle, devingut mes tard el definidor, si no mes doctoral, mes fervent i patétic de la
sana idea nacionalista; el prosista inimitable deis editorials de "La Publicitat", capados, ells sois, d'acreditar una
ploma; ¡'investigador ágil i eficient de les gestes nacionalistes de tota Europa; el compilador trassut i atraient
de la Historia Catalana; el membre conspicu de Íes darreres formes institucionals de Catalunya, exemple de
dignitat i de patriotisme en totes les etapes mes dures de l'exili [...]".

Des deis rengles deis republicans independents les consideracions d'Amadeu HURTADO a Quaranta
anys d'advocat [Voi. II, 1958], on abasta el context de máxima teorització de Rovira entre 1917 i els anys trema
(1930 en i'abast cronológic d eles memóries). Peí que fa a I'espai entre 1906 i 1931, Pere COROMINES-a£te la
Solidaritat al Catorze d'abril (1974), ofereíx una part central de la trajectória de la UFNR (partit on milita amb
Rovira fins el Pacte de Sant Gervasi). Secundáriament hi tracta qüestions de política internacional com la
irlandesa, etc. Des del vessant de la Unió Catalanista i la Protectora de llínsenyanca Catalana, Manuel
FOLGUERA I DURAN a Una Flama de la Meva Vida, Nova Biblioteca Sabadellenca, Sabadell, 1996. Hi
descriu el paper de la socialització de la consciéncia nacional i el període en qué la Unió Catalanista incideix en
política nacional i social on Rovira tingué una activitat en el context de construccíó de l'esquera catalana a les
planes de "Renaixement" i "La Nació". Pero també defineíx la Conferencia Nacional Catalana, nucli d'Acció
Catalana, com a "republicanisme democrátic moderat", p.352. Des del vessant del periodisme polític les
clássiques apreciacions de Claudi AMETLLA -company polític de Rovira des de les Joventuts Federáis de
Tarragona- a Memóries Politiqttes 1890-1917 (1963) per descriure la vida inteHectual i periodística a "El Poblé
Cátala"; per a la vida a "La Publicitat", Jaume Passarell: "La Publicitat", Diari Cátala (1971). Per ais anys
trenta les Memóries del periodista Lluís Aymamí Baudina, a cura de Francesc BURGUET, Col-legi de



familia de Rovira i Virgili132, Maciá Mallol (sense cap localització del fons documental)133,

Pere Lloret (sense localització de l'arxiu personal)134, Manuel de Montoliu135, Jaume Bofíll i

Mates, Ferran Valls i Taberner136, Ramón Turró, Joan Alavedra, Heribert Barrera137, Agustí

Duran i Sampere, Ferran Cuito138, Doménec de Bellmunt139, Ferran Canyameres, Tomás Roig

periodistes de Catalunya, 1997, ens expliquen l'ambient cívic i polític del país a través de "La Rambla", on va
col-laborar puntulament Rovira i Virgili entre 1930 i 1933, i que, segons Aymamí, "va ser el primer el primer i
mes reeixit assaig de Front Nacional Cátala fTobjectiu de Rovira i del catalanisme república] i, en certa manera,
de Front Popular. Hi van col-laborar homes i dones de totes les tendéncies progressistes i alliberadores,
polítiques i socials". Des del vessant comarcal, Josep M. POBLET aporta la incidencia de Rovira en la vida
política de Montblanc deis anys vint: " D'encá deis anys vint érem uns entusiastes de les cróniques de Rovira i
VirgiH, modéliques de claredat, de precísió, de llenguatge, de üenguatge" a. Mentones d'un rodamón, Pórtic,
Barcelona, 1976, p. 98. El mateix polític considera que a l'exili de Montpeüer fou el "mestre de tots", Op. Cit,
p. 300. Per a l'exili, aspecte no pas central de la recerca quant a "seguid biografíe" de Rovira, parteixo de Joan
SAURET: L'Exili Polític Cátala, Aymá/ Proa, Barcelona, 1979; Miquel FERRER: La Generalitat de Catalunya
a l'exili, Aymá, Barcelona, 1977 i Caries PI I SUNYER amb la tasca del Consell Nacional de Londres a
Mentones d'exili, II Vols. Ed. Curial, Barcelona, 1978. D'altra banda Miquel FERRER-£7 nosíre Antoni Rovira
i Virgili, "Canígó", 6-X-1979- destaca en l'avinentesa de! trente aniversari del traspás de Rovira que "La
partícipació de Rovira i Virgili en la política activa del nostre país, la seva solidaritat amb la gran massa del
nostre poblé durant la guerra, la desfeta i l'abandonament forcós de la Catalunya conquistada per la forca de les
armes son proves evidents de les condicions de ciutadá exemplar i de polític abnegat al servei de la nostra causa
[...]" .Víctor TORRES, company de militáncia política amb Rovira i Virgili palesa a Memóries polítiques i

familiars, Pagés edicions, Lleida, 1994 les relacions amb Josep Irla i la tasca del Consell Assessor, del qual
Rovira fou presiden!. Joan ALAVEDRA, que mantingué relació epistolar amb Rovira des de Perpinyá el 1944 ha
tractat la figura de Francesc Maciá, el cami cap a la presidencia de la Generalitaí, 1859-1926 , Ed. Curial,
Barcelona, 1993, que ajuda a comprendre les relacions fhistrades entre Acció Catalana i Estat Cátala envers a
construir un Front Unitari d'oposició a la Dictadura.

132 Básicament xerocopia d'articíes de Rovira i sobre Rovira a mes de correspondencia i bibliografía
inédita pertanyent a l'exili.

133 Agraeixo al. seu fill, Sr. Mallol la possibilitat de la consulta de la col-lecció completa de
"Renovació".

I3<? Pere Lloret adreca una íletra a Josep-Pau Virgili i Sanromá el 26-X-1964 on descrivia el material
arxivístic del qual disposava: "El meu despatx, que en materia política i principalment en l'aspecte local, era un
veritable arxiu, fou devastat i saquejat, com no en teniu idea. Els cinc Anuaris de l'Institut d"Estudis Cataláns, els
sis volums de la Historia Nacional de Catalunya de Rovira i Virgili, tota la meva biblioteca jurídica". Vegeu,
Josep-Pau VTRGILI SANROMÁ; La Tarragona de ¿'alcalde Pere Lloret i Ordeix [s/d], p. 131.

133 Fons Montoliu. Carpeta Bibliotecas [Capsa I-núm.3][s/d]. Es tracta d'un llistat de Uibres censuráis de
la Biblioteca de Santa Coloma de Queralt dins la "Colección Biblioteca Regional Catalana", entre els quals no es
recomanava la lectura -de fet el volum era suprimit del llistat de recomanacions- de l'assaig de Rovira, El
nacionalismo Catalán (Ratllat, amb l'anotació "mala-fuera"), i, en canvi no existia cap comentan cap a
l'Antología Catalana del mateix autor. Altres autors censuráis eren Alfons Maseras amb l'obra A la Deriva
(Ratllat. "Autor algo fuerte. Para mayores. Fuera) i Rousseau amb l'obra El Contráete Social (Ratilat. "Fuera"). .

136 Lletres de Rovira a Valls i Taberner amb les signatures L-145/24, L-148/25, L-250/26, L-370/26, L-
386/26, L-202/27 que segons el curador de 1*Arxiu Particular Ferran Valls i Taberner [APFVTJ, Manuel J.
Peláez, "carecen de interés" (carta, Málaga, 9-V-1997). Lúnica Íletra rellevant en que s'emet un judici de valor
sobra la tasca de Rovira i Virgili com a teóric és l'adrecada Valls i Taberner peí teóleg i filósof vallenc, Josep
Miquel i Macaya (Barcelona, 20-11-1939) Sg: L-376/39 [APFVT]. Vegeu epígraf 0.1

137 Amb Heribert Barrera i Costa vaig mantenir una entrevista (julio! de 1996) sobre les relacions que va
mantenir amb Rovira i Virgili a l'exili de Montpeller i la política "realista" d'Esquerra Republicana a partir del
congrés de juny de 1945 (en un context de perdurabilitat de la dictadura franquista després de la victoria de les
potencies occidentals sobre l'Eix feixista a la II GM) a l'hora de recuperar l'Estatut de 1932 davant la postura,
autodeterminista del Consell Nacional Cátala de Londres.

138 Es tracta de correspondencia de Ferran Cuito i de Rovira i Virgili amb Nicolau d'Olwer, compresa
entre 1944 i 1945, entorn de les funcions del Consell Assessor [Arxiu de l'TEC], Agraeixo a Eulalia Miret ¡ al Dr,
Emili Giralt la possibilitat de la consulta.

Al.



i Llop, Rafael Tasis (amb relacions epistolars puntuáis amb Doménec Guansé i Pous i

Pagés)140, Jordi Verrié (per a la relació de Rovira amb l'Associació Protectora de l'Ensenyanca

Catalana), Pous i Pagés141, Francesc Maciá, Ventura Gassol, Josep Tarradellas, Víctor

Torres142, Lluís Nicolau D'Olwer143, Ramón Abadal, Alfons Serra-Baldó, Josep Soler i Pía,

Leandre Cervera, Doménec Guansé, Ramón Peypoch, Caries Riba, Eugeni Xammar144, Josep

Pía (impossibilitat d'accés), Francesc Cambó (impossibilitat d'accés) i Caries Pi i Sunyer

(únicament la correspondencia abastida per Teresa Rovira), Ambrosi Carrion145 i Josep Puig i

Cadafalch (peí que fa a publicacions internacionals que difonien la causa catalana com Les

Annales des Nationalités)^6. També, per a resseguir el camí de postguerra civil: Arxius

139 La biblioteca del periodista és dipositada a Tolosa de Llenguadoc; pero no se'n conserva cap
correspondencia amb Rovira i Virgili.

140 Es tracten de la lletra de Doménec Guansé a Rafael Tasis del 25-VII-1950 amb un agraiment de
Guansé per les referéncies a la necrológica sobre Rovira i Virgili. També les dues lletres de Pous i Pagés a
Rafael Tasis del 15-1-1944 i del 18-V-1945 sobre política a l'exili.

141 Les lletres localhzades de Rovira i Virgili a Pous i Pagés son les datades a Montpeller: 22-VIII, 6-
IX, 28-IX-1940, 12-VI, 3-VU-1941, 7-1, l-ffl-1942 [ANC. Fons sense catalogar]. Es tracta de lletres que tracten
la problemática económica deis subsidis i de l'estat de la Residencia de Montpeller.

142 La correspondencia mantinguda entre Rovira i Virgili i Víctor Torres té especial interés per a
constatar la manca d'estructura económica de la Generalitat a París davant l'estratégia restrictiva del Govern
república espanyol. Aquesta situació resta recollida en la correspondencia en sengles lletres de Torres a Rovira i
de Rovira a Torres (repctivament. París, 26-IÜ i Perpinyá, 28-IH-1949).

14:1 Aquest arxiu resta fragmentat entre l'Abadia de Montserrrat (correspondencia de preguerra) i
L'Institut d"Estudis Catalans Catalans (correspondencia d'exili). Peí que fa a la correspondencia de preguerra la
vinculado entre Rovira i Nicolau consta d'un total de vint-i-dues lletres, la freqüéncia de la qual és: 28-TX-1915,
19-VTM918, 18-VT-1919, 2-VM922, l5-ín-1923, 3-VT-1924, 16-VTT-1924, 1-TX, 29-X-1925, 31-XTI-1926, 24-
VI, 30-VII, 26-Vffl, 28-IX, l-XI-1927, 26-IV, 28-VL 31-VU, 17-IX, 30-DC, 26-1, 16-IO-1931. L'interés
d'aquesta relació epistolar se centra centralment en la formació del Patit Catalanista República. Agraeixo al pare
Marc Taixonera i al president de llnstitut d'aleshores, Emili Giralt la disponibilitat per a la consulta d'ambdós
fons.

144 Dipositat a 1'Arxiu Nacional de Catalunya, sense inventariar. Agraeixo a Rosa Cruelles la possibilitat
de la seva consulta.

145 L'arxiu d'aquest escritor és dipositat a Saorra (nord de Catalunya), Entre la documentado existent no
hi he sabut localitzar cap relació epistolar ni documental de Rovira i Virgili.

146 "Les Annales des"Nationalités. Bulletin de l'Union des Nationalités" Étude sur la nation catalane,
núms. 6-8, [juliol-agost] 1916, es tracta d'un monográfic que té per objectiu la difusió internacional de la
trajectória nacional catalana en diverses facetes socials. Entre els constituents de la Unió de les Nacionalitats,
base impulsora de la revista, cal esmentar per part catalana: Francesc Cambó, Puig i Cadafalch i Carme Karr. La
presentado explicitava una represa deis estudis naciónalitaris en el marc de la primera guerra mundial: "[...] nous
sommes heureux d'annoncer que la présente étude sur la Catalogne marque le debut d'une rtuuvelle serie
d'études sur ¡es Nationalités distinctes pour completer notre docukmentation ayant pour but d'appuyer les justes
rcvendications des Nationalités au moment des pourparlers de la paix". Aquest monográfic s'obria amb un
capítol sobre la reivindicado nacional: Le mouvement nationaliste catalán dans ees derniéres années. En aquest
apartat s'esmenta com a punt de referencia per a l'explicació de l'evolució del moviment de construcció nacional
cátala, l'obra de Rovira, Historia deis Moviments Nacionalistes, "pour /aire ici l'historique du mouvement
catalán depuis la giterre hispano-améheaine". I aclareix que Rovira i Virgili "s'esí spédalisé dans l'étude des
mouvements nationalistes européens: aussi son autorité est un gage de la justesse des appréciations que l'on
trovera au coürs de cet exposé [...]", p. 154. En efecte el guitage de Rovira a judá a elaborar l'epígarf sobre
Solidaritat Catalana (p.162). Els altres apartáis son: La pernee caíalane (pp. 171-173), La littérature catalane
coniemporuine (pp. 174-186), ¿'"Instituí d'Estudis catalans" de Barcelone (pp. 187-189), La "híancontunital"
catalane (pp.190-193), La Catalogne cultúrale (pp. 194-200), Développement économique de la Catalogne (pp.



Departamentals de Perpinyá, Tolosa de Llenguadoc [mes Arxiu Municipal]147, Montpeller [i

Arxiu i Biblioteca municipals]148 i el fons de Generalitat a l'exili provinent del Partit

Nacionalista Base149. He de dir, d'altra banda, que no m'ha estat possible l'accés a la consulta

de la gran part de l'epistolari de Rovira amb polítics a l'exili, de mes de set-centes lletres.

Únicament la disponibilitat de Teresa Rovira ha possibilitat la reproducció d'aqüells

documents que tindrien interés directe per al pensament polític de Rovira i Virgili. Tanmateix

he pogut teñir accés -facilitat per Teresa Rovira -a un document rellevant l'Estat Cátala

(1947), on 1'inteMectual tarragoní reflecteix una continuítat rellevant amb els seus

posicionaments especialment desenvolupats a la década deis anys vint, partint de la

sistematització establerta a Nacionalismo i Federalismo (1917). Peí que fa a {'Hemeroteca

Municipal i Biblioteca Nacional de Madrid, m'han estat d'utilitat per a consultar els diaris

republicans "El Sol" i "Crisol" on Rovira i Virgili va escriure entre 1930-1931 i octubre de

1932-juliol 1933, i el 1931 respectivament També la Fundació Penzol (Vigo) per a localitzar

fons hemerográfic quant a la commemoració de la Triple Alianca a la década deis anys

trenta130. D'altra banda, no m1 ha estat possible de localitzar la biblioteca i altra documentado

de Rovira i Virgili a VArchivo Histórico Nacional (Sección Guerra Civil) de Salamanca, llevat

del que detallo. Igualment, A VArchivo Histórico Nacional (Fondos del Ministerio del

Interior)151; d) recerques concretes sobre les vinculacions de Rovira i Virgili i el

republicanisme catalanista a enclavaments polítics d'incidéncia republicanista heterogénia:

201-210), Le courant politique actuel (pp,213-223), La Catalogue devant la guerre européenne (pp. 224-227),
interview de M. Francesc Cambó. La politique espagnole et le probléme catalán (pp.228-231).

D'aquest arxíu particular he consultat les capses "Política interna" i "Catalanisme", sense cap resultat
concret peí que fa a dades sobre Rovira i Virgili. Quant a dedicatóries de llibres de Rovira a Puig i Cadafalch a
Historia de ios Movimientos Nacionalistas (6-IÜ-1920): "A En Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de bells casáis
i de la bella patria nostra".

147 Buidatge de correspondencia de Rovira i Virgili a l'anciu del CoHegi d'Occitánia i a l'Arxiu
Municipal en relació amb la Maison des étiidiants a l'exili l'any 1939. Ais Arxius Departamentals de Tolosa de
Llenguadoc no en vaig trobar cap documentació.

148 La serie consultada a L'Arxiu Departamental de L'Hérault [Montpeller] ha estat: AD (34): 4M20,
4M47, 4M39, 4M50, 4M15, 4M14, 4M48, 4M49, 4M16, 4M40, 4M38, 4M39, 4M58, 4M37, 4M32.

149 Es tracta del Fons 511. La documentació referent a Rovira i Virgili se centra, sense relleu ideológic,
pero sí amb concreció biográfica, en aspectes referents al Consell Nacional de Catalunya, Associació deis Amics
de la República Francesa i la correspondencias mantinguda amb Jaume Miravitlles, director á'El Poblé Caíala.
Vegeu infra evolució ideológica i política, 0.1.5.

l í 0 "Alentó. Boletín de Estudios Políticos", 1 e 2 Xullo/Agosto, 1934, pp. 9-12.
151 Es tracta de la Serie de Personal. Lligall 444. Per a una recerca d'hístória del periodisme en relació a

Rovira, caldria consultar el Lligall 444 Serie A: Lligall 49 on consta "documentación sobre prensa y
publicaciones periódicas catalanas de 1927 al 31 tanto nacional como extranjera. No consta en inventario el
nombre de las publicaciones ni el del periodista señalado". Aquesta darrera informado segons lletra (Madrid,
15-VTI-1996).



Terrassa, Valls, Tarragona152, (Lleida, Figueres, Girona, Igualada, Manresa, El Vendrell) i

Reus153. Aquests casos de recerca mostren com el recurs a la historia local és útil a l'hora de

cercar correspondéncies entre la capital del país i capitaís de comarca que han dut una

activitat política o cultural significativa, tal com esmenta Pere Anguera en la relació entre

irradiació (biunívoca) de premsa comarcal a Barcelona154; e) correspondencia auxiliar

d'interés quant a la contextualització de la trajectória de Rovira: Jordi Rubio i Balaguer,

Antoni Rubio i Lluch155, Gabriel Alomar156; f) historia oral: Bladé i Desumvila157, Victoria

132 Peí que fa a l'estudi deis nuclis catalanistes del Camp de Tarragona és obligada la consulta a Mercé
COSTAFREDA: Origens del Catalanisme a Tarragona (1900-1914)[1988], L'aportació de Costafreda peí que fa
a Rovira és situar-lo en els cercles federalistes per a destacar la tasca de la seva catalanització. La línía de treball
sobre el catalanisme al Camp de Tarragona es veeu continuada amb el "Dossier": Origens i vertebrado del-
Catalanisme reusenc per Jordi TODS 1 VALLVÉ (ppl9-26); Pere Lloret i el Catalanisme a Tarragona Per
Mercé COSTAFREDA (pp,26-30); El Catalanisme a la Concá de Barbera per Andreu MAY AYO I ARTAL
(pp.30-35) a "Lligalls. Revista dHistória", desembre 1990, núm. 2. Peí que fa a Rovira i Virgili cal destacar el
monográfic d'Ómnium Cultural de Tarragona (fruit de la commemoració del trente aniversari del traspás del
polític), "El Baleó. Revista cultural del Tarragonés", juny del980, amb articles de Bíadé i Desumvila, Carod-
Rovira, Joan Triadú, Leandre Amigó, Félix Cucurull, Josep Faulí, Doménec Guansé, Jordi Moran i Clanxet, i el
buidatge no exhaustiu pero molt sigmficatiu quant a la relació de Rovira amb Tarragona ais vint i trenta: Rovira i
Virgili i el "Diari de Tarragona" (1927-1936), per Salvador J. Rovira i Gómez. Peí que fa a bibliografía loca! de
Rovira i Virgili, m'ha estat d'utüitat l'obra inédita de l'editor del "Diari de Tarragona", Josep VTRGTLT I
SANROMÁ: Notes per a un diccionari tarragoni, Vol. XXXIII [Rev-Rui] [s/d]. Vegeu també el buidatjje
sistemátic de la premsa republicana arreu del Camp de Tarragona a Pere ANGUERA, Antoni GAVALDA,
Xavier PUJADES: La premsa a la Provincia de Tarragona durant la Segona República (1931-1936), Diputació
de Tarragona, 1996.

153 Per a l'análisi deis nuclis catalanistes i nacionalistes reusens contemporanis és obligat de consultar la
miscel'lánia de Pere ANGUERA: L'Ombra de l'Estel Blanc. Estudis sobre el Catalanisme polític, AER, Reus,
1989, centrada sobre í'evolució de la consciéncia nacional reusenca (tractada anteriorment per ¡'historiador el
1978) (ppl9-91) i en la síntesi biográfica de Joáquim de Santasusagna (pp.135-153). Darrerament el Centre de
Lectura de Reus ha editat dues conferencies de Rovira pronuncíades entre 1932 i 1933 al voltant de les
vinculacions entre la conjuntura de la negociado de I'estatut d'autonomia de 1932 i la catalanització interior,
tema recurrent en el pensador polític [Catalunya i l'autonomia i La Catalanització general, 1996 amb "próleg"
íntroductori de Josep Murgades], El tema de fons en aqüestes dues conferencies per Rovira és que "la máxima
llibertat ha de correspondre a la máxima consciéncia nacional" p.16; o "si la nostra catalanització no és prou
total i intensa, no podem anar mes enílá d'on ara ens trobem", p.19. Heus ací, de nou, el lligam entre consciéncia
nacional -com a condició necessária- i condició política, com a condíció suficient. Antoni ROVIRA I VIRGILI/
Teresa ROVIRA I COMAS: Conferencies al Centre de Lectura de Reus.Ed. Del Centre de Lectura, Reus, 1996.

154 Pere A N G U E R A : El catalanisme en la historiografía catalana, "Recerques", 29 , pp. 60-83 i esp. 7 3 -
74. ' ' '

155 E s tracta de la correspondencia mant inguda ent re Rovira i V i r g i l i , Jordi R u b i o i Balaguer i Antoni
Rubio i Lluch entre 1926 i 1934. Les Iletres de Rovira a Jordi Rubio, des de la "Revista de Catalunya", son del 6-
X i 5-XI del 1926. En la primera lletra Rovira acusa recepció de la Uetra de Jordi Rubio acompanyant un articte
del pare [Rubio i Lluch]: "Estic content de portar la seva feina a íes nostres planes". La lletra adrecada el 5-X1-
1926, fa referencia a la publicado del mateíx articele de Rubio i Lluch [La gestació i el contingut de la "Historia
d'Atenes", de Gregorovius, en el seu aspecte cátala, "Rev, de Catalunya", 29]. D'altra banda, Rovira adreca una
targeta postal de record a Antoni Rubio i Lluch des de Tarragona el 31-XII-1934: "Al mestre de tots els
historiadors catalans d'ara, desitja bon any nou i Uarga vida el seu devot" [ARV]. Agraeixo a la familia Rubio
l'accés a aquesta documentació.

155 Es tracta de les tletres següents dipositades a la "Biblioteca Nacional" d'Espanya (St: Arch GA/6/39):
Uetra de Rovira a Gabriel Alomar (25[?]-IV-1912), un agraíment de Rovira per la publicació de dos articles
d'Alomar a la "Revista de Catalunya": De Bentham a Keir Hardie (3-IV-1912) i Irlanda i Catalunya (24-IV-
1912). Cartes del 17-VI i 4-VU. 1924 i 6-11-1925, referents a la col-laboració d'Alomar a la "Revista de
Catalunya" [vegeu infra: 'Evolució biográfica i intel-lectual1] i lletra de Rovira de H 1 -11-1927, pertanyent a un
editorial de Rovira sobre Alomar, aparegut a "La Publicitat".



Palau158, Josep Maria Ametlla -fíll de Claudi Ametlla159-, Josep M. Cadena160, Josep-Maria

Muriá161, Marc-Aureli Vila162, Anná Muriá163, Félix Cucuruil164, Caries Sentís165, Avel-lí

157 Entrevista (Barcelona, 21-Ü-1995). Per Bladé, Rovira va ser un "Intel-lectual complet" que va
abastar Í'"empremta definitiva" amb la Historia Nacional de Catalunya.

158 Entrevistada a Tarragona el 25-IX-1995, fou quí m'assabentá que el seu germá, Aieix Palau, era
"encarregat de port" deis nólits de Maciá Mallo!, a l'ocasíó del primer exíli de Rovira i Virgili -amb Nicolau
d'Olwer i Leandre Cervera- el gener de 1924 a Tolosa de Llenguadoc, a bord del vaixell transportador de botes
de vi "Danielito" que feia el recorregut Tarragona-Séta-Masella. Sobre les característiques i desplac,aments
d'aquest vapor al llarg de 1923, quan féu 10 sortides (una de les quals, dones, amb Rovira ¡ Virgili); Junta de
Obras del Puerto de Tarragona: Memoria que manifiesta el estado y progreso de sus obras. Datos estadísticos de
su tráfico y relación de ingresos y gastos durante el año 1922-1923, (s/p), Tarragona, 1923. [AHPT].

159 Entrevista mantinguda el 18-11-95, on observava que en Rovira pesava el passat república federal i
que era un "home d'esquerra"; que Claudi Ametlla veía Rovira com a intel-lectual, que l'etapa d'"El Poblé
Cátala" era la praxi d'un "catalanisme auténtic"; que Ametlla féu de pont entre l'agéncia Havas i la revista
"Iberia" i que l'autor de les Memóries no compartí -contráriament a Rovira i Virgili- l'estratégia de separado
entre Acció Catalana Republicana i Esquerra Republicana. A mes, el fíll remarca que la Historia Nacional de
Catalunya era de "combat", mentre que el programa historiográfic de Soldevila era mes "critic".

160 Entrevista mantinguda l'l-HI-1995. Aquest periodista concep Rovira com un "teóric"; en valora "una
lírica própia"quant al periodisme, com també que "té pensament propí d'estructuració de país. És un teóric". Una
valorado de la tasca periodística, mes rellevant que no pas la d'historiador o política a J. M. CADENA: Antoni
Rovira i Virgili, Periodista, "Diario de Barcelona", 2-VIII-1970.

161 Josep Maria Muriá escrivia que Vera un admirador pels seus articles editorials, primer a "La
Publicitat", després a "La Ñau" i també peí que deia en els seus discursos, de sólid contingut i molt ben
estructuráis, fins gramaticalment. La seva ideología nacionalista socialitzant m'entusiasmava torca. Llavors jo no
era encara separatista militant, Quan es va separar d'Acció catalana per formar Acció republicana, seguit per
Leandre Cervera, peí jove Josep Tomás i Piera i alguns mes, és ciar era vaig fer soci del seu partit. Era quan jo
assistia a casa del doctor Cervera, on treballava el comité pro-presos que liderava la seva senyora. Quan jo feia
reportatges d'esport a "La Publicitat" havia sentit dir al personal de la impremta que de vegades en Rovira, tard
del vespre, dictava l'editorial al linotipista, per no haver tingut temps d'escriure-la. Aixó demostra la facilitat que
tenia per expressar idees. En fondre's Acció Catalana amb Acció Republicana, jo el vaig seguir, pero quan ell
se'n va anar a 1'esquerra, perqué volia ser diputat, il-lusió de tota la seva vida, jo no el vaig seguir, puix que ja
m'havia format com a separatista. En Rovira mai no el vaig teñir com a ídol, peo sí que el vaig admirar" sempre,
peí seu valor com historiador, per la seva intel-ligéncia, per la seva fermíssima catalanitat i també per ser un
home molt bo. I aquesta admirado meva no va disminuir quan les nostres militáncies polítiques eren oposades.
Sempre vaig creure, pero, que en el seu fur intern hi havia un sentiment independentista" (Guadalajara, Méxic, 7-
VTII-1995). Posterioment remarcava que "amb en Rovira i Virgili no hi vaig teñir cap tráete directe. Llegia molts
deis seus escrits i n'escoltava bastants discursos. Per aixó va contribuir molt en la formado de la meva
catalanitat. Vaig ingressar al seu partit, Acció Republicana, poc després d'haver-se format [1930], per conducte
del Dr. Leandre Cervera, a casa del qual ens reuníem els que formavem el comité pro-presos que presidia la
senyora Cervera, assistida per la meva germana [Anna Muriá]" (Lletra des de Guadalajara [Méxic], 25-IX-1995).
Per a les relacions de J.M. Muriá amb Leandre Cervera o Rovira i Virgili al si del Partit Catalanista República. I
per a l'ascendent de Rovira com a periodista i historiador: Josep Maria MURÍA: Vivencias d'un Separatista, El
Llamp, Barcelona, 1985, pp. 21-23.

162 Entrevista mantinguda Tu de marc, de 1995. Aquest geógraf el va conéixer devers 1928: "ens
presentaren! a la redacció de "La Ñau" situada-a la Via Laietana núm. 68 de Barcelona, davant per davant d'un
cinema i demanárem de veure el director. Teniem 20 anys. Ens introduí, creiem recordar-ho bé, un amic de jove
d'en Rovira i Virgili i com el tarragoní. Un fidel a l'home i a la causa [...]. El nivell de veu de ¡'introductor s'elevá
obstensiblement car en Rovira i Virgili era forc.a sord. Resumint: vaig sortir del despatx moblat en gran
senzillesa amb el carnet de periodista de "La Ñau" a la butxaca, no cal dir que ad-honorem, i amb 1'encárrec de
recollir les notes que de tant en tant proporcionava la rectoría de la Universitat de Barcelona a la premsa.
Certament poca cosa fer car les notes eren escasses. El carnet que per les contingéncies viscudes qui sap on va
anar a parar, ens serví per estar presents a la inaugurado d'un CoMegi Major per a estudiants a les proximitats de
Vallvidrera, Els generáis espanyols Primo de Rivera i Martínez Anido també s'hi feren presents. El general
Primo de Rivera, en el moment del brindis, saluda els periódistes que cobrien la informado preguntant-nos a
cada un de quin diari érem. En el nostre cas diguérem que de "La Ñau" i el dictador ens va dir: me suena a
separatista. El general Martínez Anido ens va llancar una mala mirada. El representan! d'"El Noticiero", un
periodista veterá amb alguns anys a sobre, agafant-nos del brac ens conduí fora del recinte bo i dient-nos:
"Marxeu tot seguit; la mirada d'en Martínez Anido no m'ha agradat".



Artís Gener166, Josep Miracle167, Artur Bladé Desumvila168, Leandre Amigó169, Joaquim

Veníalló170, Raimon Galí171, Nuria Folch172, Josep-Maria Liado173 -l'arxiu del qual no he

163 Peí que fa a Arma Muría (Terrassa, 4-VÜ-1995). Muría situá la eoneixenca de Rovira al voltant deis
ays trenta. Va conéixer-ne la dona per a !a campanya de la llibertat deis presos polítics sota la dictadura de Primo
el 1930; a través de la qual va dimanara Rovira eseriijreg la secció de dones de "T.a Ñau". Per Muría Rovira era
un "inteMectual de primera línía", els articíes del qual a "La Ñau" tenien un ressó social signiñcatiu. "Molta gent
comi*ava "La Ñau" per llegir 1'article de Rovira i Virgili". En va destacar que "era molt socíalitzant" I que, en
definitiva "La Ñau" tenia "mes sentit social que "La Publicitat". A mes, els articíes de Rovira li emfasitzáren el
republicanisme, el "sentíment independentista" í el "sentíment de la ¡lengua".

164 Entrevistat el 15-IX-1995 destacan! de Rovira el seu "catalanisme d'esquerres", la "tasca política",
r'activisme pedagógic" i remarcant-ne una tradició que partiría de Narcís Roca i Ferreras i Doménec Martí i
Julia. Cucurull comencá de conéixer els escrtts de Rovira a través de la lectura del "D'ací D'allá" ais anys trenta
i en la seva participado en la Joventut Catalanista d'Arenys de Mar. En la joventut de Cucurull, Rovira era una
deis referents nacionals que constituíen un guiatge ídeológic juntament amb Pi i Margall o Doménec Martí i
Julia. Cf.: Félix CUCURULL: Catalunya, República i autonomía (193¡-1936)y La Magrana/ Ajuntament de
Barcelona, Barcelona, 1984, p. 6. Aquest íntel.-Iectual í poiítíc s'ha centrat en Rovira í Vírgilí a Panorámica del
Nacionalismo Cátala, Vols: IV, V, VI, Edicions Catalanes de París, 1975, tot donant una nota biográfica al
volum IV (pp.459-460), destacant la militáncia a ta Unió Catalanista. A Rovira i Virgili, escríptorpolitic, "Taula
de Canvi", gener del 1980, núm. 19, (pp. 75=88), centra l'objectiu de Rovira en l"alliberament nacional deis
Paisos Catalana", p .87. Encara que remarca que "en alguns aspectea [la ídealitat de Pvüvira] resulta menys actual
que el de Roca i Ferreres i el del doctor Martí i Julia" , p.88. A Catalunya, Nació Sotmesai Nova Terra,
Barcelona, 1981, vina sintesi de la historia del catatanUme, Cucurull dedica un espai a Accíó Catalana, pp.7R-R3

w Entrevista el 23-IX-1995. Sentís va conéixer Rovira a "La Publicitat", bo i destacar-ne la tasca de
periodista expei t en temáüca huefnacional.

166 Entrevistat el 5-Ü-1996 Avel-lí Artís tingué referencia de Rovira en el període 1923-1924 a l"Escota
Catalana Mossén Cinto, on Josep Parunella feia Ilegir ñills de "La Mamada" i editorials de "La Publicitat", i al
Foment Autonomista Cátala. A partir de 1939 ni va relació a Perpinyá i a la Casa deis Bombera de Tolosa de
Lienguadoc. Una refereéncia coetánia peí que fa al referent de "La Mainada" i deis editorials de "la Publicitat" a
Alexandre CIRICI: Nen, no i'mfdis. El Dofi, Barcelona, 1972, pp. 105-106. Aquest darrer excmplc, que en
projecció va ser un inteMectual socialista, exemplifica l'espectre de dentre esquerra social que volia concretra el
programa roviriá.

iC7 Entrevista a Mollet del Valles (17-XH-1995). Remarca la tasca pedagógica de la Historia Nacional
de Catalunya i les vincuiacions de Rovira amb Pompeu Fabra.

168 Entrevista mantinguda el 21-11-1995, on reivindica la categoría d"inteHectuaI complet" per a Rovira,
remarca que els teórics francesos era els de "referencia" i que la Historia Nacional de Catalunya era una
"empenta definitiva".

169 Entrevis ta a Barce lona (13-X-1996) . L 'opinió de Leandre Amigó , amb u n émfasi especial a la tasca
de periodista a l 'épnca de "T.a Ñ a u " i de la tasca d'historiadnr; no va diferir de! refrat: -destacant el vessant
humanis ta-"Rovira i Virgili, Gran Prosis ta" a La Frontera de Voblit. Ed. Selecta. 1983, pp. 44 -46 . També . Antoni
Rovira i Virgili i el seu temps, "Ateneu" , 3er tr imestre 1987, pp. 23-24, [publicat poster iorment a Semblances.
Testimonis d'una cultura. Columna, Barcelona , 1990, pp. 88-93] on Leandre A m i g ó concep "La nacionali tzació
de Cata lunya"- en el context de í 'obra de Prat de la Riba- com un "programa d ' a c c i ó " i, peí que fa al programa
polític, "accentuava la seva posicíó catalanista nacional i socíalitzant, pero no marxista", p .23 i ss.

170 Entrevista mant inguda el 29 -VI -1995 . Vental la destaca que la relació amb Ravira , malgrat les
critiques des de "L'Opinió" on a partir de 1928 escrívia Ventalló, era unitaria amb el catalanisme ("es tractava de
fer catalanisme"). Interpretava Rovira com que "mes aviat era d'esquerra" i que era "mes ídeóleg que polític".
Aquesta ideología es produía, segons Joaquim Ventalló, des de rarticulisme. D 'aques t periodista la sembianca
biográfica que en fa a partir de la biografía de Bladé i Desumvila a Antoni Rovira i Vírgilí i el seu temps, "Recull
de Blanes", núm. 1482, 13-ÍV-1985. Hn destaca la vessant de "poligraf i gran patriota". També, Joaquim
V E N T A L L Ó á Rovira i Virgili, director de "La Publicitat", "La Vanguardia", 28-XH-1982, on constata qué
Ruviia en fuu director a partir del 3-1-1927 i que, segons Venlalló, quan va exeruir la diiecció de ' X a Ñau", va
ser succeít per Martí Esteve.

171 Entrevista el 18-1U-1997. Galí destaca que la Historia Nacional de Catalunya era un "programa
polític pie d'intencíons"

172 Entrevista el 26-X-1998. Nuria Folch definí Rovira com a "militant de ciutadania"



pogut consultar en no ser dipositat finaíment a l'arxiu Montserrat Tarradeílas fvtaciá de Pobtet-

i LÍUÍ3 kart Leonilía174. Tampoe no rnlia estat possible ¿'entrevistar el periodista Josep María

Xicota175. En canvi, Emili-Granier Barrera destacava de Rovira i Virgüi: "evidsntjnsnt,

Rovira no era marxista. Tampoe no pensó que fos antimarxista -Marx mateix havia dit 'no sóc

marxista'- i pensó que Terror greu d'Aceió Catalana, republicana o[?] menys republicana, fou

no aliar-se amb Esquerra Republicana i l'aleshores Unió Socialista. En realitat, com sembleu

sostéñíi1, és pódíá considerar Róvírá liiés ó MéñyS cóni uíi radical socialista francés dé Tépócá

tipus Herriot, per a entendre'ns. [...] En efecte, hi ha certa part de yoluptupsitat en. la creacip

política sincera. 1, en efecte, alió que pot determinar el futur d'un poblé és la voluntat actual

de persistir. La fidditat de Rovira a les tesis pimargallianes mes modemes -La reacción y la

revolución és encapa actual- és una a t o característica a reteñir"176. Granier mateix en el

traspás de Rovira constatava que la constant de la seva trajectória era "el períodisme militant

dins el.camp nacional i república [...]. El patriotisme, en el sentit mes noble del mot, el va

portar a tot arreu"l77.

També Jaume Ros, des de la concepció d'Hstat Cátala, remarca l'ascendent ideológic

de Rovira; "For^csarnení, des del puní ideológic i doctrinal no se'í podía menysíenir. Tampoe

no en teníem tants fideólegs]. El que sí que puc dir? que tota la gent rectora d'Estat Cátala, ú

en aquest cas quan era rorganització de les Joventuts a dins de FERC, havien begut en les

fonts nacionaíistes d'Antoni Rovira i Virgili. Obviarnent, el seu pensarnent era tan sobiranista

com ho pugui ser el de qualsevol pensador actual. A mes, el seu pas des d'Aceió Catalana a

i'Esquerra Republicana no va signifícar-li cap afebliment, sino que possiblement s'hi trobá

mes cómode, ja nacionalment paríant, ja que FERC estava uns graus mes amunt" .

m Bntrevístat el 2Ü-1X-1995, va comencar a conéixer Rovira i Virgili a la redacció de "La Ñau", amb
Joan Sa.cs, Enric Paiau, Feüp Greugés, Joaquím Viiar, Josep María Massip. Va fer ei seguiment del viatge de
Ruvira i Virgin i Bufíil i ivíaiiü a madnd per a durar en contacte amb José Ortega y Gasset, Gregorio ivíaianún,
Pérez de Ayala i els presos política de! Corniíé RevoíüCionan: Alcalá Zamora, Migue! Maura, Alvaro de
& Inrnnt T irn

M. Liado aprnfundí !a relació amh Rovira a "La Publiciíaí" e! 1930, de! qua! valorava e! periodisme com una
dimensió de la literatura. La relació mes estreta pero es va donar quen Liado va ser director a "La Humanitat"
entre l'octubre de 1936 i juliol de 1937. A l'exili hi coincidí a Montpeller entre el Nadal de 1939 i 1942 sobretot a
la Tertulia del Café de l'Esplanada. Mantenien correspondencia a partir de 1945, coincidint amb la col-laboració
de Rovira a "Per Catalunya", de Nica, (1945) d'on era director literari Josep María Liado. Vegeu també: Josep
M. LLAUÓ: Rovira i Virgili, director de "La Pubiicitat", "La Vanguardia", 28-X11-1982; p. 31. 1 Joan
TORRENT/ Rafael TASiS: Historia de la Premsa Catalana, Vol.lL Bruguera, Barcelona, 1966, p. 611.

174 Em ya contextualitzar la seva relació amb Rovira i Virgili en temps de la militáncia d'AGGió
Catalana Republicana. Entrevista (Tarragona, 14-TTT-1996).

175 Per a una visió de la difüsió i de redactors de "La Pubíicitaí", deis seus inicis periodísíics i a "La
JJJJIJ" ve°9U "Jc;c" M Xicoíii" a Josep M FÍGUERES: i'2 periodistas deis ÍT?P'S trefila CoHe"! de Periodistes
Barcelona 1994.

17*
'" Lielra de Gianier-Bairera (Baicelona, 24-1-1996).

177 A. Rovira i K/rj?7#/Granier-BAPvRERA,rEmilil) "Ressorgiment", gener de 1950, núm. 402, p. 6513



La utilitat d'aquestes fonts oráis i epistolars han servit per a situar esdeveniments o

situacions (l'"ambientM) del que forma part el propi Rovira i Virgiíi, de les quals desíacaria el

retrat ideológic -amb les limitacions de la ideologia de Rovira- i la valorado literaria \Teatre

de La Natura] dTEmili Granier- Barrera; la íunció calalanitzadora dei ''Diario de Tarragona"

entre 1927-1936 i l'ambíent catalanista república a través de la tasca d'Acció Catalana

Republicana a Tarragona i la coneixenca que tingué de Rovira a través deis mítings polítics al

Metropol per part Liuís icarí Leonilla; la semblanca genérica i ia caracteritzactó periodística

de Rovira a carree de Caries Sentís en el'marc de "La Publicitat"; i el debat el 1945 sobre

Tautodeterminació o la recuperació de l'Estatut de 1932 entre militants del Front Nacional de
f~\ , i T I • . : T - ' . _ . . . . . T I . , i . i " Í . 1 . T . . . / - 1 . . . . . . . . 1 7 9

a, itoviftt i esquena i\.cpuüiicana peí pan uc Joan \_asanovas .

0.0.5. ÁgraTmenís. Aquesta recerca no hauria estaí possible sense l'atenció i la

generositat, entre d'altres, de Felip Calvet i Teresa Rovira, Albert Roque, Rosa Cruelles,

Roser lncenser, Helena Virgiíi, Rosa Moías, Teresa Buixó i Montserrat de Ancioía,

Montserrat Catalán, Mire Taxonera, Eulalia Miret, Olga Giralt i Merce Bruguera i Víctor

Hurtado. D'altra banda, la direcció pacient del Dr. Pere Anguera i Nolla ha estat determinan!.

com també ho han estat l'ajut constant i rigorós de Montserrat Corretger. Iguaiment, he

d'agrair eís ajuts del Centre d'História Contemporánia, la Fundado Jaume Bofíll i el Consell

Assessor de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Maciá. Per part de les indicacions científiques,

he de regraciar i'atenció deis Drs. Aiitoai Jutglar, Isidre Molas, Anna Salles, Joan. B. Culla,

Ángel Duarte, Hüari Raguer, Alfred-Pérez Bastardas, Enríe Pujol i Jaume Sobrequés. v

179 Entrevista (Barcelona, 10-X-1995).



A) fcLS FKl'S

0.1-. Evolugig ideológica, i política. En aquest apartat tracto de cercar els

ideológics que articulen la biografía de Rovira en Funció del context politic. He tractat, dones,

de recorrer el ñl conductor de la ideología nacional i social d'acord arnb les conjunturas

polítques diverses, amb la bibliografía establerta i amb les noves dades a les quals he pogut

accedir.

0.1.1. De Ja joventut republicana federal a¡ nacioaalisme república (1900-1914)180

"Si Tambieni ho pexmej; y rhora es oportuna, Lnsistiu en. la rootifioaotó en el problema n j
ampliant la reclamado que entaula la nostra conciencia nacional. Perqué aixó es avui lo que ens distingeix y
caracteritza en l'acció republicana, lo que alhora pot donarnos forsa en el nostre poblé" (lletra de Lluhí i Rissech
a Pere Coromines [Llinars del Valles, 15-VII-191Ü]).

Humbert Torres, república d'esquerres lleidatá, destacava que Rovira va ser "educat en

Famor a la lliberíaí i en les virtuts del federalismo de Pi i Margal!"181. En el context historie

aquesta apreciado no era gratuita ja que Revira valora especialment el. petíode traascoriegut.

entre TExposició Universal de Barcelona (1888) i ia Solidaritat Catalana (1906). Era un temps

polítip que jsimboliteavs "dos grans momsnts d© la Catalunya Contsmporánia. La cr&ixencg

económica de Barcelona promogué aviat la creixenca espiritual de Catalunya" . Aquest

marc general és condicionador per a esguardar la dinámica deis repubiieans federal

tarraaonins. En efecte, la írajectória a! si del nucíi república federa! tarragoní es caracteritzava

per una crítica continuada al sistema restauracionista espanyol, peí canvi social

regeneraciünista -marcaí per una actitud roniáiúica . (com a siüómin ds ideaiiíat

transformadora)183- i l"esperit federal" de 1R94184. De fet3 per Rovira aquest programa federal

1KU El context cultural tarrgoní era molt limitat culturalment i inteMectual en el marc d'una Barcelona
centralitzadora: "era una devastado. No deu ésser avui gaire mes florit, ni molt diferent del que és a tota la
provincia catalana. Barcelona, cap monstruos d'una Catalunya massa petíta, ho engoleix tot. Em sembla, pero,
que Tarragona, aleshores í ara, és, tocant a manifestacions espirituaís, partícuíarment pobre". A. Rovira i Virgili/
Caries SOLDEVTLA, LÜbreria Cataíunia, Barcelona, 1925, p. 20.

181 El Comiat d'Humbert Torres, "La Humanitat", 31-XÜ-1949. Manuel de Montoliu interpretava
coetániament l'aportació republicana i d'esquerres d'Humbert Torres a partir d'una de la trajectória del
catalanisme progressista, tenint com a exponents Pi i Margall, Valentí Almirall i el nucli de "L'Avenc", i
defmint-ne el sentit com a "tres moments d'esforcos géneros pera oposar les tendencies progressíves a la conrent
conservadora o regressiva, que impedía Vexpandiment integral en tots els aspectes del nacionalisme cátala".
Gloses de "Futurisme" [Gabriel ALOMAR], "El Poblé...", 2-ÍX-1905.

182 La Catalunya Contemporánea. Una conferencia de Joan Sarda, "Germanor. Revista deis catalans de
Xile", abril-maig, 1948, p.8.

183 Caries SOLDEVTLÁ Op. Cit., P; 19. Quaní a remarcar els "trets aníiclencías i socialitzanís" , Josep
M . SALR ACHI MARES: Rovira i Virgili entre el catalanisme liberal i el catalanisme politic, "Canigó", 7-XTT-
1974.Q..7

SO



estabtert per Pi i Margal! representava la idealítat federal que era mes moderna i progressista

que íes Bases de Manresa eorn a formulaeió catalanista. E! federalisme de Pi eoneeptuador de

les nacionalitats precedía el catalarüsme corporatiu <te 1892iS5. I aquest punt assenyah la
vigencia de Pi i Margaii. Aquest marc també mostra una continuitat ideológica explicativa en

els prirners posicionaments i inteHsctuals d'Antoni Revira i Virgiíi (1882-1949)186 en

l'escenari tarragoní, en el qual "la riostra joventut avancada [se sentía] mig anarquista i mig
I S i l * •

catalanista . La trajectóna de Rovua, aoncs, se sitúa en els nuclis intel'lectuals que volen

recuperar els ideáis republicans de 1873-1874 concretáis en la "democracia liberal, de la

justicia electoral;, de la llibertat de pensament, d'impremta, de cuite, amb un compromís

formal aiiticentfalista i aulononomista" . Era una conjuntura de parlicipació de Revira en

actes nclítics arreu del naís, cjuan albora estava estudian* a Barcelona per a difondre 1'idean

de Pi i Margaii i els principis de juny de 1894 com a tasca de pedagogía política en una

conjuntura d'impuls social deí Partit ucmocratic Federal dms u'una ideología positivista

evolutiva: "[...] Los jefes se hunden, desaparecen, mueren; las. ideas perduran. Por eso. el

federalismo confia en el porvenir, . siempre justiciero, preñado de esperanzas; en la

Evolución, que realiza iodo lo racional;- en el Progreso, que hace praeitca&les concepciones

sublimes que en sueños un día. generosos visionarios-. Prediquemos sin QZSQ.r y sin. d.e.sjnayc>s

e¡ Programa federal, resumen de cuanto queremos; abierto, muy abierto ú las innovaciones

qite si tiempo veyct haciendo p&sihh& Lhvémosh á las chxfadss, é hspuehlQS ruraks, á ¡as.

llanuras fértiles y á las escarpadas cordilleras. Introduzcámosle en los talleres, en las

fábricas, en las Universidades, en el hogar de tas familias. Sus párrafos, hermosos como toda

la proso de Pi y A4argall y grandes como todos sus escritos doctrinarios, harán sentir allí

donde haya razones, que sientan y hará pensar allí donde haya cerebros que piensen. Los

184 Una !v$U-í§ politice JyVSíii} <á§ íííaxiííia iñfl»6íic.iñ v$ ser "Ja! N\v&Yo Régimen" § rné& deis ñftioles i
írebails de Pi i Marga!!, > 1'estética d'Espronceda, car !a formació escolar tingué poc ascendent en Rovira. A.
ROVTRAI YIRGILT: Quinze arücles, Tnstitució de les Lletres.Catalanes, Barcelona, 1938, p.9

l s s En un context de reivindicado de Pi i Margaii enfront deis posicionaments regionaiisies/bioiogisíes
del cüíulanísrúe conservador, Rovira cu reivindica 1'csrricníüda la vígcnciü a Petsaruíctí de P¡ i Aíai'gcitl [ttLa

lihif Nascut el 26-X1-Í884. La notació de í'acta de naixement a Jutjat de primera instancia de Tarragona
(Registre Civil) lom 36, foli iy.

187 Peí que f§ a l̂es lecturas modernistes i regeneracionistes eurqpees. A. ROVTRA I VTRGILT. Og. Cit,
P-17 ' "" "' *"" " ^ " ^ ' - — —-,,v

RepúbHca de, }&!% a ha República española, "í.a Avanzada", S-TT-1QO2. T.a concepció autonomista era
concebud-a per tots ?1$. nuclis. temtorials federal'síes, que ass.umien les doctrines, d? Pi i Margall com. a principi
que sintetitzaya el dret individual amb el. dret coHecttu" lo complet desenrrotl.lo de la vida social d'un ser
individual o coHectiu. No es solzáment Thome, elemeñt primordial de la í?rah familia humana, lo que te'l dret á
la vida d'un modo absolut y de tot punt indiscutible; sino que teñen igual dret y en la mateixa forma indiscutible
y absoluta tots los organismes socials d'ell deriváis qu'enllassan y ordenan cada una de las individualitats dintre



jóvenes federales han de traducir su entusiasmo en actividad fecunda, tomando parte

priTícipcitisiTtici cti la crtízaua TOUCTIIGTCIÍ c^ac soto, sera rcucuiürci ¡a cjuc suuSiiiüy'a ictccis.

caducas por doctrinas nuevas, no la oponga una denominación á otra denominación, unos

hombres á otros hombres [...]!ilS9. Des d'aitres irajeeióries, eom la de Pous i Pagés, aquesta

ConvergQíK-ia ide.c>ldgÍQ3 qs pal^sa, Qar Revira, corn el litera^, "apareix [,„] arnb oberíes

simpaties per l'esquerra, que des de la República creu que es podrá laícitzar el país, evitar el

caciquismo que fomenta rendarreriment, i ier reaiitaí la política federal de l!ex president i

filóspfPiiMargall"190

Claudi Ametlla, amic d'iníantesa i company de militáncia política de Rovira, ens

ictrala ainb precisió aqucíl ambiéñi: "L'idcari deís federáis iáiTagoñiiis es podía düssiíícai'

així: un quaranta per cent d'anticlericalisme; un trenta per cent d'esséncies. republicanes. i

Taltre trenta per cent es repartía entre federalisme i proletarisme tirant a anarquista. Em

sembla que per tot Catalunya ri, pocs o molts, el^ federáis no ffiancaven en cap contrada, ni en

cap població de. mitjana importancia- la pro.porció. era semblant A to.t arre.u es. consicleraven.

eís mes purs i auténtics repubiieans. 1 com que aixó ho identificáven en la rojor, també eren

generalment gent benestant. Ara diríem que aixó els feia un complex de superioritat"191.

Aquest "reirat de lamíiia" -qué siluava Rovira en posició relativament avancada quant ais

aires iriiíitaiist repubiieans192- isclpía ainb- matisos nacionaUtaris el jpve Rovira, que féu

osciMar la trayectoria, política entre Tarragona i Barcelona, en l'ocasió d'iniciar el cursos de

Dret (estudis que hagué d'interrompre i que acaba el 1915)19?. Aquests maíisos es

de la col-lectivitat suprema. Lo que nei del home porta quecóm de la seva vida y ve enrotllat deis mateixos
atributs y drets conseráblant": Autonomisme práctich/ üLeroniJ Estrany,"üent Nova"^ 14-VLJ1-1903, pp. 5 i 6.

1R9 "El Nueyo.Ideal"., 6,-VT-1903TRpyiríi:iyirgili participa. eauiLfLY?tllada. al Centre Federal de Matará
en record de PÍ i Margall cprn. 3 representant de "La Ayanza.da". juntament. amb. ígnasj. Bo, i Singla, Lluí.s
Martorell, Francesc Floriach, Josep Planas i un participant dé cognom Tortella. Els fragments de Particle -
inédit- de Rovira, a "El Nuevo Ideal", Mataró, 20-VI-1903, La propaganda del programa.

190 M inaic nne ru n.? ru n 18

!tíI Claudi AMETLLA: Mamóriespoiitiques (I890-I9I7). Ed. Pórtic, Barcelona, 1963, p. 149.
192 "La. Justicia" (12-VI-1902) destacaya. quant a una certa capacita! de Iideratge de Rovira. que era un

"Joven estudioso que llegará muy lejos sino desmaya en su laboriosa tarea de estudiar para saber revelando en
sus palabras, conocimientos poco comunes y convicción profunda en los principis de libertad". També Claudi
AMETLLA a Op. Cit., p.,156 remarca que Rovira era "element indispensable" quant aroratóriaiaíperiodisme.

1 Fet que comoortará, per exemple, que la direcció de "La. Avanzada" entre mitjan maia de 1903 fins
fehrer de 1904 recaigui* en Claudi AmetHa. ("La Justicia", 28-V-1903. i 14-U-1904).. Quant a la. trajectoria
académica de Rovira comenga a l'Institut Martí i Franqués quan s'examina de grau de batxiller el curs 1899-
1900. L'examen d'ingrés a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona el realitza el 10-IX-1900.
L'examen de Grau de Llicencíat el realitza el 8-111-1915 examinat-se sobre El régimen del salario [tema 18] i
De las diversas formas del mandato mercantil y en especial del contrato de comisión, [tema 72]. Peí que ra a ía
primera prova sobre el salari, reflecteix un coneixement de diverses teories coeiánies: " [...] Los inconvenientes
son especialmente iettaíaJos por los socialistas, que ven en el sistema del salariado una verdadera iniquidad.
Dicen que el valor mi ñabajo del obrero as superior al salario que cobra, de manera que el capitalista le



reíacionaven amb í'actualització inteMectuaí cfaquetí esperit fecteíat de juny cíe i 894 que Fi i

aeombolada al si del Centre Federal l 9 \ mantingué una concepció federal no unitarista -en el

marc de la renovació docirinai republicana davant la Unió Republicana J- en raspéete de

I'organització política peninsular aplicaat el principi de iliure pacte entre nacionahtats (rnot a

l'ús entre els federalistes de l'época per referir-se a les nacions), fet que l'aná diferenciant deis

federaiistes que fundaren La Justicia (1900-190(5), on Rovira iniervingué com a director i

redactor d'articles tant ^olítics com literaris

L'activitat d'agitació política de La Avanzada (1902-1904), "fulla de caire república

federal" , amb Rovira i Viigiíi, Bi'u ¡ Fcrrer i Claudi Amellla, plantcjá -en un COIHCAI de

nronia evolució ideológica deis joves federáis tarragonins- la via establerta per Pi i Margal!

des de la realitat plurinacional peninsular; tanmateix, no ho féu com a "concessió" de l'estat

vers aqüestes cornunitats. Aquesta era la principa! duerenc¡a entre els partidaris deí

federaíisme centralitzador d'Eduardo Benot i el deis seguidors de l'autor de Las

Nacionalidades. Hl procés de diferenciació de les dues íinies federáis quaiiá el juny de 1904

Tassumpció del fet nacional per part del federalismel9y que. en el cas del jove militant

tarragoní, acaba en ia participació -amb ia ponencia "Estudi del moviment obrer

usurpa una parle del producía de su trabajo. Añaden que el salario sujeta al obrero a una servidumbre con
ralc¡ciÓ!i cil r?citroT!O " CQTisicisrcifi CIJC los proletarios irtodsryios TSJJI'SS&TIÍÍTH la evolució" histórica dd ii'io del
esclavo QfitíviiO y del siervo medieval. Atf?7i?G?i odemás que el obrero carece de interés respecto del resultado y
la prosperidad de la industria , pues él siempre cobra lo mismo. En los últimos tiempos, se ha preconizado el
sistema de substituir el salario por una participación en los beneficios o, mejor aún, un sistema mixto por el
cual, además del salario obtenga el obrero dicha participación. A esta tendencia obedece un proyecto defendido
en Francia por M. Briand, en el cual se establecían para las industrias dos clases de acciones: acciones de
capital y acciones de trabajo. El salartio se puede calcular a tanto por día, o por un período Jijo de tiempo, o a
tanto por pieza o unidad de trabajo. Esta ultima forma es el llamado trabajo. Esta última forma es el llamado
ira-bajo a dasíaju [...]. Los salarios están Áotneiidos a ia ley de la oferta y la demanda. [...]. La cuestión del
salario da origen a numerosas huelgas obreras. Los trabajadores aspiran a la vez a elevar los salarios y a
disminuir las horas de trabajó". [Cxpedient d'Aníoni Rovira i Virgili. AUB].

rj4 Manifiesto y programa deí partido republicano democrático federal de 22 de junio del año 1894,
Tipografía J. Valls, 1903, p. 9.

195 A! Centre Federal Rovira intervingué el juny de 1902 amb la conferencia Drets y Uihertats
individuáis ("La Justicia", 5-VI-1902); el juny de 1903 ("La Justicia", 18-VT-1903) en un acte commemoratiu
del programa de juny de 1894. També hi intervingueren: C. Castells i P[ompeu] Gener.

196 Manuel SUÁREZ CORTINA: "La quiebra dsí republicanismo histórico, 1898-1931", a Nigel
TOWSON (ed): Op. Cit, pn. 144 i 157.

" ' Áqucsl preces no ei'a pci'ó ciarainenl cvoiuüu car Rovira, segons Caries Soldeviía, ana prencnl
consciéncia de caíaíaniíái, Caries SOLDEVTLA, A. Rovira i y'irgiii, Barcelona, 1925, p. 20.

198 A. ROVTRA I VIRGILI: Els darrers dies de la Catalunya Republicana (Memóries sobre l'Éxode
Cátala). Ed La Revista, Buenos Aires, 1940, p.7. ,

"El Nuevo Ideal. Periódico Semana!. Orssno de! Dsrtido Republicano Democrático Federalista"
Matará, I l-VI-1904. Rovira i Virgili es va ocupar de la ponencia "Organització o llei municipal^ juntament amb
David Ferrer, Danyans, ROÍR i Armengol i Mari al.
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contemporani"- en eí Congrés fundacional cíe ía Joventut Republicana (1908) i en la

intervenció en crgans nacionals-populars com "la Campana de Gracia"200 en el marc del

procés de constitució que dos anys després -el 1910- durien a la Unió Federal Nacionalista

Republicana (1910). Aquesta evoiucio marca ei pas del federalisme doctrinan inciat eh el

mesíratge de Pi i Margal! a! nacioriaíisrne república en debat/ oposició vers el catalanisme

conservador que polítics com Ametlla conceben en el cas del grup de la Joventut Federal

tarrragonina: !!a mesura que la nostra puresa federal s'exacerbava i la conducta del diputat

[Julia Non giles] s'apartava de Hnia [unitarista] sense giragonses, que per a nosalfres era l'imica

que havia de seguir un elegit del poblé, el vell sentiment se'ns manifestava i prenia formes de

franca fcpi'Ovació. La topada dcfíiuíiva v tugué, després d'aigunes ¿scáíáiíiusses. Dcvia ésser

cap a la primavera del 1905"201. La fixació de la línia que delimitara el federaíisme d'estat

envers un nou federalisme nacionaütari -com a primer "motor" ideológic per a desenvoíúpar

el principi de! que Revira i la resta de la Joventut Federal concebien com autonomía

federativa- és el que cal remarcar de l'etapa política i cultural d'aquest inteí-lectual entre el

republicanisme tarragoní i el projecte entre nacionalista i socialitzant del que será la UFNR a

Barcelona. En aquesta avinentesa csciiurá por a La Autonomía o El Fació i participara en

acte? de propaganda 3 l'enfitat Catalunya Federal, "único lazo existenteentre catalanistas y

republicanos durante el tiempo en que la Unión Republicana alcanzó en Barcelona tan

En aquest context de debat polític cobra sentit dones, que Rovira inicies la redacció

d'articles en cátala a La Justicia (Trench d'aubá), que emprengués iniciatives contra la

200 La celebrado del Congrés de la Joventut Republicana de Catalunya els dies 18-20 d'abril de 1908 va
teñir ressó en ia premsa comarcal en mostra deis nuclís nacionalistes i d 'esquerres que s'hi anaven creant. Un
exemple és 1'ámplia informació que en dona "La Fede rado . Setmanari República Federal. Portaveu de la
Joventut Republicana Federal de Mataró y del Partit República Federal del Districte d 'Arenys de Mar" (Mataró,
9 i 16 de maig de 1908). En el número del dia 9 s'hi sintetitzaren les propostes de Rovira i Virgili: "Ei Congrés
Cátala de la Joventut Republicana proclama Taita conveniencia de I 'adveniment de la democracia obrera
organisada ai camp de íes lluítes poíitiques y sociais de Catalunya. Les ibrses politiques de ¡'esquerra catalana
han u.: adoptar un cuntmgut de reformes suci&U solides y variables, que inieÜn valentament ia t rans formado dtíl
picsciú icgim vupilaiibi.a, cncunilaitL peí ¡es vics Icgulb le» lluii.es ubi cíes, les quals nienasbca pruvuuuj cu Luí el
mon foriís5Íines sotregades revolucionáries. Eí Congrés recorda la r¡eces5Ítai de donar an aquest moviment una
rítc*ii ttor*t írorYi-*o rti^rt+ Avnonciira tí At*rr\r\n*'fi+tr>n narq lí&npar niví I' hrtcf ílifof nn^ irvtnrtrctKi litaría rídíinitiiromAnt pl
l Vkjl.flivíill l l illlVÍI 114.V111 V'^ptlll^l » U J y v i l l w i i i n ' L ' U , .̂'Vl Ü T V4.4V '̂4 «1Í1J 1 llSjtMlilÍAll. \.j\.(V lIll^.'S.'i*ülU' l i l i Vil l\\ VVlUkLU T ^IlliyilL \T'l

triomf de Pides! autonomista. E! Congrés Cátala de !a Joventut Republicana, crida amicalment ais obres catalans
pera una colaboració tleal y feconda ab les forses d'esquerra en la comuna taRca de reformes politiques i sociais
que ha de realisarse desde'ls municipis de Catalunya". Peí que fa al comen^ament de la participado de Rovira a
"La Campana de Gracia", definit com a "vibrant escriptor" a "La Campana...", 7-XI-1908. Any XXXIX.
Batallada 2061, p. 2.

2 0 1 ritiiiHi AMETT T A f)ry. Ot " « 1KQ.170

•°3 A. RÜV1RA1 ViRCiiLl, Op. Cit Pp. 15 i 17.
203 F, Pi Y SUÑER: FA problema catalán. Imprenta de Pau Valencia, 1906, p. 100.



monarquía ailbnsina^ i que impulses ta cataianització -amb la introducció de ciasses de

caíala- de VAteneo Tarraconense (1904), que acaba amb una escissió al si de la insíitució.

Pero en l'aspecte cultural -indestriable de la ideología antiestatista de comencament de segle-

la composició d'obrés de teatre com Nava Vida, suposava una íimovació arguineüial en ía

funció de vincular nous temes socials a la literatura teatral d'inici de segle . En efecte,

Rovira exposá en aquesta obra una oposició entre l'estatus conservador (representat per Don

Gregori) i rdeai de revoka i, dones, -modernista (lgnasi) °6. Va ser estrenada el novembre de

""' Rovira va ser empresunat arran de Partide que va redactar per a **La Justicia11 a causa de la majoria
d'edaí d'Aífons Xiii. a Tarragona ei maig de 1902 per un anide tituiat Nuestro luto (Í7-V-1902). Per !!La
Avanzada" de! 7-Vi-1902 sabem que Rovira ja era líiurc.

203 Per a comprendre aquesta concepció de teatre social vinculat a "la veritable expressíó de i'ánima
catalana en lo que té de particular y d'universal, y ja no cap dintre'Is motllos esquifíts d'una anticuada organisacíó
de botigueta", vegeu ti moviment acvuat del Teatre Caíala/ JjÜSEPj P[OUS] i PAGÉS "El Poblé Caíala", 8,
31-XIII-i 904.

2U6 Val a dir que antenorment Rovira plantejava aspectes de consciéncia social en composicions com El
castillo y la cabana ("La Justicia", 15-VIJJ.-1901) on lluiten dues torces antagóniques per l'amor d'una jove. El
senyor del castell (representant de les ciasses domináis, exempliñeades peí senyor) i les ciasses subalternes,
representades peí morador de la cabana. És una obra amb contingut moralitzador i exempUficador de la nova
societat de ciasses. També, ¿A/nw Líiure?, ~%d Justicia"'', 4-XE-190J. Pero ía vaiuració del teatre ü'idecs, també
es concreta en comentaría d'obres com Ía representació que te iíoc a YAieueo, Magda,, de Sudermann En la
crítica a "La Justicia" (27-X-1904), Rovira rciviarca que ""El pertsconianto as !Ü traducción da algo vivido, es la
concreción de un aspecto de la realidad".

Peí que fa a I'obra teatral, A. ROVIRA I VTRGILÍ: Nova Vida. Drama en Tres actes, ímp. E. Pámies,
Tarragona, 1905 jj'exempíarconsuitaí duia una dedicatoria formai a Josep Roca i Roca, qui, aihora en va íer
donactó a TAteneu Enctciupéüic Püpuiar, segurament per la temática ü'übra social També existeix una

Üna d'un Vuluui ui crííic de Lcalie de "'JuveiituL", Emiii Tinlurer (sensc fer-n'hi una wílica), el 29.IV-
1905 BAB)] Dos passoS que mosíren aquesta oposició els tenim quan Don Gregori diu: "En rignasi íoí son1905. BAB)].

i f>on»r in^a? Tíf^rA lac i l i l i ic i r tne n/\ s n n r í i i v a r i H*1 1**̂  faenar a nn^c rm o o V or\* fir^T" r 1 " ! trOP a l ' n l l n1 CapCiíilivvb. i v¡V I V J li iUi-K-ní> iiO w i j i í i n v i i , i U-.' I V J w j . ' C m u w s Iiv ifv li yKr\ Uivlt Kr\tp lIL-u S i vil í t

(n w\ Per cont r : i I'Tonasi i^^^ütza !a naturn n i ) í l no s'avé a les convpn^ions so^i^ls' "La Natura ^s mes mi'una
enamorada. Es la nostra mare, la nostra mare eterna" (p.37). Un ordre natual que s'oposa a Tartificiositat del
món de les ciutats: "Un ambient d'artifici íes fa esclaves [les ciutats] de la ruptura social, i una educació
formalista i freda impossibtíitat en elles els especies de la Joventut. Per'xó no'l coneixen ni'I forneixen, l'amor"
(p.45). D'altra banda, I'esperit de crítica a 1'ordre social, que portará al retrobament amb la Natura, és
simbolitzat per la joventut, per l'Jgnasí: "Nosaltres som ía joventut que creu, la joventut que sent, ia joventut
qu'estima, i'ls joves amb l'amor farém florir el goig a la térra i edificarem en món de benestar. Ara van
espessinl-se les úmbi'es del capvespie i la foscor ja'ns vüHa. Espeiém eí tiou dia. L'alba aclaiiiá íes tenebies, i ía
íium, ia íium regnará" (pp.213-214). Áquest cicie d'oposició ordre esiabíert-naiura-joventui-transformació es
repeteix a toia í'obra (í.e. pp: 50, 48-49, 51). La recepció de ¡'obra ebtre !a Joveniuí federal va ser concretada en
Uníl SCnC GC LI Cn si! iií-ií-.i IÍW ".. laUüi ¿-iii!>_i.!id tí h-<l ju^iiviu- v̂ J—••, —-> ! ¿ ' . ' "Ai- i .-lJ-Ty". i_n í_i LJI inivi i i iuLí ' . riiii'uHd

disposava i'objectiu. pedagógic de cercar una nova societat a través de í'abra de Rovira: "En Revira y Virgiü, *!
seu autor, ventaíjosament conc-giií en la política y en la literatura de nostra térra,, ha escrit una obra peí teatre,.
potser tenint mes fe en ell per fer arrivar ideáis redentors a las conscíencias deis homes, que en els medis de que
disposa la política; potser creyent mes en Teficacia de l'acció personal, que'n els resultáis de l'acció colectiva. Y
crech que en aixó ha fet bé. Sovint obliga l'acció colectiva á transaccions que no escauen ais homes
independents, y 1'actuaciÓ de las colectivitats en las Uuytas modernas es, segurament, mes migrada, mes
intructuoasa que i'acció y l'iniciativa individuáis". En medis catalanistes, iLLo Camp de Tarragona" destaca que
amb Nova.., Rovira "begut en ias ibns del teatre modern" ("Lo Camp de iarragona'", 3-X11-Í9Ü4). La critica, es
ciai", negativa i remarcam una Superficial cxpeciació social, per pan deis seoiors nionárquics al drüina de Rovira
a "Diüriu de Tiuraguna" a uurrt;;; ue Criiicún (20 i 23-XI-Í904).

El ressó de l'obra a Barcelona es va valorar que "no careíx de mérit" i que era "una mostra de
descentraíisació teatral CL'Hsquella de la Torratxa", 9-V1-1905, núm. 1379, p. 394). En aquest context
d'idealitat modernista Rovira tenia en projecte -que no va dur ñnalment a terme- dues obres mes de teatre que
s'havieti d'esüenai 1'octubre de i907 al Tealie Ptincipal i al Romea de Báicelüna: L ^amich initm i Ei sartí de la
nota ("Sonycra FodcraP, Tarragona, Í3-X-I9O7). Un comentan ac i'obra quant a situar-ia en ¡'oroita de ia



1904. i inserí esiéücamenl Rovira -com a eriiic de teaire indos- en ei marc inLeMeclual deis

modernistes207, eníés com a recepció de tota una tradició regeceracionista i crítica -amb vasos

comunicants amb la tradició anarquitzant- que no tan sois rememorava figures literáries

franceses com -biniíe ¿ola, sino que proposaya una línia de justicia social obrerista" . Per

omioct mi-itiii 1'rtKr-a Ho tontrp Ae> 1? ninm rrtm&nt'zAn on anuiict /Tintovt -nt»1 Con r^Vp^tnif\ntiri
L1\.ÍL1\.-J1 lUVl l l l ± \JULll UV li-Llllt- UV l l ^ r i l U , VUlllVllllIMtl \.'ll LI\.¡U\.'L¿1 WUlt-AL J-'Vl Jvi l V.'V'i 1 Vil CiUllul 1

Claudi Ametlla2wy, exemplifíca eís liigams étics entre nuclis modernistes i polítics federalistes,

vinculado que va mantenir amb la coHaboració (entre I9G5 i 1914) a Porgan nacionalista

república El Poblé Cátala, síntesi del federalisme nacionalitari i el socialisme reformador ,

temática social d'Ignasí Iglésies: A. BLADÉ I DESUMVILA: Viure a Tarragona (FuÜs d'un dieíari 1975-
1976), IET, Tarragona, 1991, p. 127.

Ao tiesta vinculació ds Rovira arnb la ideaütat modernista i ds irocirés social -ara sr. Pobra d'Tfcssn-
!'exemplifíca ?.mb la redacció de Partióle !"Obra futurista" per a YFfomenatge deis co.to.lans a Enrich Ihsen
(Barcelona), juliol de 1906. La reivindicado del dramaturg Noruec significava una idealítat de superació de la
societat del moment. A PEndreca s'hi deia que "Hi ha noms que encarnen Pánima bategadora de tota la
Humanitat y a ella perteneixen per complet". Rovira hi constatava que "[...] L'obra del genial dramaturch
noruech es obra d'avenir, producte de Íes clarividentes intuicions d'un esperit visionari y profetich y per
Pevolució deis temps devindrá triuníanta. Les generacions que vindrán, al comprendre integralment les idees
ibsenianes, glorificarán la personaiUat del gran revolucionari del An dramatich. L..j Ells reconeixerán que fou un
moralista fiageilador deis vclis preceptos y un apóstol y un apóstol d'una nova moral sincera y fecunda. Ells
proclamaran que fou un rebeíi sosíret a les formules hipocrítes de ía modestia y ais noeius seniimentuíiamcs, un
hornes forí, qui seniin.se imnieiiSament superior s la sc-cieísí del seu segle, ceíck en Pisoíainent soperb de la seva
ánima la fiiiició aníicipüdís d? íes fliíiircs pcríeccioGs. Pero per sobr? de tot, com lo iiiérit niés eniiaent de íes
obres d'Ib.sen Jes seneracions -e! demá admirarán !o valor huma deis seus drame.s. !s nrofonda v refinada
psicología deis seiis nersonatges, tos quals revelen sovint les misterinses fnndaries de la conciencia y los motius
suprems y intims que mouen a ía voliuitat individual". Peí que fa a la coitcepció sobre Jbsen, Rovira assegurava
que "en la meva primera joventut vaig teñir dos grans ídols: Ibsen i Pi i Margall [...]. L'any 1904 vaig estrenar un
drama al teatre de PAteneu Tarraconense de la Classe Obrera, titulat "Nova Vida", i que el protagonista
s'esbravava exterioritzant tots els seus neguits íbsenians", segons comentava a Doménec de BHLLMUNT:
Figures da Catalunya, Llibreria Catalónia, Barcelona, 1933, p. 137. Al si de "La Ñau'' també Rovira reuordá el
dranmLurg peí "pianlejaiuení deis grans piobíemes de eunseiéiicia". Vegeu Una leineinoiació del dramalurg cuín
a "píaníejaraeni deis grans probíemes de conscíéncia" a Ei meu losen, "La Ñau", Í9-ÍH-Í928. I també a Idees i
Hornos, Hertrik Ibsen, on Rovira remarca que "les gencracíons de dcaiá admiraran el valor huma deis scus
drames, 'ÉL prouindü i rcíínai-ia psicología uCtS scus pcrsonaigcs, CiS QUÍIIS rcvcicn, sovint, les rríistcnoscs
fondsries de la consciéncia i s!s motius suprsms i íníirns DUS motisn !a voluntat individua!'1 Of.' "La Ñau" 25-
K-193!.

203 Caries SOLDEvTLA, Op. Cu., p. 3Ü. Per ai mare internaeiünal de recepeiü de ia cultura francesa al
ai deis icpublieans espanyols de eumcnvuiiicní de segic XX: i peí a iu inlegiuwó del pruyiiunu de jusLíeiu soeiul
en !a cultural pQiítiC-3 rspüuiicsna com a VJSIOIÍ u3t i/íUfiuo, un conjunte- uc crcc?¡cías ¿Cure ¡os crvíiÍLtrvs ÍIHIHUIIGS

inuGldod sutr? los citidüdcsios v lo snDf£sióu de lo. crueldad v el temor, de la i^iorcficict v la siiversticiófi. del
dolor y la miseria {...}" a .T. ÁLVAREZ .TUNCO: "Los "Amantes de la libertad": La cultura republicana española
a principios del siglo XX" a Nigel TOWSON (ed.): Op. Cit, pp. 268 i 275.

209 Aquest corre'igionari de Rovira mostrava e! eontexí social i po'ííic transformador present en aquesta
.._.ra. tic tCttirc" Y CÍ? Esmuc, C¡LI Cuín- Í tiíiiiJiviiL uv .lamní^tt p\/w^ia ^ u ̂ nim^kuim i ÜIÜIÜÜJ I%\ sura scmprCj Í£UCMI

rejoveniran al mon, una continua condemnació de las coreadas preocupacións y injusticias del món" ("La
Justicia", 26-XI-1904). Una altra crítica, en medís modernistes reusenes. "Patria Nova". 21-V-1905. p. 118 per
Modest Surroca: "reveiral un refinat sentimental i sme i un temperament ben predisposat per aqueix genere".

Socialisme reformador comparable en hipótesi aí "Partido Reformista", Cf: Maniieí SUÁREZ
iri m-fnj-atipmn »%i Kcnañn Ro7}uh!ic.fn'.ns v reformista*; hnin !a h4nv.arauín do AHnvKo VTTJ c Y T T

Madrid. !9S6. PD. 108 i ss i 130. La mateixa idea a aut cit. "R.eDub!icanos v reforniistas ante la crisis de la
monarquísa de Alfonso XTT1" a J. L. GARCÍA DELGADO fed."j: La crisis de la Restauración. España, entre la
primera guerra mundialy la IIRepública, S. XXT, Madrid, J986, pp. 51-75.
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encara que ia ideaülai del diari reÜecteix ia crisí cfenlesa amb la "Conjunción Republicano-

>^J\J\,ííiiiokCi pv-i Ivívíilli ít IÍÍ \,\jlíiyi\,iisi\J VICJ i'̂ s. iiciv.-iv.iiai . UVIIÍV^UI v m^iucii-ii; vcí ov,i

interpretada com a fruit de la dedicació de Rovira a la.lluita per un régim polític liberal contra
!tei ieiTOuxisme, eí caciquisnie i el cenUalisme" i ei desenvolupameni de "les seves idees

federalistes" que "es nodreixen d'un contingut nacional cátala que ha d'envigorir-se i fruitar

esponerosament fins a la seva mort"¿i¿.

Aquest ambient polític i inteMectual república l'exposa el nacionalista república Pere

Csvaílé i LlasostsnL cuan deílnsix l'soortsció del fsderalisms nacional si si de la Unió

Federal Nacionalista Republicana, a la qual s'incorporará Rovira i VirgiÜ a través del servei

d'esíudís del Centre Nacionalista República: "Ilein cieguí qu'era pialóme, qu'era suicida

seguir mes temps en la rassivitat del catalanisme indefinitit" .O que la UFNR "capitalitzará

la representació d'amplis sectors cataianistes populars", encara que des d'una altra óptica hom

identifíqui la Unió Federal amb un partit d'adscripció-de classes miíjaiies . Aquest projecíe

polític es complementava amb la tasca de divulgado de la cultura i institucionalització

cultural i literaria**'" en ciau de socialit/ació de la normaliviUació lingüística mitjancanl obres

Peí que ic. a ¡s cnsi daiisncss ue la Ul'ísR SIÜW i3 C-onjunción , &uinü€i *̂_.*.«
rvfarmtsmo en Españir... "pp. 53 í 10. Eit aq^est- període, Revira títídiEÍ en HirEraments !s «oveHa de Jackr
LONDON, La crida del bosc, "El Poblé...", 13, 14, 15 i 16 d'agost de 1908. D'altra banda, un exemple
sienifícariu de vinculado entre socialisme i nacionalisme será ia conferencia que pronunciará a I'Ateneu
Enciclopedic Popular el febrer de 1911: "Socialisme i Nacionalisme". Aquesta activitat. en el marc d'unes
"Conferencies socials", tindrá d'altres participants: Cebriá MONTOLIU: "El marxisme"; Pere. COROMINAS:
"Assegurances obreres"; Josep M. TALLADA: "l'Estat socialista"; Josep CÜMAPOSADA: "Sindicalisme á base
múltiple"; francisco LAYRET: "La política i els obrers; Manuel R1US: " El colectivisme"; Amadeu
HURTADO: "El dret de vaga"; R. NOGUER COMET: "El trebaii de la dona1', Francisco RiPOLL: "La
cooperado, piincipi de iiiiíluraiiient sucial"; Aiexdiidic PLANA: "AiL i Dcmocíáua"; N. BAS I SOCIAS: "Els
procediments revolucionan i evolutur; Josep PRAT: "La vaga generar'; Angei GICK: "El sociaüsme catóüc"; S.
VALENTi CAMP: "Els obrers üítcíecíuaís"; M. MORAGAS MANZANARES: "Scgi¡í[o] conírü cí paio
forzoso"; Antoní SAYOS: "L'industrialísmc rural"; Josep ANTTCH: "L'higicnc i els obrers"; J. PUTO I
FERRETER: "Teatre social" A. LOP.ENZO: "L'anar^uia"" R. NOGUERAS OLLER: "Literatura social"; C.
AMETLLA: "El socialisme i rescola"; J. RUIZ CASTELLÁ: "DCIÍ declararse ob!ig?.toñíí l'associació deis
obrers". Cf: fu!tetó: Ateneo Enciclopédico Popular: Conferencias sociales (TMHB).

Ünufiguru illuslrc cjuv uvsupíirvix. Trcís biografíesu'Ániuní Ruviru i Virgiii, "Rcssorgimciit", gener
de 1950, núra. 402, p. 6512.

lli Perqué som republicana/ F[ere] C[ A VALLÉ], "1-oment", 19-l-iyU7.
214 Jüiirne COLOMER I POUS: La Unió Catalanista i la formado del Nacionafisme radical (1895-

19.17). TD: Facultat de Geaografia i Historia, UB, 1984? p. 344. Peí que fa a la mesocrácia de la UFNR, Klaus-
JÜR.GEN NAGET.t:. El movimiento nacional y la clase obrera en Barcelona (l898~l9Z3)y Ed.. Documentos de
Trabajo, desembre, 1983, pp. 77. Aquest historiador remarca que la base social del partit nacionalista república
era format majoritáriament per un 30,2% de juristas; íabricants, 14f4% i un 12,7% de periodistes i artistes.

Un fet que mostra la nrosressiva consideracíó int&l*lectual de R.ovira fora de Barcelona es la
intervencíó en esdeveniments culturáis com les festes literáries de Badalona. formant part del jurat ("Gent
Nova". 18-VT-1910).



que van assoür un notable ressó social com una Novissima ortografía catalana. Vocabuíari

"al costat de la tasca, gairebé díríem doctrinal, de l'lnstitut famb la recerca de

Pompeu Fabra]"', cai esmeniar i'esforc divulgador de la premsa catalana i la

cooperado d'aiguns editors. Entre aquests, 1'Antoni López [editor de l'obra i a

Roviral, quí tantes prqves ens té donades deis seus coneixements fílológics mes que

limitáis a la teoritzacló, fets vívente en la puresa artística deis seus treballs cTescríptor.

Í3 mes de la.] Utiliíüt ss^íritusí duta al tsnxis maxtni ds les ^ossibihtsts °ráci&s a la

renovació d'antehors diccionaris meritissims que en ella s'acompleix; utilitat material

per les condícions de facililaí que el fan assequible i manejable; per la doble dísposició

de íes equivaJéncies catalanes i castellanes i per la breu ciaretat amb que facilita les

consultes. Utilitat total perqué liquida amb aventatge tota una etapa de transició

lingüistica i s'avanca a un període de segura fixació [...]. No és un diccionari

d'autoritats, pero si un diccionari en el qual a l'autoritat de la tradició s'hi ha sabut

sumar l'aulorilal deis grans vidents d'avui qui forgen la nova tradieicr219.

Tot- amb tot,- calía doíar aquesi programa cultural-polítie d'infrastructures de

socialització d'aquesta ideologia nacional d'esquerres exposada per Rovira el marc de

191022". L'empresa "Societai Catalana d'Edicions" en va ser baula de uansmissió a fi de

í16 L'obra de Rovira suposava un grao en l'ús popular i la norma científica. Peí que fa a la seva
acceptació en esgotar-se'n la primera edició i la significado d'orientació normativitzadora en el contetx
d'aprovació de les Normes Ortográfiques de L'institut, Llibres, "El Puble...", 9-111-1913.

217 Aquest diccionari havia d'anar prologaí per Pompeu Fabra, segons una carta que escriu a Joaquim
Cases-Carbó (Bilbao» 31-T-1910); "Acabo de rebre una carta de l'editor [Antoni] I^ipez participant-me que va a
comensar l'impressió del diccionari catalá-casíella d'en Rovira Virgili i demanant-me que li fassi un proleg: un
estudi sobre la llengua catalana. Jo li he contestat que abans d'escriure'l proleg me cal coneixer l'obra; que'm
vagi enviant els plecs impresos, i que, en vista del que sigui l'obra, li taré o no'l proleg. Qué'n sabs tu, d'aquest
diccionari? Quina Uástima que per mor de no ésser amb vosaltres, L'Avene no hagi encara emprés la publicado
ü'un üiecionari!" (Arxiu Atcncu Barcelonés). Miguel de Unamuno en feu una ressenya a "tu Publicidad (24-DC-
1916} siiuiiiii uqucsíu ubiü cu cí uuuicxi de la. "Julia uu interés pvr ¡as literaturas pvriugucsu y cululurui y a la

jCtiííj IÍ£ cGíiociiJiicíiTG ¿¡¡recio uC CHUS y cíe sus ¡eligíais, iiCiTiicniús uC- i« rtUcsiTCi cüSiCuCffiíi, scjiíísí tSt provoca va
que fi+rib«ÍS "fifí gf'ffi piirts In pnhrñsa y oj rmquiínsamiimío do. ñtfü mtestra .hwguti casie.Hfma Uíariüifi"', ja que
"?fíuc.hü$ de sti.s intifTiidc.des vivas, vero ocultos, no se vsn hiev sitio a través de los romcinces hermanos
peninsulares". Amh tot, trobava irreüevant en l'obra de Rovira la reproducció de paraules idéntiques en cátala i
en espanyol. fent prevaler en aquests casos la morfología espanyola: "Es que un vocabulario asi. diferencial y lo
más breve y sencillo posible, debería ir precedido de una sucinta introducción en que se expusiera las mutuas
relaciones fonéticas diferenciaos entre ambas lengttas'\

La funció "descasteüanitzsdora" ds Fabra a Lecturas sstivals, "LTÍsquella de Is Torratx?, pp.434-435
[recollit ?. Sihtetes de Catatans, Proa. Barcelona, 1999, pp. 129-1311.

2!" Ressenya de Josep M. LÓFEZ-PÍCO a "Caiaíunya", reproduida a "Renovació", 4-1-1914, pp, 2-3.
Aqucbíü ubru va sci ubjecic d'ubscqui per ai picmi "Cuiivciiiciicm d'siiiiiiii el prupi idiuinu i dcsLcnui i'ús
d'aíiri" oferí per í?. Joveníiít Nacionalista Republicana dins el certamen Agrupació Hc-rací, "Renovació.

22:1 La vida barceionma, "Ei Poblé Caiaiá", 14-IÜ-1910. Rovira consíaiava piemoniLóriamem, com
excusa de 1'assisLencia a una conferencia de Pete Cotümines {Eh fotiümenis. ituiestruclibles de la qüeaió
caimana, 3-UÍ-I9I0); "[...] i'csíaí deplorable en que aquí's troba la bibíiograíia poliiica y sociológica. D"obrcs



publicar assaígs i obres de conjunt no ian sois per a a normalizar la iiengua sino per

aclualilzar la cultura del país -com destacaren Revira i Virgiíi o Alexandre Plana " - en

.esferes.d'estandardítzació cultural que.no eren abastables per l'lnstitut d'Estudis Catalans, car

hom partía del recotieixement que'"en totes les nacions de cullui'a efectiva trobareu, pera

estudiar eís seus problemas, la seva vida, la seva evolució, un conjunt de llibres. Aquí no

trobareu res o casi res d'aixó [...]. Cal, dones, crear una institució que per l'organisació y per

l'esfors' d'uns quants ciiitaoans benmériis s'asseguri lo que espontániament no?s

,aconsegueix". Aquesta Societaí, doncs; "té per objecte la publicado d'obres medites de

poiític^.socjojogiaj.ecpnomia, historia, literatura, demografía, estadística [...], per a contribuir

a Peüfüí Limeiil y áí píogíés de la cuítura catalana""". Aquesta iniciativa va sci' continuada per

soGÍo!ó°ísues vd'ohres de;Do!iíica-cFÍtiea-o doctrinadno-se-n'escfiii"cai!>.-.1Les srans crisis DoHíisues vsocials-
d'F.fínflnya.-y-cio-CataIiinya-cHcÍfl-darTCFs-tcmpR no han produií cap Hibrc de volada".

/ W l Rovira contexíuaiiízá ia necessiíaí de normaiiiaí culiurai consiaiant "la carencia d"un nucii suílciení
d'áutors que esraersi íes ííurs aciivitats en ía pioduccló intelectual y Eiícrana y la carencia d'un pubííc prou

rtíi? . .AiXO COíTlpOi tSVa. .. !2 niOGlIiCawlO .u UÜ (.'»LUI:UI. u/ .^n InGi^in- -u un j.-wííli, i|Uv. r •.;! unauO ' t i i i.tj'1 i/i.1! ti

uríívíírsííl" ífe' !s" Í^UIÍIÍFE" ^ T X"Jn" CHÍÜIS" CÍUC CTÍTJSLIU! A'd' nríitlLscuió" ds" ¡iiDrss* ds's" noblss" CÍÍnismníiranís" HÍIÍIÜÍJ"
d'aoneHs one,- com Cataliííiva, Iluiten contra les influencies désn?.cionaíis3dores. adcjiurirá dessegiídia

J'evidencia- de !a; pobres^ de la- mateixa- produGció- a- !a-; nostra-, patria", &• Comnasmté la idea de- la- Spcietat,
AJexandre!Plana: ve contextuaiit7.ar aquesta, editorial- en- el procés-de. renoveílament generacional; "Cada
genéraeió. haTde_.£oj^
'Ambduesdeclaracionsa.''El Poblé Cátala", 5^Vm-191i. . :"• ¡ ' . •'"'••'• .:

, rn Una noble .Empresa.. "El .Ppbíe Cata!»''. .Una conceperó íembiant a I.a .Sociedad Catalana
d'Edicipne.% "La-Cataluña", 7-XTT-íl9-10;,.p-. ,803-,1-Jn exemplfr d'aquest-ar-nonada- al dia- cultural-, el-,tenirn- en-Ja-
. demanda] decol-labóració- ainteMéctuals-cpm vá ser L'aweptáció del 'edkió d^
Ramón Túnió.íL^evoíudót^riií^.draaíiesta-edició.es.troba.ehies.
1912. Epist'otari Ramón Turró,. SC). O tanibé én el cas deis "Poetes Catalans moderns", com detalla a Caries
Riba en carta (Barcéioná,' Í8-Vi-I9r3)s!'lá Sócietat'CatáJana d'Kdiciórís.torna á estar en íriárxá.' CaJdrá dúrtot
seguit a i'impremta Tübeiia Voriginal del según volum de Poe. Ara están acabant un llibre d'En Caries Soldevila.
Pul passai' vüté iiiateix peí rimpiernta, i eiUeüdre's ainb en Tobclía, que aia es cí piopietaii de la S. C. D'E."
[Fons Caries Riba/Ciementina Arderiu Sí.: 03.01.05.04.05 caíxa n. 42. ANO Áuioritzaeio de ía íamíiia Riba]. La
dcuTcacfduc Rovfra af capdavant de fa SCDE'transcorregué entre í'any de Ía fundació de "editoriaí,T9ÍO i 1915.
m documenf, Signaí cí vuít tfocfüfcrc de ÍÔ TT entre Rovira i Virgiíi i Ramón Tííbetla, figurant Llüís-Ptiu
Fáftnanrjec-1- Jo«:ri^ 4PT?T COTIT * Wsiíti''TtCfTiis' gs'lsbH'g' otis csrtír diTisiiír d^ frrnci'oitS" sníS" Rüvirít r Raiííoií' Tobslís.
Efi-!» 5?v?t &ase-1 deiít w.ie- "E>oa- A. Rovif-a t Víf-gsti- ene«ffegíi í« eoñfeeeió- de-tetes íes obfes de \?t Se^ietat
Catalana d^dkions-a Don Ramón Tobclía: Petque fia! preu dettiratge, segons la Base HI, €Ta-"Tretze pessetc*
el plec de. 16 planes, 1.000. exempJars, caíorze pessetes, 1.500exempJars, Quince pessetes, 2,000 exemplars. En..
cas de major tiratge se fixará el preu de comú acordé Peí que fa a l'adquisició de paper. la Base IV constatava
que "El paper anirá a carree del senyor Rovira i Virgili. Mentre aquest no en íaci fabricar d'especial, el senyor
Tobelia adquirirá el paper i el carregará en compte ai senyor Rovira". bra un acord, dones, que estabüa en ia
seva base vuitena que "el senyor Tobella compra al senyor Rovira el materíai d'impremta que aquest tenia
depositat en son laííer, per la quaiuiiaí de Pis. S50. Aqueixa suma será descompiada del saíao que aauaimeiu
resuliti u fiivor dei acnyor Tubclíu. Les obres de ÍÍI 3[utjieiiiij C[aí¿iiunuj d'Etdiciuns] se cumpuiidiuii ainb eS
referít maíerisí, meníre reiineixí íes degudes condicíonsir. El cíete de Rovira-aí cspdavaní de redítonal resíava
especificada en !*egcriprura ítet seí cTe desemhre de T<?r5 quan ftovira "único socio de !?< entidad "Societat
Catalana d'Edi'cions" cede y transfiere^ todos los derechos QUC CÜ la" misms te pertenecen; tales como aso de
nombre- "fiocietat Catalana d"Edietofw"; existencia- de- ios veinte- y tres tomos publicados hasta- hoy y sumados
atrojan un total de mil ciento cincuenta tomos- {& sean ©ehoeientos- cincuenta encuadeniados- en rústica y
trescientos, encuadrenados en tela) que se hallan en poder del señor Rovira_ y distribuidos una. parte en. las
Jjbrerias de esta ciudad, cuya Jiquidaciórj pasará a favor de dicho señor Tobelia. asi como los derechos de cobro
de diez y ocho recibos atrasados y un crédito de trece pesetas cincuenta céntimos contra el corresponsal de Reus;
y toda ía documentación y originales de la "Socieial Catalana d'Edicions". La Base tinquena de TescripLuia
recúlüa ei eompiúiuis de Ramón Tobelia a publicar uii original de Revira i Vngth, i en quaísevül cas "De no
admitir ci señor Tobcila Ía obra que ofrece ci señor Rovira y GC insistir este en su puoncación, se nomorarán tres



ia voiuntat d'aciuaíiízació del pensameni ppiíiic nacionalista república d'acord amb les

lendéncies de pensament i cultura política internacional amb la direccio per part de Rovira de

la "Revista de Catalunya" (1912): "No hi ha avui a Catalunya una veritable revista a la

moderna. No hi ha una revista que sigui un ampie i complei resuin de la vida complexa de la

patria noslra i que, alhora, informi el públic caíala del movimenl d'idees i de fets del món

contemporani "^.

Rovira emprará comparativament processos nacionals de reivindícació política per a

divulgar a la soeictat catalana mctodes de reivindícació d'estructurcs políticjues d'auíogovern.

L'objectíu era mostrar que a la base de l'autonomia federativa hi havia una voiuntat de

íjuübuiizáció política " . Aquest íet exíeni es vinculava ai programa nacíoiialisla república

amb la valoració de la trajectória de Pi i Margal! en assaigs reivindicados com ÍA Qiiestió de

Catalunya [1913], "millor estudi que s'ha fet sobre Íes idees d'en Pi i Margall",_a fí de

autores catalanes, de reconocida lama para que estos con los señores Rovira y Tobella resuelvan si debe o no
admitirse v publicarse e! referido tomo comprometiéndose ambos a acatar v cumplir !a decisión de este jurado.
Entregará, luego de la puhlicación de este tomo c! señor Tohctla al señor Virgíli doscientas pesetas en metálico
y treinta ejemplares de la obra de referencia, veinticinco de ellos encuadernados en rústica y cinco en tela".
D'altra bada la Base Sisena acordava que Rovira lliurés a Tobella els origináis corregits de Caries Soldevila,
Verger de Plasenteries; £.A. Poe, Histories extraordináries i del mateix Rovira el 11 Vol de La Guerra de les
Nacions.l reterent a aquesta obra de Rovira "el señor Tobella [ÜiuraráJ ai señor Rovira veinticinco ejemplares en
rústica y cinco en tela de cada volumen para los respectivos autores y además cincuenta pesetas en metálico para
el autor de la Guerra de les Nacious". De í'esLal de cumpLes iancal a 3-V-191Ó es pul destacar que la senes de
iiibres mes venuis de Rovira i Virgili va ser ía primera serie de ia Historia deis Movimenis Nacionaiisies, ei
segon vokiffi de la Guaira da tas Nadons i ¿}iit-aís sobra'! caUdanisrnc (en edicions populars). D'encá ¿'aquesta
uuíu ivOvtra pssss. a cí-scr consc'lcr honorari. • ero scjucsiS runc¡o servia ucnllsc s intCricCiUSiS per s puolicar
ubres a ''editorial corrí va ser e! cas dü l'aolsü d'assai"K de Nicolau D'Olwer: Coman lar¡s f!9!5-!9!7) editats el
1920. Vegeu per al preces de publicació d'acjtiesta obra sengles Heíres de Rovira ?. Nicohui (19-VII-1918 i 18-VI-
1919), Én la primera ! letra assabentava de les condícions sota les quals es faria la publicació: "El que hi ha -
potser ja deveu sosp>tar-ho- és que F.n Tobella, actual impressor, editor i propietari de la Sfocietat-1 Cfatalanal
d'Efdicions], no pot oferir una paga metálica ais autors. Els dona exemplars (vint-i-cinc, generalment). Peí
demés, vos editarien Tobra pulcrament i entraría molt aviat en torn de publicació [...]" (Lletra núm. 2/1 Fons
Nicolau D'Ülwer. Arxiu de Montserrat]. Per a una valoració de l'editorial des de criteris favorables a la protecció
d'aquesta empresa, "La Veu de Catalunya" (I2-1-191B) destacava que "i'aparició deis esmentats volums,
curüsamcnt cüitats es una prova ben paicsa i fa aquella cntitat sigui digna d'csscr secundada i protegida pels büns
pairicis de iut Cuiuluiiyu, ju en furnia ue dunaiius, ju cu iu de subscnptuis Ü iu "Socielul Cutaíunu d'Ediciuus", al
fi que aquesta pugui complir ía rnissió que íi ha estaí confessada". L'émfasi de "diversíñeació deis programes"
editorials a Francesc VATJ.VERDÚ: L'ñvnhició de l'adició catalann da .'923 a !930l "K!s Marges", 9, 1977,
0.38. Per a i'evolució señera! de !a Societaí Catalana d'Hdicions. Albert \ÍANENT; F.scrwtors i Ediíors del
Nou-Cents, Curia! Edicions, Barcelona, 1984, pp. 151-158. Agraeixo a Ramón Tobella la documentado que he
esmentat adés. En relació amb la biografía de Rovira i els medís d'escriptors que dona a conéixer í'editorial.
breument, a Aitur BLADÉ I DESUMVTLA: Antoni Rovira... p. 95. Per a una exposició general de la tasca
edítorialista/publicista de Rovira: Albert MAMENT: Rovira i Virgiti. Promotor d'editoríats, revistes i diaris,
"Revista de Catalunya'1, núm., 75, juny de 1993, pp. 133-139. La circumscripció ideológica liberal de l'editorial a
Joan FUSTER: L'aveniura dei ilibre cuiulá. Empuñes, Barcelona, 1992, p. 49.

223 Prospecte, "Revista de Catalunya", núm. 1, 3-IV-1912.

"" Es un exenipíe del que dic Iu cumpunició que fa Ruviril cniíe la demanda d'auíunuima d'Iiuindii
envers el govera anglss de Mr. Asqiiith i ía tasca del partií nacionalista irlandés de John Redmond, en reíació a
!s manca de programa a Caíñkinya: T.'autctxmtfia d¿>. Cirtfthmyn, "T.'FsqueMa de !a Tnrratxa", 2^-TT-!91!, p, 11'!-
115; "Jo he comnarat lo nuc fan els nacionslistcs d"EuroDa pe! triomf deis scus ideáis, y ío quc'ís catalsns fcm. Y
la diferencia amic es enorme. Potser cap ideal costa tant d'assolir com l'ideal nacionalista [...]. Aquí, perqué 40
diputats no'ns portaren l'autonomia en un any ja'ns deciarárem desenganyats [...]".



concretar ia "díierenta actuado, la ideología deis federáis cataians de la deis espanyois"22\

ii.v¿uv.ol tiOuiv, íaviui viC it'v^iwl t¿v K-nUi-iiCIic; JJVMÍÍIVO ÍÍCÍWIVÍIÍIÍIIÍÍIÍO ímtiiiaVíivusUa tuuu ihut

ideología nacional propia orientada a la cerca d'estructures polítiques de govern era el que

explicava i doiava de sentii. ei procés de renovado doctrinal del uacionalisme. Es a dir,

1'organiUació política havía de ser un reflex d'aquesl procés de conscienciació i de leorilzació.

Ambdues funcions anaven indissolublement lligades. Aquest doble projecte era el que

ilnalment superaría processos anteriors de manifesíació áe la personaliíat nacional. El nou

cicle poíític aue havis d'sconduir l'sscuierra catalana demsnava "nue lo Que cal fer pera crear

un fort nacionaiisme es posar a l'edífici de Catalunya soüds fonaments, mes que ornamentarlo

ab banderes i doiüassos. Ens hcin adonal que no CGuseguiriem el iriútnl de rauioiiotma ab

versos rebels. ni ab invocacions ais comtes y reis de ITiistoria riostra, ni ab entremaÜadures de

carrer, ni ab valenties de vetllada poiítica-literaria-musical. Hem vist que'ns convenia, per de

prompte, cridar menys y estudiar mes".

És evident que Rovira proposava orientar la práctica política com a conseqüéncia

d'una alianca amb el combaí intel-lectual i cultural. La cultura, havia de ser una base

programática del procés d'unitat deis federáis catalanisles. En el marc de l'aprovació de íes

eleccions municipals de 1909 Tnistoriador i polític assumia una concepció social de la cultura

en el conicxi d'aualitzar criticamenl el procés de cataianiUadó, a fi de superar un "patriotismo

lírich y buil que sería allament nociu pera l'avenir de Catalunya", ja que calía evitar que el

"ilegitim orgull cátala, degenera en tartarinisme", perqué "la primera condició deis pobles forts

es saber conéixer els propis detectes [...J. El veritáble patriotisme no consisteix pas en alabar

desmesuradament la térra nadiva, ni en contar atothora las sevás eloriss v grandesas [...]. Es

acte de valent y sá patriotisme senyalar las deficiencias y las taras d'un país, ab el sant intent

uc que ue que sai posa, csuicua y iciilei ¡_...j. ¿\ ^Litaíuiiya scbLuuia iiiabüa pv>üL...j . r-ía uau

posada en nráctica de la idealitat modernista deis nacionalistes republicans: "Abans els savis

era aquí casos isolats, excepcions; treballaven independentment; no tenien res que agrair a

l'ambient queis envoltava; eren d'aqueixes flors soliíaries que no fán istiu. Avui al contrari, la

cultura catalana renaixenta s'organisa, se fa cosa colectiva y social, troba un ambient

favorable pera'l seu desplegameni. D'aquesia manera es com se posen soíids fonamenLs a ia

T i yaijirai-i¿ /•¡'̂ ¡-î jggtg obríi a C3ÍTSC ds P-Lodár^as i CSIIIÍSH ?. "R.snai.\.snisíil" 29-1-1914 n 70 En
aanell oontexí Pi i Maraail era proposat per a formar parí de rimaginari c-ol-!ectiu de ia societat. Miíjan^aní !a
reivindicació del monument Revira aprofitá per socialitzar !a idealitat que representava: "L'estatua d'en Pi no
tindrá per objecte assegurar la persistencia d'un record que podría ftigir de la memoria de les generacions, sino
que vindrá a consaarar en la via pública de la ciutat la recordansa lluminosa que d'un mort immortal serva la
nostrav patria": El monument d'en Pi y Margatl, "L'Esquella...", 26-1-1912 [reproduít a Leandre COLOMER:
Lectura de Pi..., pp. 174-176].

226 fWIFRED (pseud. De ROVTRA IVTRGILI, A)]: ía cultura catalana, "L'Esquella de la Torratxa", 5-
TÍÍ-1909,pp.-146-147.



nacionalitai catalana, com se desveiíia y_s'arrela eí sentimenl nacional, com ens atansem.al

triomf de la causa patriólica. Per aixo no anyoro el's passaís dies de senlimentalisme; de

romanticisme.. Tampoc els codemno, per aixó f...l. El nacionalisme cátala tindrá el ferm

susientacul de la cultura catalana. J[a] no's tractaiá deis criis nerviosos deis febles, sino del

clam robuts deis forís" . Cullura- i nació eren recíprocs que havien d'abastar nous sectors

socials.als.quals.calia.no.identificarainb certs estereotips desmobilitzadors ¿H.

ü.1.2 De les idees i la política (1914-1923)

La dedicació professional de Rúvira i Virgiíi.a la Maiicomuniüii de Catalunya, primer

com- Auxiliar interí- del*Negociat- de-Premsa -a- partir- del- 8-VR-19-14- i com- a-Oficial- dei

Departament d'Administració des del 27-ÜI-1920,. acaba en el lloc d'ofícial del Negociat de

Premsa, d'encá del 15-X-1920. En aquesí ámbit Rovira passava a ser un intelectual1

professional-de la-ManGomunitat-pratiana-. Rovira-mateix defineix aquesta institució-Goma-

"Une unión ou tédéraiion udministrulive des quaire provinces qui consliluaient

t- ut- id

attíonomiste catatarte: en 1918, le goitvernement Dato prormdgita un décret

• permelíunl la cansíUultun de "Muncuinuniiui" provinciales, esiunanl que la loi

provincial? espagnole fes aulorisaif implidfvment [...]. [Es] une institution de

caráctere administratif, d'oii son aspect legal et officiel. Gráce á l'esprit catalán elle a

pris ioi de suile la vaíeur d'une noble resiauration pairioüque. Antis e¡ ennemis vóieni

£71 slls I?. Ü?€711Í€.T HCIS V&J"S VttUtQyiQfiliS itlíéOTúls SÍ 1'liHÍíé SÍClble ds l(X Í€.TTS CÜÍClh'iííS

L---J- La Mancomunitat a pris á sa charge de nombreuses obligations que l'Etat

Cvntrui vspugnoi ¿res urriéré en scivnces uvuii négligées ou qu'il uvuii saris cesse

dííférées: 1a caftoornphic ^éog.raphique et géol.ogiqve catalanes, Kiétéorologíe,

Inveníaire et Conservalion des Monuments """".

Aquesí context de concepció política general pratiana, integradora de diversos corrents

inteHectuals i polítics230, está delimitat en la trajectória roviriana per una etapa de transido

111LW1FRED J: Klnouperiode de la renaixema catalana, "L'Esquella..,", 21-1V-1911, p. 242-243,
m [WWB3JD]La patria y kuowfílut, "UEsquella...", 24-XI-19H, p. 738..
2™ L'Oeuvre de la Mancomumiat/ A. RÜViRA i ViRíilLi, "Le Feu. ürgane du Regionaiisme

Mediierranéen", núm. 2, gener de 1923.
¿-íu Com concebía Josep Pía: "Aquest organísme tan limitat i precari [Mancomunitat] esdevingiié de

seguida un factor de direcció general molt important Un tet fou decisiu: el retorn, en alguns aspectes de
Tadministració, a una concepció dei país com a totaíitat, és a dir, per sobre de t'esquarterament de les províncies.
[Prai de la Riba] ía una política d'iüees", h'omenots. Primera Serie, Obra Completa, Voi.ll, Ed. Destino, .
Barcelúiia, 1969, pp. 14 i 40: Com a sinle&i de ía Lasca de COÜSUUCCÍÜ d'una lineMecLualUaL en el mat del pcojecLe
mancomunitari ideat per Prat de la Riba, Eorja de RiQUER: "iniroducció"' a Historia de ía Diputado, Dipuiació



política marcada per ia crisí en eís rengles de la Unió Federal Nacionalista Republicana el

mar? de 1914 arran del Pacte de San! Gervasi, alianya entre els nncionniisíes republicana i els

republicans radicáis del populista i carismátic Lerroux231. Aquesta alianza va ser interpretada

per la premsa internacionai com a "paiadoxai", tamuaieix, va ser legitimada per Pere

Coroniines aMudinl a la necessaria alianza amb les classes populare, bo i basaní-se en les

argumentado de Rovira peí que feia a la relació entre nacionalisme i sociaiisme. Encara que

aquesí posicionameni no ios recolzat per polítics com Francesc Layret que acabaría

abandonant el paríit: "Jo no soc enemic de les alianses amb les esqúerres; pero si amb en

Lerroux. Cree que el continuar aquesta darrera és la mort definitiva del republicanisme a

Catalunya i per aquesia rao no puc colaborar m activa ÍÚ passivatiienl en xembíaíu política.

Potser estioiii eoiiivocat: oero es un convenciment fermament arrelat" . Doménec Guansé

d'aitra banda, s'hi refereix com a "combinació política de laboratori,..sense temr en compte Íes

de üareeiona, 1987, Vol. I, p. 35. En aquesta estrategia de captació d'mteHeetuals-prufessiünaí!» d'esquerra
Catalana per parí del programa nouceniisia vegeu el pürarieüsme de coníext de Rovira amb Pcrc Curümincs IÍ

Rovira ascendí a Oficial encarregat det servei de Premsa. D'altra banda,. Rovira és absent de la
Mancomunitat entre el 31-X11-1923 i el 19-11-1924 en desplaear-se a Tolosa de Llenguaduc. 1 explicava així
aquesta abséncia: "Eí solasuil, oficial de la.Maneuinuiiila.1 de Catalunya, leuinl uecessilal de dedicar aígun íemps
a aíers propis, soi-licita que, de coníormiíai amb eí Regiarnení d'Oncines, ii siguin concediis tres rnesos de
iíiccitcia sctisc 3ou, á partir del próxini mes de gencr". Poc despres, Rovira i Virgili dímiícix el carree d'üíicia!
de Ncgociat de Prcmsa eí 7-TTT-1924 (apmvat el 15-ül), que "dispttso epte constase en acta {...]-que debiendo
fuicer los funcionarios Uxlos abstracción co/np!sla de sus ¡U&ales ¡mliíicos an ala ejercicio de sus funcionas, no
existe posibilidad de que ías órdenes del Cornejo dirigidas a los funcionarios para el cumplimiento, puedan
ponerlas en contradicción de sus ideales". El mateix carree era previst de restituir-li per ordre del 28 de febrer
de 1.936; "el dret que el senyor Antoni Rovira i Vtrgili al-lega en la seva instancia del 27 de febrer del 1936[en
qué Rovira sol-licitava que ti fos "reconegut el dret de reintegrado a la plantilla de la Generalítat de Catalunya,
d'acord amb les condicions que siguin procedents] li fou legalment reconegut i que cal adaptar-lo a la plantilla de
la Cieneralkat, amb la mateixa categoría en qué ho foren eís fiincionaris de la mancomunitat que trobant-se en
ídéníiques condicions varen ésser adaptats a la plantilla de la Dípuiació de Barcelona, aixó és, ai carree d'üficiai
segon amb el sou anual de 5.000 ptes, i roeüneixeni del temps trariüeorregut entre l'aeeeptaeiü de ia seva dimUbió
ñna a la declurució d'cxeedenciu feia la reducuiú que asaenyuicii les nuniies cbiiiblerics per ia Diputaeiú de
Barcelona en 2 de desembre del 1930". [Lligall 4116. Exp. 33. ADB],

: j i Aquesta opimo és la que sembla que va donar Rovira quan va escriure, en el traspás de república
espanyol, que "Lerroux troba ia mssa republicana de Barcelona íorea nombrosa encara, pero üescoratjada i
dividida. Pogué ieagrupai-í& en olla pait; afegí a ia íeva UOSL impüitants cúiiLiugeiUi obicis siLuats en la ¿o¡ia
intermedia de ¡'anarquisme i ei repubiieanisme, i coníingents també imporíants d'immigrats, principalment
aragonsos. í encara, sn determináis niorricíus, rebé Í'&JÜUÍI de gsnt conservadora ¡ monárquica enemiga de!
cataianisme" C.t: Lerrtntx, "LaHumanitaffscgona ¿poca], 113, 27-VTÍ-1940, p.l.

232 "Les Annales...", p. 165. Lietra a Pere Coromines [111 (?)-1914] ["Correspondencia". Arxiu Pere
Coromínesj. Sembla que i'opinió de Layret no anava equivocada. Una mostra del posicionament espanyolista del
republicanisme de Lerroux és la negativa a donar supon a Voílcialilal de la ilengua en una sessió de la
ívíaiicuniuníiul, cu icspusiu a lu. defeuau que cu Téu /vlbeii Busiuidcs. La curia de fclicitiieiú que li iiumelé Ruvim
(30-V-1914) és prou evidení envers í'actinid oficialista deís radic?.'5: "Encara va temr un aiíre mení la seva
jntgryajttsijV i ¿g posar (I? niííüifesí ririgincsriíñt ñmh qi.ss's diiisn aijíonomisíes s¡5 rñdicai?. F.ls qi.jf: ¡ÍO vo!$f!
nníi^ar nrr fí'thrnh van «nrtir ah'r nmh la excusa de auc l'cQScnvarca es cosa de l'Estat. No saber nuc
l'orflanització de l'ensenyanca, dins el régtm federatius pertoca ais Estats particulars de la federado". Cf: Apud.
Alfred PÉREZ BASTARDAS: Els repubücans nacionalistes..., Vol. í, p. 260. el subratliat és meu. xf].
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opinions deis mes joves [Rovíra, Ciaudi AmetliaJ"*"". Hn quaisevol cas aquesta alianza

signiíícava el qüeslionamenl CI'LUI cerí "purisme catalanista" i torna va a alorgar un credil

polític a la Lliga i al no casual manifest de Prat dos anys mes tard: "Per Catalunya i TEspanya

Gran"2"'. El pacte origina, dones, l'escissió del nucli de redactors d'"El Poblé Caíala" que no

hi eslaven d'acord, entre els quals es c-omplaven Rovira i Virgííi o Lluhí i Rissech235. Els

1Ji Pere COROMINES: De la Solidaritat..., [discurs de campanya electoral,l-III-1914],p.310. Doménec
GUANSÉ: "Pere Coromines (1870-1939)" a Op. Cit.. pp. 35-36. Una interpretado del totmdiferenciada es dona
en el cas de Emilio Navarro quan entén que aquest pacte va representar un "espíritu altamente conciliador,
desinteresado y patriótico y de afirmación republicana", que havía de suposar una "poderosa fuerza de
oposición contra al predominio de las dttreclias". Cf.: aul. cit.: Historia criíicu de los hombres del
republicanismo catalán en la última década (¡905-1914), Barcelona, 1915, p. 130. L'orientació de i'obra,
favorable aíPactc de Sant Gervasi" no va recollir, és ciar, la biografía de Rovira 1" VirgilV.

234 J. A. GONZÁLEZ CASANOVA: Federalisme i Autonomía a Catalunya (1868-1939),. Curial,.
Barcelona, 1974, p. 214

233 Scgnrts Unís Cflpdcvilal l'cvnlucitS posterior del diari, a mans de Rihcra i Rnvira va perdre qualitat
periodística en haver marxat el gros dds redactors dissidents amb el Pacte de Sant Gervasi. Lluis CAPDEVILA:
De la Rambla a ¡a presó, Edicions de La Paraula Viva, Barcelona, 1975, p. 199. D'altra banda la trajectória de
Lluhi i Rissech,. en aquesta situado .. és significativa perqué en una lletra adrecada a Pere Coromines (20-V-
1914) comenta les raons politiques, extensives per igual a tot el coMectiu que deixa la UFNR", que palesen una
disuonformitat amb el Pacte de Sant Gervasi, ja que, segons Lluhi, havien reduú 'TUFNR a un simulacre de
pailiL, a un esqueleL stiise esseucia u piiucipi espiritual [...]" Tot exposava 1'idean deis uauiuiialibi.es republiuuis:
"Jo soc nacionalista repubücá. Proíesso l'ideal nacionaüsía en iota la seva anipiiiut, o siguí sense aienuar-lo i
acnsc sacrillcar-lo devant cap aítra afírmació de earácicr socia! o de dicí public. Aspiro íguaíment a la
Democracia i a !a República, sense les quals son en absolut impossiblcs a Espanya !cs íiibcrtats íant individuáis
com colectivas. Y cree, en fi, que una actuado intensament progresiva i esquerrana, en els ordres polític, social
i económic, es l'únic camí de salvado que tela nostra patria en la present c-risi de la seva vida, o siguí per a donar
ánima- al- seu eos- encara- purament territorial- i-provincial-, per- a- provar-li- els- destms de la- seva- forma-peculiar de
civilisació, i per a arrencar-la a la absorció o predominí deis seus nuclís conservadors, sempre inadequats per a
exercir reivindicacions nacionals o patriótiques". I finalment explicitava la seva sortida del partit: "[...] deveu
considerar-me tora de 1TJFNR en quan aquesta no respongui en la realitat de íet, a les aspiracions que deixo
íbrmulades, en quan, amb naturalesa humil de satélit, vagi vacilant i incoerent de l'actuació obrerista a la
conveniencia i direcció virtual del lerrouxisme en quan no tingui política i existencia propies i genuines en el
proecs, uvui pl¿ de obstados, de redressament i nacionaüsaüió de Catalunya. Jo ücsitjo que les torces nacionals,
en quaii cunlmucn dunnideb o iaicuís, surlni de la seva mcrciu, per a cunüibuu', umb aidur i efiuada, a lea
relvindicadons catalanes. Conservo í'esperansa de veure realisada, en bé de Catalunya, una selecció de esperits
direcíors, prepsrflís i aptss per a I'obra nacional, i una forts organisació social' i poética ?,V servei de la causa
popular. Pero declaro que avui per avui no tenin ni creada i seleccionada I'éüte, ni disciplinada i en marxa la
multitut deis patriotes, ni en consequencía marcat en térra catalana el camí august de l'ideal. Y per aíxó mateix
jo'm refuso a tot lo no sigui contribuir a que's fixi. de una manera definitiva. !a ruta ideal de Catalunya, a que la
segiteixi resoltament l'esquerra patriótica, i a que la Democracia nacionalista se converteixi hardidament en
centre de gravetat i expressió fonamental de l'existencia del nostre poblé" (Arxiu Pere Coromines.
Correspondencia. BC). ES a dir Liuhí exposava els mateixos principis i preocucions de Rovira i Virgili, pels
quals aquest darrer ingressará el 1932 a Esquerra Republicana de Catalunya.

En canvi Ribera i Rovira, un del "grup deis dotze. continuador de la tasca d*El Poblé Cátala remarcava
el paper de Rovira en aquella trajectória posterior; "[.,.1 Ara que nosaltres, els joves, els qui saben perdonar
agravis -i pocs n'hauran soferts tarits i tant valorosos!- volen deseixir-se d'aquest emboirament deis sentits i de
1'ánima que'ns feia viure per odiar, per comptes de viure, com devíem, estimant, ara que a nosaltres, els joves,
ens sol passar la vida estérilment baraliant-nos amb la gent de dreta i amb la gent d'esquerra, esgotant les nostres
energies en una Uuita ingloriosa de males passions i d'anatemes; ara que, per deixar rastre del nostre curt pas per
aquesi inón, ens disposem a ireballar i a combaire lo que s'oposi al nosire ireball agennanaiu-nos amb lois
tiquclís cicmcnib que csiiguin mes a la vuia dei nostre seny i úci nosLie cor... es mu. picuiauínciu quc'l vcll
company [Rovira i Virgili] ens deixa; és ara que li posaran una ploma a!s diis per combatre'ns, una ploma
en veri nada pvr l'odi de!? que1! rodegen, i reempe^dra l'escomesa d'altrora obeint e! darrer c¡am perceptible i que
serva confós fent vibrar d scu timpancH, aqudl anatema impropi deis homes que comparctdscn cordialmcnt cls
idealismes demnerátíes" RIBERA f ROVIRA, I: Siluetes."Ti\ Tímpanell", pp.2-4. Exemplar manuscrit xerocopiat
[1914]. [Arxiu Antoni Ribera],



sotasignants del maniíest evidenciaven els motius ppiiücs de la sorlida del diari i dei partii:

"[...] Sortim &EI Poblé Caíala perqué després de íes eleccions no hem volgul fer política de

coalició amb els radicáis, atenent la riostra conciencia; a la conveniencia del partit i del diari

[...]. Soriim del diari perqué no voíguerem donar aire a la pensada habüíssima del senyor

Lerroux de celebrar amb una merienda democrática I'anomenada fesla de la pau, amb la qual

el quefe radical acaba d'asségurarse del tot l'adhesió deis restes de l'U-FNR11""0. "La Bandera",

amb un únic número, fou la plataforma d'expressió de les critiques a la política d'alianga amb

eís radicáis, seguida de "La Patna" " . L'objectiu d'aquesta darrera publicació era

"co[hjesionar els elements dispersos del nacionalisme iliberal i fer que trobin en el poc o molt

picstígi d'aquesies planes, ía represeaiació que no han ifobai fins avui, en ia preinsa" i

mostrar-se continuadora de la trajectória de la UFNR després del pacte de Sant Gervasi: n'era

una "rectificació . Aquesta situació -entre 1915-1922 representada en Rovira com a

república nacionalista sense partii- es perllonga fíns a endegar la tasca de redactor entre 1916 i

1928 (represa posteriorment entre 1931-1932) a La Publicidad, catalanitzada a mans deis

iM> Els sotasignats del manifest eren: Rovira i Virgili, Noguer i Comet, Claudi Ametlla, Marius Aguilar,
JPere Casáis, Pnidenci Bertrana, Alexandre Plana, A. Serrano i Victori, Andreu Nin, i. Bertrán y Ballet, Delfí
Sanmartín: Lo de El Poblé Cátala, "El Diluvio", .21-IV-1914. La soiidaritat d'aquest rotatíu república envers
aquests signats era clara: "ios antiguos reductores de El Pubie Cataiá, de aquel diario en el que durante ocho
años luboruron en pro de Cuíaluna, haciendo toda clase de sacrificios". Peí cuntía, eí número d'"El Poblé
Caíala", dei Í9-IV-1914 (Ais nous companys) íeia pública la represa del diari a partir de nous rengles de ia
Jovcntui Federal' Ncionallsta Republicana: "EL POB LÉ CÁTALA, amb ía sava nova ác ia joventui , prca el'
carácter que li csca, c o m ' a diari portaveu d'un partit jove i hardii, convcrt int-sc 'cn la modesta pero vibraní
tribuna deis bornes de llibertat que breguen sen.se defaüir per !a redempció de Catalunya republicana [...]".
Vcgeii en la mateixa direcció de relien polític de l'anterior redacció: "El P o b l é . ' 1 , 20 i {'editorial "Davant de
Catalunya", 21-TV-1914. Aquesta editorial també fa una ressenya del que es va conceptuar com a abandonisme
de l'anterior equip malgrat 1'actual itza ció de les retribucions economiques; "T quan els vells redactors ret.ribuíts
sempre fins a darrera hora, abandonaren els seus llocs d'honor, nosaltres els substituirem sense pensar un sol
moment en la retribució material que generosament cedirem a la nova empresa del diari. I aquest acte de
generositat, que eils eren els primers que'ns I'havien d'agrair, els empeny a una política nascuda d'un senzíll
contlicte económic, precisament en aqueils llocs tradicionals des de on s'ha blasmat sempre del Nacionalisme
cataiá, i son cils inateixos -els volis companys d'ahir!- els qui ciis escometen pcl gran crira d'haver üalvat ci
iiusUc Uiui'i per id cuusu de Cuíulunyu!".

237 "La Bandera. Fulla escrita pels exredactors d"'El Poblé Cátala", 25-1V-1914, núm 1. Per al context
de rundació de "La Bandera", Artur BLADH: Üp. Cit., p 122-123. Bladé també afirma que Rovira va ser l'autor
de l'eüitorial d'aquesta "Fulla [...]": "Amb el cap ben alt". Rovira ni afirmava que amb ia surtida d"El Poblé
Caialá": "hem aqucsl saciifici icnse vacíl-lar, amb eí coi ben CÚIUCIU , amb eí cap b e u alt. En mig de Latus
sacriricis verbals com s'ofereixen cada dia a Catalunya, nosaíires hem fei a ia patria el sacriríci eíectiu dei nosíre
estipendi de periodistas. No tenim !a pretensió d'haver reaützat una acció heroica. Pero esteni segurs d'haver
complcrt c! nosírc deurc de ciutadans i de patrióles". Ramón Nogucr-i Comct, un aítre integraní de la redacció
del diari reflscií \& presa dedecisó apel"!?.p.L a ui\?. inierpreiació objsciüva dsís esdsvenimems: "[...]Voíem que'l
partit judiqui 1̂  nosíra conducta i !a d'c//.s [E! nucli favorable al Pacte encapr-alat per Pere Corominas i Ja»me
Carnerl, la d'aquells que í'hem servit sense ambictons, amb Ileialtat. seny i disciplina, o la d'aqueüs que l'han
portat, amb les seves equivocación? formidables, les seves baixes ambictons o les seves ridiciileses, a la mes
vergonyosa desfeta,..destruint amb.ell , . la.forga patriótica.mes poderosa que mai havia tingut Catalunya!'. El eos .
de redacció de "La Patria" (12-VI-1914) era format per: Prudenci Bertrana, Claudi Ametlla, Marius Aguilar,
Rovira i Virgili, Pere Calders, Andreu NiN, Aiexandre Plana, R. Noguer Comet, A. Serrano i Victori, J. Bertrin i
Ballet, Caries Soldeviia, V. Solé de Sojo, R. Revenios, Delíi Sanmartín, j . Vives i Borreü, V^icencJ Bernades.

238 "La Patria", n u m . l . 22-V-1914 i 26-VI-1914. p.6.



integrants d'Acció Catalana^"', i de coMaborador de política nacional i estrangera a i'órgan

d1 unifica ció inlel-leclual i nacional "en detriment de "La Veu de Catalunya", La Revista.

Quaderns de publicado setmanal240 i La Veu de Catalunya (1916-1922), fet que comporta a

Rovira la dimissió del carree a ia Jimia Pennauent de la Unió Catalanista. Rovira tnateix

comenta va a Martí i Julia la situado en entrar a de coMaborador a "La Veu":

"bstimat i respectable amic: Fa dies que volia passar un moment a veure'i peí

local de la Unió. Pero l'escassedat de les nieves hores íliures, d'una banda, i de I'altra la

dificulta* de les meves "comunicacions" verbals, me decideixen a escriure-li co que

pensava dir-li de paraula./ El cas és que, pocs dies abans de marxar a Madrid, Hn Josep

Canier, quí ocupa ara un Hoc imponatu á La V&n% va propüsar-me que h'i coMaborés,

comencant amb una serie d'estudis sobre la solució deis problemes nacionaiisíes [serie-

de catorze anieles ppublicats entr el 3 de juny i 14 d'octubre de 1916 sota el títol

generic La solució federalista deis problemes naeionalistes].'Ü.\ primer que va dír-me

és que jo sois devia parlar d'aquells temes on pogués lliurement exposar el meu

pensameni, és a dir, que jo no havia de ler cap violencia sobre les meves conviccions.

Teninl en comple el que En Camer va dir-me vaig creare que devia accepíar el" seu

oferiment/.Ara bér el fet de la meva coHaboració -íntegrament nacionalista- a La Veu,

pot crear-me, davaiii de IXJnió Catalanista, una siluació equívoca (sobreioi formanl

parí de la Permanent). I com quejo sempre vull procedir amb Uéialiat, me cree que el

deure de dimitir el meu carree de la Permanent i d'ésser baixa com a soci de I'Unió.

Pels antecedents que li exposo, ja cornprendrá vosté que la nieva decisió té un carácter

' Bu i Singla, redactor de "La Publicidad", desuíu lu uisi del Üiuri que havia de pussar a muns d'Atxiú
Catalana": La Publicnai que havia decaigui molí en el terreny espiritual ab la sortida d'en [Araadeuj Hurtado,
fía siguí un fiiignci mes de ¡a Casa Tayá. Com fots e!s h¡ a na ven malamení ha traspassat pal de la propietat a una
Societat anónima patrocinada per !a Federado Patronal de Catalunya [...]". [Lletrs de Bo i Singla a Conangla i
Fontanilles, 9-V-1922. Fons Cnnangta i Fontanilles. ANC], Com assenyala Martí Esteve a Ramón d1 Abada! en
Uetra del 8-VII-1922. segons reprodueix de la correspondencia Abada!. Francesc VILANOVA: Ramón
d'Ahadai.., p. 161, nota 51. La valoració d'Acció Catalana en funció de la tasca de la catalanització de La
FubHcitat, a ÜAZIEL [Agusti CalvetJ: Punís de Seny, "Mirador", 15-V-193O, núm. 68, p. 3. Una descripció del
procés de catalanització anterior a 1922 quan ja hi escrivien futurs integrants d'Acció Catalana com Nicolau
d'Olwer, Bufill i Mates, Jusep Barbey o Lluís Maüsot, a Domcncc de BELLMUNT: Ctntfuutita unya da
¡jcnoJíMiic cátala (¡923-1975), Ediciúiis Mirador del Piriiieu, Andorra la Vella, 1975, p. 32. Anib lül, BellmuaL
no esmenia e¡ nom de Rovira, que també escrivia a La Publicidad". Per ai conjuni de coHaboradors de¡ diari i ia
constatació que Kovira i Virgili hi redacíava essenciaíment croniques de política internacionaí, vegeu Caries

CívíluLvllii, /.'t ÍLI iiinit ttt iif.1 ni i mu i t i iL ' im, Cu. v¿¡ utii \_\_i'..-iiti ¿vJ¿ , |?. ! -•-f.

í4íl Per al context de "La Revista"/ Junta d'Aíirmació Catalana, com a "fonamentació de ia política
catalanista de la cultura, des de concepcions no partidístes i integradores": Jordi CAíi'i'HLLANÜS: El
Nouceniisme: una proposta de Cultura"\ "I,!Avení", 194, juíiol-agosi, 1995, p.i 25. La col-laboració en aquesi
ui'j¿uit vinculul ai prugraina cuilurui iiuucciiiibia nu es casual aicsu lu vincutaciú de Ivuvira a l'ubia
nació na litzad ora de la Mancorna nitat Rc-vira hi va intervenir regulamiení en el periode 1915-1921 amb un íotal
de 7iA arricies ¡ mes esporádica me nt ?, partir deis a^ys 1922-1025 amb sis coHaboracions. Aquesta darrera etspa
va correspondre a l'organització d'Acció Catalana. Per a la inscripció d'aqucsts revista en í'cspcnt noucentista:
Maria Carme RIBÉ: "Fxt Revista" (1915-W36). La sera estructura. El seu contingut. Editorial Barcino,
Barcelona. 1983, pp. 10-11.



purameni personal i que no és deguda a cap discrepancia política. He d'afegir-li que el

complimenl d'aquesla decisió me dol de verital, puix en els companys de FUnió no he

trobat mes que amics afectuosos i patriotes abnegáis. Tant és així que per la meva parí

no ünc desig de fer públic aquest deiermim, les causes del qual exposo a voslé en la

confianza de l'amislat. Resto, cora sempre, de voslé i deis companys de I'Uníó,

cordialíssim amic, A. Kovira i Virgili"^ . Aquest, dones, va ser un període marcat per

ia :!üuita per ia vida" arran de la primera postguerra inudial242.

En aquests anys i al mateix temps que duu a terme iníents per "continuar" l'eíapa de la

UFNR :de l'anomenada "esquerra catalanista"- amb la rundació d'órgans com La Nació,

Rüvii'a cuhniüa, aíiib pi'ou íessó social"", l'csLudi deis liiovitücnls nacional i taris cuiopcus amb

!a Historia deis Moviments nacionalistes (1912-1914), "el primer crit cátala a favor del pobles

oprimits"2'*''. Aquest estudi s'emmarcava en la voluntat d'internacionaützar el fet cátala

211 Carta del 8-V[?]-1916: "[Ms 167 BC]. Rovira será subsíifit en eí carree de la Junta Permanent de la
Unió per J. Grani i Sala, "Geni Nova", 4-X1-1916, pp.6-7. Una lectura global del preces de periodíslie de Rovira
des d'"El Poblé Cátala" a "La Veu de Catalunya", l'aporta José M. FRANCÉS: "periodista estrella que cubrió
magistralmente la sección internacional del fenecido Pohle Cátala, de mi juventud. Kn Ins últimos años kuhn de
ctrittivar sti especialidad en La Veu de Catalunya, pero no creo quejamos se sintiera bien en ella, siendo hombre
de ideas amplías y generosas": Memorias...,p. 498. Sota l'hegemonia del'esquerra nacional republicana, a
trajectória del Dr. Martí i Julia será definida per JRovira en el sentit que tbu "precursor del moviment d'alliberació
política i social que estem vivint". Cf.: Hecordem el mestre, "La Humanitat", 21-V1-1936, apud. Félix
CÜCURÜLL: Panorámica...[VI], p. 454.

242 Peí que fa a la condició económica de Rovira, J. M. F R A N C É S constata que : "La guerra, la
postguerra ¡. l'altra- guerra, la- social, que- va- seguir-Íes, estronquen, aparentment la- trajectória- hnillant del-
periodista-historiador. La.lluita per la vida l'obligá a ancorar, per breu termini, a "La Publicitat" castellana de
Tayá, i a la mateixa "Veu de Catalunya". Res d'aixó no enclou cap.de les vergonyes de tránsfuga que claudica. El
periodista ha de viure i la seva activitat és honrada raentre no carregui I'estilográñca amb cap tinta incofessable.
Mai Rovira no va emprar aqüestes tintes. Fou un cronista internacional, documentat i sobri. La seva obra de
dirigüiit i director [de "La Ñau"] ja es díbuixava en l'eüdervenidor", Antoni Rovira i Virgili. L'riome, L'amic, el
musiré, "ElPuble Caíala", 31-1-1950.

243 " ü e n t Nova" (7-X1-1914), assabenta que la Historia... s'ha esgotat i que se'n fa una segona edició
"vista la importancia que teñen en els actuáis momen t s [esclat de la Gran Guerra europea!" .

244 A m i r B L A D É i D E S U M V I L A fa una síntesi de la recepció política ent re nacionalis tes republicana a
"Avui" , 26-V-1989 . Una valoració biográfica de Rovira arran de la publicació déla Historia... a En Rovira y
Virgili/X,Rl "Rages Ciutat", 30-T-1913: "F.l nom de'n Rovira y Virgili no soisament figura a la avensada deis
escriptors moderas de Cata lunya; sino que es conegut pels intelectuals de fora aquesta térra, que s'ocupen de
temes nacionalis tes y del moviment social contemporani . Ba[ i ]x aquests dos punts de vista mondials , cal
reconeixe'l avuy com ei pr imer entre'ls del seu rang, Catalunya[. . .} Jo no sé que's pugui t rovar a Catalunya un
home que trevalli m e s que'n Rovira am matér ies peridist iques, y aixó, anc que no sia un des tavor sino ben ai
coiurari , priva m o k e s vegades de que una inteligencia pugui manifestar lol lo que ba iega dinlre la seba ánima".
D'iiitra banda, "Bagcb..." s'udiiciiu al bunquel d'liunieiiíiiigc u Ruviru en ucusiú de ¡u pubiiciieiú úc IÜ "Hisiuiiu...".
Alíres idení iñcac ions de l'obra de Rovira i Virgili en l 'avinentesa de i'edicio de la pr imera serie de ¡a Hisória...
van provenir d 'órgans de ¡"esquerra catalana com "F.l GaM" ( 2 ! - X T í - ! ° ! 2 ) i que, sota !'?,rtic!e FJ non llikra dev
Rovira i soüdari tzaní-sc amb l 'homcnatuc. hi dcstacava: "d'aoucst estudi profund y madurat que ha rcalitzaí
durant una pila d 'anys sohre ' ls p roblemes nacionalis tes mondiais f . . . i Per lo que'n coneixem, porta a les seves
entranyes . una vertadera r e n o v a d o doctrinal de! nac ionaüsme y que pot ser la base ferma y indestructuble de
futures posicions del nacional isme cátala", p . 400. Unió Catalanista de Badalona a t ravés del portantveu "Gent
Nova" destacava que Rovira "figura en els pr imers llocs de rintelectualitat catalana": "Gent Nova", 8-11-1913.
Quant a la valoració del par lament de Rovira en l'acte de recepció de Cobra, "Gent Nova, 15-11-1913, va destacar
que consistía en "una ben jus ta critica de Testal actual de la situació nacionalista", i "convida a tots a persistir
ííuilanl fms acouseguti la victoria". Un mes mes taid, aquesL ó tgan en dehüc ix í 'übia; "aquesta hisLona de les
nacionanta ts opr imides será un deis pr imers l i íbrcs de la renaixenca polít ica de Cata lunya L. . j . i sempre agreirem



superant una concepció provinciaíista, lema, d'allra banda que va ser de referencia ceniral en

eís articles pericdíslics -atesa la conjuntura de la I Guerra Mundial- de l'organ aliadófil Iberia,

on va col-laborar entre 1915 i 1919 (i ocasionalment a "Messidor")24\ els articles deis dos

priméis anys del qual van ser recolliis en gran pan &Les vuhrs ideáis da la guerra (1916). La

Gran Guerra, dones, va ser un marc on el periodista canaliízá una difusió de leories

alliberadores contra l'expansionisme germánic vinculades també al cas cátala, bra un context

que definía el nacionalisnie cátala com a estrategia que "va dones au-delá des limites d'un

moiwement provincial inte ou d'amour-propre local Les catalans luiteni pou incorporer leur

patrie píeinement á l'Europe, en tant que nationalité distincte, par les larges voies du prognes

vt dv lu cutíurv"' \ Nacionaíiízació deí país" i integracio ais fets tiacionaülaris

internacionais eren simultanis en la trajectória de Revira i Virgili24*. A causa de !a diftisió deis

infinitament que se'ns hagí fet conéixer per tot Europa, car, com els portuguesos amb el libre [Iberisme] den
Ribera [i Rovira], les nacionalitats opreses al veure aquest llibresentirán una profonda satisfacció i agrairán que
hi hagi allí en les terres meridionals d'Europa qui es recorda d'elles, pero al mateix temps sabrán que qui's
recorda d'elles es una altra nacionalitat opresa, que potser no coneixen. I una ideal de germanor entre aqueixes
nacionaliiats tara ovirar mes segura ¡ mes próxima ilur deslliutanca", "üent Nova, 8-U1-1913 [PJere [de] [Tjera.
D'altra banda, d setmaiiari de l'csqucrra catalana badaluní "Acdó" (14-XI-19I4), assabenta de l'cdidó
económica de lu serie tic 'Tudminibic" ubra tic Rovira, "incanbabíwncnt al servei del» nosires ideáis puiriúiics",
"que tañí d'iníerés té actualmeni amb motiu de I'estaí excepcional d'Europa, al qual molí hi han contribuí! els
balees persisieiU de Ises nacionalilals oprimides". "La Publicidad", 2S-U1-1917, a lít resseaya publicitaria. d'£/
Nacionalismo Catalán valorava aquesta Historia.: "Rowray Virgili ha sido el primer tratadista de nuestra tierra
que ha dadn al nacinnalismn catalán un carácter internacinnalistá". F.I comentan dcstacava que ahans ri'aqucsta
investigado "las definiciones y los tratados que se escribieron sobre la atestan catalana teníamm carácter
completamente local. La doctrina se fundaba no sobre hechos vivos, sino sobre viejos textos o cuestiones
sentimentales". Aquesta obra, dones, "dio un carácter completamente nuevo europeizado, a nuestro problema
político". La primera serie de l'estudi de Rovira també ser llegida per inteHectuals i politic republicans
espanyols. Lluís de Zulueta en carta (Madrid, 4-VI11-1913) feia nutar a Ruvira que "me dispongo a latirlo cotí
gratt ¡títeres, cuit aquel dublé interés a que V. sa refiere al final de su prólogu[cia. de Pcie Cuiummes]. Creo que
será hoy un libr o único en su género que habrá que manejar y consultar á cada paso [...]" [Fons Albert-Pérez
Bastafdasj. Aquesta obra [_ 1 i 111 scriej va ser enviada a lidcrs d'Acció catalana com Ramón d'Abadal [Uetra de

n^Itii V lUdi Ui. L¡\/ií(il.l-i ci ti rtiJttiJui t^utii t.i.u!!iu L •-"• ' UUiit.ii.tii.. 1T1.H-I1l.lti J, í. 1-i l ¡ - I / ¿ J l ,

" b En el marc del "triomf deis nacíonalismes dintre 1'universalisme". Per a l'oríentació de la revista
com a nucli inteilectual de la internacionalizado de Catalunya, Montserrat CORRHTUER: Alfons Maseras:
¡tiíeiieciual U'acató i lile/al (biografía, obra periodística), Curial Ediciüns Catalancs/PAM, Barcciona, 1995,
pp. 103-ÍÜS. La alució & lu p. iO3.

2i6 "Les Annales...", p. 167.
247 Nación?.lilzació que en e! lemps de guerra Revira -conjunlamenl amb 62 itiie!-!ecíuals i

professionals- també eercava en la solidaritat amb e! nord de Catítliinya. com es desprén del seu siiporí vers els
Amics de Rosselló i del Casal Cátala de Perpinyá. [Arxiu Solé i Pía. St: 5.1.3 ANC|.

Aquesta divulguciú de la puiííicu ntlcniaciutiaí ücmpic vinculada a la ínleisccciú amb ci cas caíala
també la va dur a terme des de la Manconüiniíaí de Catalunya. Rovira va participar en el"Ségori Curs
d'Homp.nitñts i Cultura Genera! Per Obrers", organit?.?,! per l'F.seoIa F.Iementa! del Trebaü de !ñ Mñtiooüiüfiitfíí
de Catalunya. La conferencia que impartí c! dia 21-VTI-192Q va ser "Eís nous pobics d'Europa". amb la finalitat.
dones, de sintetitzar les conseqüéncies politicoterritorials deis tractats de pau de la primera postguerra. L'obiectiu
d'aquests cursos era"la-"formació d-homes complets", posseídors de l'equilibri espiritual i de la confianza en ells
mateíxos necessária per a l'eficácia de la vida. Aixi, com una manifestado mes de l'esperit de reacció de l'escola
fc-lemental del Treball contra el perill de Tuniformisme especialista de les dássiques Bscoles professionals,
s'iniciava l'estiu darrer el "Primer curs d'humanitats i cultura general per obrers"". Oír: Mancomunitat de
Catalunya. Escola Elemental del Treball: Curs d'Humaniiais i Cultura General per Obrers. Esliu de 1920. Segon
Cuis (fulieló iníúi'inaúu de les cünfeiéncies. Aixiu Alejandre G-ali-ANC). L'cáliu de 1923 va paitictpai en el
"Cinquc curs d'humanitaís i cultural gencrai per obrers amb ia conferencia impartida i'u d'agost: "Dos probiemes



iets nacíonals internacionais duranl la contesa, Rovira va esdevenir un reiereni enire eis

republicans i periodísles coelanis249

Les preocupacions internacionais no obstaculizaren, tanmateix, la constant rao de la

seva liuita polílica: la nacioiialil¿ació deis caiaialans que tenia el foiiainent en la memoria

histórica d'esdevenimenís política com l'onze de selembre250. Segons Rovira, la progressiva

despersonalització lingüísitica, cultural i histórica era un factor que impedia la consecució

aun estatus de normalització política. Per al periodista, dones, existia una vinculado entre

conscienciació cultural de la societat i consírucció política nacional. Tracta aquests aspectes

en assaigs com La Nacionalització de Catalunya (1914) 3 , Debats sobre'i cataíanisme

(1915)* ", El Naciunulisme (1916) * i Nucionulismc i Pcderulisme (1917), i en ía SÍütesi

iiilernauiunaís. La Rulii i l'Üricnl próxim"; Manoumunilal de Catalunya. Escola de Treball: Cura d'immaniíuls i
cultural general per obréis. Curs tinque. Estiu de 1923. Del 17 de juliol al 31 Wagost (ñiíl voiant. Anchi
Leandro Cervcra). Per a !a tolalitat deis confcrcnciants, vegeu ia reproducció deí folleto a l'anncx. Per ais cursos
de formado de i'Rscola de! TrcbaH, encara que no s'Hi recuil aquesta conferencia esmentada, pero sí que s'Hi
esmerila !a que va impartir sobre "E!s con fuetes ptilííics de la pau", vegeu: Manctimunitaí de Catalunya: I.'Obra
real'ttzada, Barcelona, 1923r p. 331-332. Per al context de la tasca de formado cultura! duta a terme per la
Mancomunitat, amb la participado directa de Rovira com a conferenciant: Alexandre GALÍ: Historia de les
Institución*: i del Moviment Cultura! a Catalunya. 1900-1936, Llíbre IV; "Ensenyament Técnico-industrial i
técnico-manual o d'arts i oficis", Barcelona, 198Í, pp.170-182. També: Albert BALCELLS, Enríe PUJOL/Jordi
SABATER: La Mancomunitat de Catalunya i I 'autonomía, Instituí d'Estudis Catalans, Barcelona, 1996, pp..458 i
ss. Uuis CAPDEVILA es refereix a aqüestes conferencies de l'Escola de Treball, entre els coHaboradors de les
quals es trobava Rovira i Virgiii, amb i'objectiu d'una formació "política, sindical, cooperativista i cuirural",
destacant que entre els conFerenciants també hi havia Fabra, Serra i Muret, Cristofor de Dümenec, Serra Hunter,
Juaquim Xirau i Caries Pi Í Sunycr. Aut.cií: Humes i dones d'uhir (menwries inidiies}. Vui.ii, p. 105. Capdcviia,
també cita Rovira corn a conferenciani en les activiíats de l'Ateneu Poiyíechnicuin, "centre de cultura i de
conspiració cüüira e! rógiih" (cosa que no he sabut irobar) a Op. Cit.. Vol. 111, p. 105. Una conTeréncia de Rovira
en aquest Ateneu va ser "L'home i la professió" (25-IX-1928).

2íi!í És el cas de Paradux (pseud. De Márius AGUELAR), que evoca el siginficat de las Lasca de Ruviia a
favor de les nacions sense estat a la íi de ia coniesa: "Si un home ha íriomíaí és eil [Rovira i Virgiii]. Toís els
poblcs que cas scmblavcn invcrossímils que cíl protegía han estat Hibcrtats, íois els mapes que pretcnia
modificar han canviaí de línics ¡ de colors conformen els aeus dcsiíjos. Totes les profecics nacionaüsícs que va
fer han "estar compartes": F.tr RoviruiVirgiti ése! nosiru Wilson; •"RenovaciíV'[Tepr£ídüit"de'"I:'EHquel!a de !a
Torratxa"], 3-XI-I918.

' " RÜVÍTÜ forma part, representant TEsquerra Catalana, de la comissió sobre "El segon centcnari de la
Cuiguda de Caiuiunyu". Aqucslu plulufurmu luinbé cía furniudu per Muilí i Julia (Unió Ciiluluiusíu), Rmiiun
d'Abadal (Lliga Regionalisía), Püig i Esteve (CADCI), Santiago Ustapé (Centre Nacionalista República), El
sagnt} CñnTñnnri d?. !n Qiigudn da Catohaya^ "Cent Nova", 27-VT-l 9M.

2 : ! "Acció" (Badalona, l-Vlll-1914) assabenta de I'aparició de La Nacionulitzució.... "Tots eis bons
calalans i especial meiU els nació nal ¡sLes deuriéii havet d'ajudaí* a l'obta que s'ha einpies aquesta benemeiiia
entitat [institucionalmení per extensió : Mancomuniíai de Catalunya i ia seva obra de govem]. Per a una
transíació deis objectius d"aquest a la posterior estrategia de 'Catalunya endins' d1 Acció Catalana: J.B. CULLA
[rcsscnya de F.a NacUmalitzctcw...\t "Serra d'Or", marc, 1980, p[169].

"!í Aquesta assaig va teñir diftisió en nuclis territorials pertanyents a ia Unió Catalanista. Ct: "Gent
Nova" (Badalona, ló-X-1915), on es detmeix com "escrits tots elís anib sinceritat i temí convencimeni, i amb ¡a
digniiai i auesa de mires propis de iota persona que sap líuiiar per una causa justa".

liS En la recepció d'aquest estiidi destaquen: la centralkat de la voluntat política com a eix que
actuatitza la nació, la traduccíó en clau universal del fet nacional cátala a través de la reivindicado deis drets deis
pobles i, finalment, la vigencia del nacionalisme en el sistema roviriá. Martí üSTüVü ("La Revista", 31-1-1917,
pp.73-74) desiacava les Lies primerea aponacions ciiades: "El soimeire l'hoine -no ceriaiiiem en quam a
í'iiidividu, mes com a sci social -a í'impeii de liéis Calais, füu una de íes solucions pioposades peí la detennmaciú
de les nacionaíitats. Al cosiat d'aixó l'obra pretérita, ¡es valors humanes coí'ícciivcs -tais ia Mengua, ia cultura, cí



divulgaliva sobre la ideología nacional de Pral de la Riba, Nuciunuiisme (1918). Rovira

reconeixia l'aportactó nacional de Pral en el conlexí de í'obra de la Manccmunilaí: "L'esperií

de Catalunya s'havia encarnat en aquest patrici eminent. Hi havia dins la seva ánima, una

concenliaciü de la caialanitat. Era com un orgue individual de la consciencia de la nació

catalana. Homes com ell, proven per si sois l'exisléncia d'uria nació [...]. La consciencia

catalana d'en Prat de la Riba havia arribat a la plenitut [...]. Ell ha fet el miracle de la

resurrecció de la patria. Ell va trobar una Catalunya-regió, i ens deixa, en morir, una nació

catalana. Per ell, el despatx de la Diputado era el laboratori de la nova Catalunya [...]. Com a

poiític, ha possei't la virtut mes alta: l'eñcácia. Segles feia que cap cátala no havia obert en el

camp de la patria un solc tan ampie i tan pregón [...]"~ . Ainb loi, serán els trebalís sobre les

bases polítiques de la nació que incidirán en la fíxació de la seva proposta republicana: la

superació del principi naturalista-historicista de les nacions en un moment en el qual s'assolia,

segons Rovira, una evolució de la teoría a la práctica nacional, integrada sota el programa

noucentista: "La Nació és aixó: una comunitat d'esperit.en el treball divers [...]. Totes les

tendencies i lots els estils, lots ets genres i tois els temes son üígats en una gloriosa unitat

superior per aqueixa íbrga solil i immensa: I'esperit nacional [...]. La Nació ja és per ais

catalans mes que una teoría., un anheL una amor o un programa. És una acció. Es una vida

creadora""". Així, la preocupado de Rovira en l'ámbit mancomunitari era destacar files

insUtucionals i inleMecluals que eslrucUtraven la nacionalilzació del país, com s'esdevema en

el terreny historiográfíc: "[...] El seu nom fBotet i Sisó] evocava tot el període en que l'ídeal

dret constituía també una mena de fatalisme historie [...J. No será, certament prescindirá de les Ileís fatals que la
llibertat será aconseguida, ans al contrari, será per la superació de Íes dites liéis, superació que significa tenir-íes
en eompte [...]. Per co En Rovira i Virgin no ha prescinda d'aqucsts clcmonts nomenats naturaU; mes al custat
d'cíls, els aílics, els elcments de vulunlaí, cus pnvcu de considerar íes uaciuns cuín ulgunu cusa d'eslalic;
l'element propiamení huma, lliure, de creació constan!, es converíeirí aíxi en valor no menys determinan! [...].
Mes ?, es da pas se^tim da nou i i"és fortament com CstsUínyfi és w¡ factor ^nivíirsg!; a cadñ i»sta"t Sí«ib!a fer-
no.1? present el nosíre problema essencia!, e! pleí d'un poblé a reso'dre davaní de toís els nobles, !a nostra voluntat
adherint-se a co que és médula de les nacions. En una concepció semblan!. J. CAPDEVTLA T ROVTRA a
"Ofrena" (abril de 1917) establia que ; "Ja no defensa ara ningú el principi de {'absoluta superioritat de la natura
sobre la voluntat d'una nació que pot decantar-se a la solució que cregiii mes conveníent en tot cas. Les velles
doctrines tradicionatistes que daven preferencia a l'história sobre tot altre element, han fet pas a la teoría mes
Iliberal que sitúa la conciencia i la voluntat coHectives en un nivell mes elevat que els determinants naturals \..X
Finalment, és rebatuda en aquest Uibre la suposició d'haver sigut ja superat el nacional i sme. Tota unitat superior
que anibi a füimai-se, será piópiamenl un enfoitínicnt de ¡a petsünalhai tiacíoaal de cada poblé. Ai cap i a la fi,
la nostra doctrina es progressiva, i com a iai, no s'oposaria a una organització mes extensa que afermés
vigorosament els niitjaiis de desenrotüo de tots e's pobies que teñen dret a la ¡iiure existencia", t i comentan
confiava que aqüestes tcorics gcncriqtics "íinguin apücació práctica en c!"nostrc pobic, masa dat a! desordre

!f!CO!!£CÍSfll"

: i 4 Frat Je la Riba, "La Veu de Catalunya", 2-V111-19Í7, p. 5.

25S F.'optimisme. "La Revista", 1 -T-1917, p. .1.



poiilic de la renaixenca s'anava concretant per arrivar a í'esplendida volada presenl"2*. i

aquesl projecíe nacional s'activá entre 1914-1919.

El cotitext de la Primera Guerra Mundial emfasitzava eís ideáis polííics de les

nacional i tats257* entre les quals Catalunya s'havia de regir p$r una superado del marc estatal i

abastar una nova federació ibérica amb una perspectiva de qüestionament de ¡'hegemonía

Castellana;

"La conception des Catalans va méme au-deiá d'une étroite coilaboration

entre les nationaíités d'Espagne; lew désir serail de constituer une Ibérie imie et

forte, basée sur le respect de l'égatité du droit de tous les peuples qui la composent

[...]. La Catalogóle se rósignera-i-dle a supporter davantagc cet éía¿ d'inreiic e¿ a

rester dans Vnmhre derriere la Cas tille indifférente a la transformation de I'Europa?

Un tres proche avenir, nous le revelara. Mais ce que l'on peut ajjirmer d'ores et deja,

sans crcñníc de se {romper, c'est que le peuple catalán es i fermernent résolu a

chercher, leí oit il aura la certitude de les troirver, íes éléments nécessaires á son

évolution nationale et la possibilité de se maintenir en contad avec l'Europe libérale,

convaincu qu'un peuple, sifaible soit-ií, doit pouvoir contribuer librement aitprogrés

de la civilisation" jS.

Tot amb tot, Rovira també va difondre aqüestes qüestions de consciéncia cultural i

política en articles de divulgado en enclavamenls nacionalistes comarcáis dins campanyes de

.sénsibililzació lingüística en ámbils com l'ensenyamení "\ Aquesta preocupado envers la

sensibilització nacional des de la conscienciació lingüística, la reflecteix en articles com "La

Hengua i F escola", publicat a "Nosira Paila""' . L'enfocament de Rovira consistía a establir la

2 3 6 " L a V e u . . . ' \ 30-1-1917.. p. 2.
í57 És en aquest contex com cal interpretar una "evülució deí naeiünalisme eataiá", com observa Félix

C U C U R U L L : CuUuunyu..., p. 33 .
258 "Les Aíinales.;.", p. 223.
259 En un müíiient -desembre de 1915- marca!, pe! qüeslionamenl deí cátala com a Hengua vehicular a

l 'ensenyament : "[...] Les attatqitzs dirigées i! y cr qttetqnes mois centre, la íarigtte cotalcme. dems k Sénat
espaenol et. tot récemment. le message de la royale Académie de la langue castillane, presides par M figiiel]
Morirá, demandant de reatreindre plus encoré f'usage des langues mitres que la castillane, ont darme Vacaman
a\fx Catalans de montrer leur attachement á lew langue maternelle", ,"Les Annales . . .",..p.. 167.

2fi0 1.3 reprodlicció del text, a Tsabe! GRANA I ZAPATA: I.'Acció patKXttafana i la ftotgua: Nastra
"arfa (1916-1924). PAM. Barcelona, 1995. p.88. Revira i Virgiíi era incíós en nrojecíes per a !a unifícació deis
Paisos Catalans amh conferencies com "Deducció per la historia de Baleare, Catalunya, Rosselló, Valencia, de
l'unitat espiritual d'aquestes terres", a Isabel GRANA: Op. Cit.. p. 134.L'article citat de Rovira va ser reproduít
a la premsa comarcal; és el cas del "Baix Penadés", 3-1-1920, en un "nombre dedicat a la Ilengua catalana". La
tasca d'aquesta associació patriótica es determina amb la soctalització de la consciéncia lingüística arreu deis
Paisos Cataians, vinculant la seva tasca a l'área d'Acció Catalana: "[...1 Al fi que de qué els menorquins s'en
adünin de lo que és tenü1 una ilengua que ens dona fesomia propia, ha siguí creada a Menorca "Nosira Paila".
Áci s'ha pcfdul gaiícbé la noció de co que és 1'espeiÍLualUat del Poblé i "N.P." vül deixondk els espents fenl
coses peí be de Menorca i pcl be de la Patria. Pero "N.P." ha de liuiiar amb una cnsopida indiferencia, quant no



centralita! de la Uengua en ia perspectiva del nacionaíisme inlemacíonaí: 77més que per la

influencia de cap íeoria genera!, eis moviments nacional* de l'Europa contemporániahan

donat a la Uengua la primacía entre els factors de la nacionalitat"201. El problema radicava. en

opinió de Rovira, en la divulgacíó de la historia cultural i política, per assoíir una consciéncia

de perlinenca, aleshores moliu de preocupado d'associacions políliques -com la Unió

Catalanista, on Rovira ingressá efimerament en la Junta Permanent el febrer de 1915 a fí

d* impulsar '"'un nou període del catalanisme"2*2 (en la reivindicació d'un procés de

consciénciació nacional de la societat que havia de ser la base de l'estmcturació política del

país). Hs aixi com publica -amb carácter d'estudi de les obres normatives del 1913- una

Gramática elemental de tu Uengua catalana (1916) i un líibi'c d'áífabcützació infantil: ¿libre

de lectura escolar (1916). Aquest volum era. concebut com un manual de lectura a través de la

historia de la literatura i de la cultura del país*0*. Aixi, Rovira es proppsá de "bastir una

estructura de conjuni" i desenvolupar una "historia viva, bategant del verb caíala i de la

renaixenca integral catalana", que "de vegades xoca. amb l'aspecte purament literari".

L'objectiu era, dones, "oferir un document de conjuni de la nostra renaixenca, a l'abast de

1'esperií deis infanís". Una "visió secular del palrimoni inlel-lectual i literari i la revelado d'un

esperit nacional fper a servir l'obra fecunda i patriótica de l'ensenyament cátala". Era un

exeinple d'integracio de ia joventut catalana -mes encara si tenirn present el context de guerra

amb enemics i román sense medí per a dur a bon terme sa tasca. Per acó nosaltres gpsam demanar a "Acció
Catalana" que ens ajudi, envian-nos alguns llibres i revistes [...]". [Lletra de Margal Pasuuüri a Nicoiau D'Oiwer,
Menor», 9-Vni-i923. Lügaíl 9Ü5. PSB. AlINGC-Salaumiica].

261 A, RQVTRA VTRGTTJ: Descripció de Catalunya . Els factors de la collecüvitat catalana: la térra,
la raga, la historia, ¡'economía ¡'estructura social, la ¡lengua, ¡'ánima [1944].

2fia Aquesta ¡deaütat l'expressava enmig de! co^-'c-te <is ¡a Primera Oran Guerra ("Rsnovació"; 30-V-
1915. p.3): "Sí. companys, veurem a Catalunya, no trisar molí, dies de Huiía i de vibració popular I com !a üuita
s'acosta, ens hem de preparar. Hem d'esmolar les nostres armes, que avui per avui son armes civils i pnlítiques.
Hem de reforcar les nostres trinxeres, que son aquests casáis que sostenen i mulipliquen l'entusíasme i anieguen
ais lluitadors. Hem de fer mes ferm que mai en la nostra consciéncia el convenciment de que treballem per una
justa i noble causa. Aquest convenciment hem de cercar-lo en la paraula deis mes convencuts i deis mes
abnegats. Hem de cercar-io també en els líibres on i'ánima de la patria batega i on el fonament racionaJ i real
deis nostres dret és expliuat. El nostre entusiasme no ha aésser superficial i Ueuger. Per'xó en cada casal, en
cada füíLaícsá de la Uiüó CalalanUla, ha d'havei-lu1 un teco silencios, pero pié de vida i d'espeianca, on la fe del
nostre joveni s'enr'oneixi amb eis seniimenis i les ensenyances d'un conjuni d'obres íiteráries, sociais i politiques
[,..]. A ia feina, dones, i coratge, jovent de la patria. A!ca e's uiís enlaire, i guaita com ompíe e! cei una claror
..r,,.nl"

263 A. R0V1RÁ i VlKGlH: Liibre de lectura escolar. Seiecció de treballs en prosa i en vers d'autors
catakms modenis i antics, Antoni López, Barcelona, 1916. fcn efecie, Rovira insereix a l'estudi textos
represeiuaiius d'iniei'íeciuals i poííiics coiuemporanis que iiurúdueixin rinfaiu en ienies de sensibiliízació
iiücioiiuiiiaiiu. Vcgcu cuín a exempie: Rubiú i O:s ("pruícg" üc La (Jayívr de Llubrvguí), pp. 23-2v, V/cnccsliiu
O..___i / .i /.. „ . . . . . _,_ ,...,,¡..\ , AI ,IQ. T--J T i a—*•= ' !•'—'.'• •— • u 1 i — en c i . i/»ia_t.; AI : n^LiCiOi y-iíJ pwn¿¿ /Vi.-í'e/íyíÍMJ, pjj. Ti-4y, ieO\.¡v-i ^i^ieine ^ H I W « . ! H t i'wnf-n'fH-f;, py. .^.l-.'i, v niCiiti naiuiiíiu

(F.l OV/ÍV/ÍT?,';.???;.'^ no 55-57' Prfit de !a Riba (El fo.t dt> hi nncifmnlitnt antaí/ma), nvt. 125-1^1; Rijhió i ÍJijr.h
(Esncvif fuwiojicU íh' IÍ'Í' CTÓv.ioüí's i'c¡ínki?Tí?$\ n o. 157-165; Pomncu Fabra (Cci! (jycuv.áfii'o. ctls c'scTii~>tvvs), n n .
166-172 Gabriel Alomar (Catalunya i Mallorca), pp. 189-192. Un avene editorial a "La Revista" (1-1-1917), p.
1917.



europea del momenL- en una nova "joventut civil europea""1"". Aquesi esludi va ser interprelal

en la premsa republicana federal comarcal com un inslrument de conscienciació envers el

programa pedagógic espanyolitzador: "Quan els pobles passen a ésser invadits per un altre de

mes poderos, cumplint-se aixi una llei inexorable d:esclaviíul col.pjeciiva, encara que vagi en

contra de tota ílei natural, no sois se li posterguen els drels inherenís a la seva funció social i

política, sino que també se li procuren fer oblidar totes aquelles coses que siguent-li amades i

voigudes amb pregón sentiment, tendeixen a despertar-U la seva digniíaí de esclau reviviut-li

les aures ufanoses de la seva llibertat perduda [...]. Aquest llibre [...], bellament recopilaí per

aquest escriptor tan cuite i refínat com és el d'Hn Rovira i Virgilü denota ja un avene

formidable diñire els ilibres escoláis i que piedisposará al[s] infánts en una simpatía intuiiiva

a favor de la literatura catalana, perqué la influencia castellanitzant deis rhétodes escolare

d'avui, no arribarán aixi tant en el seu dintre [,..]., Son relatives íes nostres llibenats com a

poblé oprés i és precisamení a la escola el lloc aon se deu haver de inculcar a í'nfant ía seva

condició catalana fentli saber el passat de Catalunya, i ádhuc totes aquelles ordres de coses

que, deixats a mans mercenáries, o sollievats a l'influencia casteilanista deixen de teñir la

valor de la característica de la raca". En general aquesta crítica siluava el llibre.de Rovira en

un marc d'opressió nacional i de substitució lingüstica: "f..-l Aixi en totes les nacionalttats

opreses del mon, per les quals Europa es devasta com en els anlics temps de la barbarie i de la

anarquía, la qüeslió fonamenlal perqué lluilaven els ciuladans oprimits era per a oblenir el

reconeixement de la seva personalitat i per tant, del seu verb, de la seva parla. La llenguá és la

característica de les races i perqué 1'invasor o Panexionador o aquel! qui passa a ésser

mandatari d'un poblé integrant-se un escut mes en el frontis del sen solí, sap que aquesta cosa

tan divina com és la paraula, tan sois donada ais homes en tot í'ample univers, és l'arma

invencible que aquests poden esgrimir contra aquel! poder absorveut, i tanca la escola on

s'ensenyava amb aquella Mengua o bé pro[h]ibeix Pus de la mateixa en aquells ensenyaments

i decreta per voluntat reial, desatenent-se de tota llei pedagógica, la implantado de ia seva

Mengua, ía Mengua dita oficiar265.

En ia mateixa direcció endegá aquesta necessitat de divuigació de ia consíracció

nacional catalana, quant a explicado histórica vers F.spanya, en assaigs pedagógics i de

dirusió sobre la historia del nacionalisme -des del republicamsme nacional i socialitzant- com

El Nació nolis trio Catalán "su aspecto pollltco, los hechos, las ideas y los hombres" (1917)" .

263

A. ROVIRA IVIRGILI: ¿libre de lectura ... Les citacions son de les pp: 9, 10, 17,13 i 11.

"Sabadcl! Federal" (17-Ü-19I7), p. 2.

'*** Val a dir que aquesta obra seiá un íéféieiU peí a estudios del fei caíala en cúnjuntuies de dcbaL
polííic estatuían a Ía segona república. Per ai cas d'analistcs galiccs, partidaria d'una concordia hispánica: ivianucí



CASAS FERNANDEZ: Proceso asi catalanismo. ¿V problema regional en la Segunda República Española:
Estatuto Catalán, Ciap, Madrid/Barcelona/Buencs Aires, 1932. Aquest autor, presiden! de ¡'Instituí d'Ksiudis
Gallees, cntén que El Nacionalismo... reflectéis ''un hondo rencor, un profundo rvsvniimivnío voniru Castilla y
los n!i&b!os harmonos de. lüsoctfki, coMsoipltiudo con frió indiJ&Fsaciu los males (tus son cofítunss" p. 161.
Aquest fet er,i perñ una c-onsp.qORnc.ia d\mg mutua "incnmpransit'm di', catalanistas y rp.prcsp.ntantp.s de. leí
anacrónica y funesta política española", p. 162. Malgrat aquest esperit regenerador, l'autor no s'está de criticar
l'orientació "imperialista" de l'assaig pe! que fa a la definició que Rovira fa de Tarea lingüistica en incloure la
Catalunya Gran pratiana. Així Rovira és un deis "más fieles intérpretes del sentimiento catalanista, acerca de los
sueños imperialistas" p. 214.

Pcl que fa a la progressiva obertura cap a sectors socials i polítics del republicanismo cátala, Jordi
CASASSAS: Jattmc Bofill..., p.178. Per L'elaboració de l'obra va ser reconeguda en una convenció organítzada
per la Junta d'AFirmació Catalana, a la qual assistiren: Josep Carner, Lluís Massot, Caries Soldevila. Joan Puig i
Ferrater, Anroni López i Jaume Bofill i Mates, L'assaig de Rovira era definit com a pie "de rica espiritualitat
catalanesca", "La Veu de Catalunya", 25-111-1917. La publicitat de l'obra anava en la direcció de valorar aquesta
obra en la tradició roviriana de l'estudi deis moviments nacionalitaris europeus, que actuaven acom a marc del
múvimeiu catalanista: "Rovira y Virgiii ha sido el primer tratadista de nuestra tierra que ha dado al
naionaiismo catalán un carácter intemacionalista". Pe! que fa a I'evolució. del pensament polític, Revira afirma
que Vaícnti Almírail, Praí de ia Riba o Duran i Ventosa aportaren una visió "Científica"; "les lia faltado esa
visión de conjunto, ese sentido de amplitud, esa modernización dv ideas y de sentimientos". Aquesta apreciado
era feta en un ámbit creixeat de la política catalanista finisecular: "Había sólo el inylinio. Las ideas no -upurecían
claras: el pensatniento se expresaba penosamente [...]. Pero dshemos advertir que la conciencia nacionalista ?io
si; ha manifestada hasta /riv últimas añas, hahiéndosa encontrado algunos elementos catalanistas sorprp.ndidivi
del carácter europeo que podía tener su problema cuando Rovira y Virgiii publicó su primera historia de los
movimentos nacionalistas. Hom destacava finalment que aquesta obra "no es un libro de definiciones sino de
historia". El nacionalismo..., "La Publicidad"... Per ais objectius de divulgar el nacionalisme cátala a Espanya.
Félix CUCURULL: Panorámica..[\V}, p. 65.

Quant a la recepció de l'obra a la premsa nacionalista republicana comarcal, el portantveu reusenc
"Foment" destacava: "fíns aquí, les aspiracions del nacionalisme cátala tenien llurs expositors i teoritzants, mes
encara no tenien llur historiador que raonadament presentes com un fet natural i fatal, i n'estudiés tots els naticos
des d'un punt de mira elevat". I situava el llibre com un "capitol mes de l'obra cabdal d'F.n Rovira i Virgiii,
"Historia deis Moviments Nacional i síes", per quan exposa la substancia de la esmentada estratifícació, peí que es
referix a la patria catalana, i el desenrotllament que la aspiració catalana de lliberació ha pres fins els temps
actuáis" i caracteriizava l'estudi com una aportació "científica sobre el eatalanisme" en un comext de
desvetllament deis pobles europeus: "Es que les teories comeneen a davallar a la práctica. El nacionalisme
eomenca ti csser cosa viva viable. Üs ja una serie de fenomens encadenáis. Trobar ¿iqueix enciidcnament,
presentar-ío al métode, vet-aquí una tasca no sois de historiaire, sino de bióíeg. I en Rovira i Virgiii és per ara, el
primer biologisia del eatalanisme". Val a dir que el seniil donal al mol 'biologísia' és equivalen! en la ressenya a
una concepció metódica en l'estudi de! nacionalisme albora d'esíablir-ne un?, síntesi i una seqüéncia: un procés
de construcció- Aquest comentan crític destacava la importancia de la reivindicado de la Mengua, de l'ihcrismc,
com a madurado de les aportacions polítiques de Rovira i l'inseriment de "la nacionalitat catalana" "dintre de la
Societat de Nacions". Acabava reconeixent que, malgrat que el fenomen nacional fos contemporani, eslava
soterrat des de temps "mitgevals", "durant els quals es formaren i consolidaren la majoria de les nacionalitats
avuí día existents": A posta del "Nacionalismo Catalán [Pere CavalléVj,. "Foment, 6-V-1917. El mateix órgan
va divulgar el próleg de i'obra (12-IV-1917). "La Veu de Tarragona", 13-V-1917 també comentará el llibre (per
Montscny, pseudúuim de Manuel Calés), destacan!, que era lii síiiLcsi mes amplia felá íins di muincnl subic el
moviment nacionalista i situant el text amb dos aitres referenis: La Nacionaliiai Catalana i La Tradició
Catalana. Finaímcnt, reconcixia: "cüiistituirá una segura base dorieiitactó i d'adoctriuameftt". Uiia vaíoractó
contraria a Vassaig es pot írobar en intcHccíüñls bascocspanyols co~ Unamuno que s'nircfcría en una Metra a
Pere Coromines (2-V-1917), destacan! que "al libro da Rovira [...], ruvalu ki mt'is prt.fumh inco.'P.pnmsióí1. -a
incomprensión voluntaria- de lo que es Casulla. Aquí se conoce poco a Cataluña y mal. no se la quiere conocer,
pero por poco que se la conozaca no es menos ni peor que Rovira conoce a Castilla, a la que además no quiere
conocer, és que se da de tan bien enterado de tantas cosas" a Pere C0R0M3NES: De la Soíidaritat..,, p. 338.
Des de la campanya a"Expansió Catalana, "Revue Historique", (CXL, maig-juny de 1922) en dedica una
ressenya a carree de Jfoseph] R[einach"|. S'hi destaca que Rovira "marque les étapes principáis du eatalanisme
au XIX é siécle" i que l'assaig és fet des de ¡'óptica del "nationaíisme catalana, ou píutót le pancatalanisme",
tenin com a objectíu "reunir en un mente Éiai, memore d'un future fédération hispanique, occidentales, latine ou
autüpéetme, tiu/t seulemeni ¡es catalana de Catalogue, mata aussi les catalana de Valence eí des Balears, mais
aussi encoré ¡es cukdana de Frunce*, i davaní aquesta dañera pussibiliiiii, el comentarista remarea que, amb tüt,
"les roussiUdimais se sont identifiésspirituellmentavec la Fraace"' p. 129-130.



üra un estat de ia qüestió per a difondre "el nostre ideai lora de Catalunya", tenini en compte

que "el noslre movimenl [ha] entral en pie períüde ofensiu [i que] la tradició nacional, així, no

és un pes mort sino una fermanca de novella ascensió [...]. El nacionalisme no és un fenomen

¡solai, iio és ¡mproviizació, com s'ha cregui a volies. No és, pero, latnpoc una retrogradació:

ideal que fa via, forca progressiva, nec-essita una Mei que _ la faci segura; la Iradició nacional,

així, no és un pes mort sino una fermanca de novella ascensió. La valor tradicional -tant en el

sentit de iradició racional, com en el comprensiu deis alts i baixos de la poixanca deis pobíes-

es compresa en el "Nacionalismo Catalán". Fide! a la promesa d'objectivisme que fa l'autor en

el proles, no podia mancar ia génesi de la nació catalana i les ulteriors evolucions [..J. Ei

Roinaiilicisiiic, síniesi de la revolta conira tola norma humana -cíassicisiiic-, irascendiní en

tots els ordres porta en l'esfera política la pertorbació de les grans unitats forjades en passat

períodes absolutistes [...]. Homes calen a les idees -s'ha dir- i és per aquesta eficacia de la

valor individual que en Rovira i Virgili ens presenta la labor que en disíinís camps polítics i

en esferes diverses han realitzada il-lustres personalitats per assegurar el triomf de la idea

nacional catalana . 'lambe "L'üsquella de ia Torralxa", destacava que "era un Uibre que ieia

mes falla a Casiella que a Catalunya [...]. En Rovira i Virgili ha vingut a fer, sobre tol, aixó:

omplir un buit. omplir de coneixements histories i de raonades veritats actuáis les carabaces

de molla geni que malparlava de nosalues sense coneixe'ns. De una manera clara [...], l'aulor

ens présenla lal com som a l'enemic Urano, despulíais de tota hipocresía, rebels a estones i

senyors Esteves a ratos f...l"iOll."La Veu de Catalunya" en destacava Taponado analítica i

D'altra banda, la recerca de Rovira era "escrita con método severo y que responde, por decirlo asi, una
concepción arquitectónica, de manera que el problema lo examina el ,$r. Rnvira y Virgili en toda su integridad,
en sus antecedentes, en su estado actual y en sus posibles soluciones futuras. Rovira y Virgili es, entre ¡os
jóvenes de ¡a nueva generación intelectual catalana, quien mayor, relieve ha adquirido en los estudios de
historia y de teorizaciótipolíticas. Su "Historia deis moviments nacional i stes" (que es ei único competidlo
histórico integral de los problemas de nacionalidad publicado hasta hoy) es suficiente para dar a un autor un
alio lugar en la anexión catalana y un sólido prestigio de historiador y de iraladisia de cuestiones políticas [...].
Lu EDITORIAL MINERVA cree que íu publicación de El Namuiiaiisuiu CuLaiún prvsíu tm servicio uu
excepcional valor a cuantos quieran o deben; conocer, en su esencia y en sus mú'tiples aspectos, el problema de
Catohií):! cuyn impnrtfnuvn mtrmxpr.ii y cuya mjlnamva sobra Ja'pníifiaa aspnfiola'lUimñiiitm ca.-intiía. T.n.<:
políticos, los escritores, los periodistas y la opinión de España, frecuentemente muestran su conocimiento
deficiente del problema catalán. Y esto aumenta su gravedad y sus peligros. La obra de Rovira y Virgili, hija, a
la-par, de un intenso patriotismo catalán y de un rigoroso respeto a la probidad científica, ofrece un excelente
resumen de los aspectos histórico, político, ideológico, ético y critico del nacionalismo catalán. Sus
afirmaciones serán sin duda discutidisimas. Pero tienen, innegablemente, el valor de situar el problema en su
centro verdadero" ffull volant: Editorrial Minerva: El nacionalismo catalán... fons tíergnes de les Casas. Sg.
536.10]. La tradició sistemática de Rovira va fer, dones, que aquest estudi fus pres com apunt de referencia per a
estudiosús del fel nacional caíala com Jean LES AFRE; Le probieme nútiünal de ¡a Catalogue ei ÁÜ SÜIUÍÍOÍIS par
le Siaiui de 1932, Monípelíer, Imprimerie Mari-Larií, 1934, p. 29.

%<n Ressenya de Martí ESTEVE sobre "El Nacionalismo Catalán", "La Revista" (l-V-1917) 1917.
pp.182-183. Per a la versió original catalana del próleg,.."La Revista" (l-IV-1917). La ressenya de Mari Esteve
va ser reproduida parcialment a "La Ñau. Setmanari Nacionalista" (Mataró, 2-V1-1917); pp. 7-8. Peí que fa a
aquest órgan: K COSTA i SULER: La premsa a Matará 1620-1980, pp. 178-lSü.

268 El Nacionalismo Catalán, per A. Rovira i Virgili. "L'Esqueila de la Torratxa". 1 -VT-1917. p. 426.



cí'exposició, característica de ies obres que paíesén la "manifestado del'nostre nacionalisme,

que no constilueixen -[...]- una crítica, ni un recíam, sino que en son una parcel-la viva de

vegades essencial". Posava émfasi en l'aportació deis estudis de Rovira que malgrat

contextúa! ilzar moviments nacionalilaris internacioíials [Ilisíoriu deis Muvimenis...], "son fels

pensanl en Catalunya, son un clam más del nostre nacionalisme". A la base, pero, El

Nacionalismo Catalán se situava en clara contraposició a l'espanyolisme: "Kl patríotisme

ponentí [coníraposaí a 'Tideari riquíssim de la nsotra renaixenca"j subsisteix com un orgull,

com im tópic, com una rebeqijeria...Els seus apóstols no curen d'omplir-Io amb un contíngut

ideal. Hl dia que un espanyol eminent es posa a tractar-ne, és per fer-ne duríssima la

dissecció"-1. La vinculado enlre política i pedagogía, que havia de ser concretada per

inteMeotiials -i Rovira ho era sota la Mancomunitat- va ser una a!tra característica que

contextualitza aquest estuüi, destacada per Ángel Samblancat, en un context de comprpmís

nacional: "[...] Cataluña estaba empeñada en una lucha terrible, y era necesario, para no

sucumbir, recoger todas las piedras. Era necesario que todos los intelectuales fueran

patriotas, fueran militares, fueran militantes del nacionalismo, fueran guerreros de la patria
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la política y la inteligencia. Los políticos buscan la colaboración y la luz de los intelectaules.

Y ios inieiecíuaíes piden la aplicación y la realización de su ciencia a lus políticos [...]. El

libro ¿le Rovira es una afirmación Cataluña en medio th esa orgía infernal ¿le negaciones

españolas"* .

Al marge de rorientació pedagógica, aquest assaig va ser concebut en un marc de

progressiva radicaliíaí del nacionalisme caíala i ha estat situat per la historiografía en l'ámbit,

de la Junta d'Atirmació Catalana, com a integració del catalanisme república2'1 i en el procés

de i'eestruCLUi'áció ideológica de la. joveniut Nacionalista de la Lliga . També-cal valorar que

anuesta obra va ser elaborada en e! marc de !a primera guerra mundial com a especifleitat

"" BibUüg/üfia tiüciütiüiisia, "La Vcu de Catalunya", 2 - W - 1 9 1 7 .
270 Ángel S A M B L A N C A T : El nacionalismo catalán [parlament d'Ángel.. . al banquet -homentage per la

publicació á'ElNacionalismo... J, "La Campana de ü rác ia" , 14-JV-1917.
271 Jordi C A S A S S A S : La "Juma d'Afirmaciá Catalana (19l4-1917)t "L*Avene", 39, juny, 1981, p. 6 1 .

Una vinculació quant a idealitat nacionítl sobiranista enlre- la Junta i te fimira Acc-íó Catalana, a Jordi
CASASSAS i IMBERT: La configurado del sector "intel íecttial-professional" a la Catalunya de la Restaurado
(aprnpósit de Jcrnme Rofill i Mates)^ "Recerques", 8, Curial» Barcelona, 1978, p, 129, F.n aquest contevt, NTJÑF.7,
SEIXAS dissenya una perspectiva de radicalitat del catalanisme que esdevé culminant en la primera postguerra
mundial 7'es. üoc., pp.598 i 801-803.

Per al context poíític i institucional mancomunitah de i'cstudi de Rovira: Enríe UCELAY DA CAL:
"La Dinutació i La Mancomunitat: 1914-1923", a Historia de la Diputado de Barcelona, Diputado de
Barcelona, Barcelona, 1987, Vol. TI. p.74.



demostrativa de la reivindicado del Principal*". Caí dir, dones, que aquest esiudi va ser

coccebuí com "I'esludi mes ampíi i complert que s'ha feí de la marxa del nacionalisme a

Catalunya ("i com a] síntesi ctaríssima i exacta deis fets nacionalistas de Catalunya [que]

coiisiiiuifá una seguía base d'orientació i adocuinameni. polílic""' . El fel que órgans

terrilorials de la Lliga valoressin d'aqtiesía faisó l'assaig confirma eí Ireball en comú de Rovira

al si de l'obra pedagógica de la Mancomunitaf' 3. Rovira va emfasitzar en el pariament de

l'homenaíge per l'edició de l'obra, la importancia de ia uniiat nacional mes eolia de les

diferencies polítiques i !a necessitat de pensar una nova estrategia a partir d'una nova defínició

nacional: "[...] si no sentim en comú el sentiment nacional cátala, ens trobem amb un mur de

gías que ens separa [...]. Hís d'csquena, els de tirela i eís de ceñiré, confíaienuizem sense cap

traba en l'esperit de Catalunya. Quan el! ens guia el mur de glac. desapareix. [...] E!

catalanisme ha d'ésser.més ofensiu en el sentit estratégic de la paraula [...]. Pero el sentit

ofensiu no ha d'ésser de paraula, sino de concepíe. No anem a recaptar fávors, sino a formular

exigéncies. D'ara endavant aquest principi ha d'inspirar l'actuació de Catalunya. La Catalunya

de demá será lal com la lem nosaltres. Aixó ens ha de donar sentit de resppnsabiüíat"" ".

Aquesta dimensió pedagógica també va restar concretada en la iraducció espanyola de la

Historia deis Moviments Nacionalistes: Historia de los Movimientos Nacionalistas (1920).

Aquesta üaducció pero, va compiar amb el coniexi favorable a les reivindicacions de les

nacionalilals posterior a la Primera Guerra Mundial, on "se está procediendo a la

reconstrucción de los nuevos Estados", d'acord ambla doctrina nacionalitária de Wilson "al

273 Juidi C A S A S S A S : "Juventuls i crisi pulíLica d 'enUegucncs . A ¡a recerca d'un nou iiacioualisine" a
La joveniui a Catalunya ai segle XX, Dipuíació de Barcelona, Barcelona , 1937, Voi. I, pp. i 10.

274 Vegeu la ressenya d'aquest assaig de Rovira a MONTSENY [pseud. Manuel GALES?], "La Veu de
Tarragona", 13-V-1917, núm. 214. El comentan de Montseny sitúa l'estudi de Rovira en !a tradició encetada per-
Torras i Bages amb La,tradició catataría i La Nacionalitat Catataría de Prat de la Riba.

275 Enric UCELAY DA CAL: " La Diputado...11, p. 81.
77<í Per a Thomenaige a Rovira i ei pariament, Afirmada nacio/taiisia. Eí banquei a En Rovira i v'irgiií,

"La Veu de Catalunya", 3-IV-1917. Una.ressenya de! Itibre, feta per lJol [Kerran Agulló], "La Veu...11, 27-!!!-
1017. E! comentari en destaca la prosa scmhlant a ¡a deis historiadora vuitccníisícs (Aulcsíia, Comleu, Pella i
Forgas), per bé que e! sentií d'aquesi?. obra era aproíundir en la consciéncia ds país: "Aques! lübre, em deia jo,
fará molis nacionalistes; és e! fet i el sentiment juntáis amb art meravellosa descriptor. Féra de Catalunya,
explicará ciarament, valentment. sense cap eufemisme. sense cap arruga que amagui un sol pensament del
moviment nacionalista, el que vol, per qué no vot i com ho vol Catalunya, alió que cerca en son moviment de
reivindicació i civilització. Dintre de Catalunya despertará moltes animes adormides, treurá, en molts catalans, la
brossa d'una educació oficial tendenciosa, per a mostrar-Ios l'or inapreciable de la propia catalanitat. Aixó ha
conseguit en Rovira i Virgiii. Hscriure un Hibre revelador tant peís no catalans, com pels catalans que encara no
ho son ben be; í fms peí qui, essent nacionalistes, ens complavem en renovar les déus dei nostre sentiment, de la
rao de la nostra causa". Uncara que aquel conien'Lari general es concreiava en una cena parciaíiiat de i'esiudi
uiesu lu irujecluiiu esqucnuiiu üc Ruviru que va pruvucar "ueiia buu en i¡i relució deis fcis, ueiics cquivucuciuiib
en el juíjament deis homes del nacionalisme, alguna ornissió que cre¡em isvoliintana, provineni íoí aixo [...]
¡j'iiover ebn Revira i Virgiü viscist rnolts dds fets cl?t!*rt:rg anys [Í.IFTvTR-F.sqi.ierra Cñíaísnista] dJüíre de sector?, de!
moviment nacionalista ["...]". Amb tot. c! darrer mot d'ordrc era cíoqücnt: "llcuir-la, fcr-la circular arreu de
Catalunya, de lea regions germanes de la eran nacionalitat catalana; de les altres regions de Iberia és una obra
patriótica".



proclamar ei derecho de iodos los pueblos, pequeños o grandes, a disponer libremente dé sim

M¿ .,277.

Quant a'1'activitat editorial -d'encá de la seva primera dedicado a la direcció de la

Socielal Catalana d'Edicions- impulsa YAnuari de Caíalunya (1917) i va dirigir Y Anuari deis

Catcdana (1923-1926)278. El primer Anuari es presenlava com a balan?, de "íes manifeslacions

de la moderna activitat catalana" ates que "no han estat, fíns ara, sistemáticament recollides i

historiejades". Rovira afegeix una justificado completa de l'obra:

"Qui vulgui conéixer llur desplegamení historie de conjunt, o qui necessiíi dades i

referéncies especiáis, es veu, obligat, sovint. a regirar col-lecccions de diaris i revistes i a

¡epassar (libres i fascicíes ue carácter especial Ü limita!, Una historiografía especialitzada de

cada branca de! nostre viure és certament indispensable. Cal que hi hagi histories i cróniques

de la política, de la literatura, de l'art, de r economía catalanes. La bibliografía catalana, en

aquest com en tants altres aspectes, és encara incompleta; pero téndéix a compíeíar-se. Caí

també que, periódicament, siguin recollides alhora les manifestacions multiformes de la nostra

activitat, per a donar una idea de conjunt, sincrónica, del viure del poblé nosire. Aqueixos

aplecs de cróniques i documente, que constituirán eís volians del nosire ANUARI; serán una

font abundant, seriosa mi utilissima per a la historia nacional de Catalunya i per a l'estudi deis

seus problemes i deis seus fets socials [...]. Ens guia ei pensameat d'oferir a Catalunya una

publicado que li mancava, i la mancanca de la qual es deixava sentir sovint. La EDITORIAL

MINERVA sap prou.bé que una obra d'aquest carácter, sobre tot durant els primers anys, no

pot ésser remuneradora. Tot el contrari. Un desinteressat patrioíisme cátala i un fort daler

espiritual l'han dula a emarendre la cublicació d'aaiiest ANUARI. Asoirem a reflectar en e!s

volums anuals d'aquesta obra, com en un ciar mirail, la vida catalana. Sentim l'ambició que

siguiíi, aquesis volums, tío pas cróniques fiedes, SÍÍIÓ vius docuinents baiegaiits, per ÜÍI passiii

e!s homes. els fets, les Hurtes, les obres i els ideáis de! poblé de Catalunya"

277 La ciíació a "Advertencia editorial"s/p. Aquesta versió no compta amb ei próleg de Pere Coromines,
quiin aquesí, ¿a ciar, ja no íormava parí de ia Unió redera! ni pariicipava en puiítica. La seguna rüüdició de l'ubra
en espanyo! va ser de! 1982. Eís comentaris ¿'aquesia iniciativa anaven molí vinculáis al conte?;t de la conjutura
poslfranquistít. £ n qualsevol cas, la vigencia de l'obra de Rovii'a es deslíteava en el sentii de uobar-hi "aspectes
nous nue no oodem obüdar si volem redrepar Cata'unya". T també en e! marc, encara vigení aleshores de la lluíta
per rautndeterminació que havia d'ahastar a una maioria Rncia!., dcslligada d'un prnjecie conservador amb el qual
no s'ideníifícava Rovira. Pero alió a destacar era la vigencia de les idees rovirianes, car "després de cent anys
continúen sent una de les aportacions fonamentals que es coneixen en el camp del nacionalsime", i per la manca
d'alternatives "és el que fa de la seva obra, impregnada de retlexió i prpíiinditat, una realitat encara vigent on
s'apleguen les raons i la historia que demostren el fet nacional cátala i d'altres nacions sotmeses". Cf.: En
escaure's ei centenari del teóric nacionalista cataíá. Nova sortida de ¡'obra básica d'Antoni Rovira i Virgiii,
' 'Diario de Barcelona", i 1-XIí-19Ó2, p. 20.

278 Per a la direcció de la pub l icado vegeu la lletra de Rovira a Francesc Curet des de la redacció de "La
Publicidad" (Barcelona, 28-XI-1920) [Fons Curet. instituí del Teatre]. A partir del número doble de Tany 1924-
1925r f 'Anuar i" va ser publicat per la "Revista de Catalunya". Cf : "Revista de Catalunya", 9, marc 1925 s/p.

379 TARV1, /. 'obiecte d'aov.est Anuaria "Anuari de Catalunya". 1917 r>n, 5-7.



Així, ia intensificado dei senliL de pertinenca (a través de ia difusió cuíturai i de

l'aclualiliació iníeHeclunl), que era a la base de la práctica poíííica nacionalilzadora,

esdevingué una característica central al llarg de tota la trajectória de Rovira, que desenvolupá

sigüifícaüvamenl en termes periodístics a l u PublicUuC de la qual va ser edilorialisla fins a

1928, i. en la tasca política dins á'Acció Catalana. Aquest partií en l'inici va ser concebut com

una plataforma d'inteMectuals¿iíl i polítics provinents del republicanisme i del liberalisme.

Aquesta organització, dones, será un referent essencial de la crítica de ía progressiva

orientació del partií catalanista Luga Regionalista cap a posicions no nacionals, sino

intervencionistes respecte de l'Estat Hspanyol. Hra el que la Lliga havia defínit com

Cululunyci i l'Eapunyu Gran. Aquesta vía política cía defciisada per iüici'íeciuiiis píúpcis a ia

Lliga com l'auténtica doctrina del "catalanisme nacionalista"; mentre que l'estratégia d'Acció

Catalana era concebuda com a "separatista radical", un deis maxims exponents de la qual seria

Rovira mateix282. En l'ámbit internacional, Acció Catalana, també era definida en funció del

suport al dret a rautodetermiñació i en el context de "preparar l'opinió del país a la resistencia

passíva i? si l'ocasió favorable es presenta, ala revolució nacional""*'".

Aquest esperit alliberador necessitava un diari: "La Publicital", dones, ncrs'havia de

desvincular de la Conferencia Nacional Catalana ni d'Acció Catalana . "La Publicitat",

defina dins el corretil de la "premsa d'opínió" i "en comunio espiritual i patriótica amb el seu

280 A l'exili, Ferran Cuito destacava Nicolau d'Olwer que "La Pubücitat", "fou ia gran arma contra
Primo de Rivera" fT.letra datada a Pcrpinyá, 2-V-1945. TF.C].

7X1 La coneepció de partit d'intellecíuals com a via liberal respecte de la Lliga era observada per propis
fuiid.adúí'3 d'Acció Catalana. Joscp M. Pi i SUNYER: art. cit., p.21. Tambe Ramón PEYPOCH: Notes seme ¿luía
per a la historia d'Acció Catalana [1977/1978],p.1. Una concepció del diari catalán i tzat corn "ima szícvrscü
provinciana de la prpopagamla fruncv.sa", contraposada a !a tradició germanofüa da\ catalanisme de Prat a
Asustí CALVET [Gaziel]: L<*s incoherencias del nacionalismo, "La Vanguardia", núm. 18462. 18-IV-1923, p.
10.

* * El inai'c tic pulciuiuu que suigcix. des de la bíisc de les Juvenluls de tu Lligu ¿i: Emic UCELAY DA
CAL: "La Diputado...11, pp.168-170. Aquesta era ia ideología que s'estabíia en órgans de difusió dei fet nacional
a ITíi.iropa de !a Societsí de Ngcions. Vegeu, per exemple, l'anáüsi que estabüa P-afael MAP.QT.JTNÁ a
C.afahgtie. í.e naíionalisme catalán, "La Revue de Genéve", 51, setembre, 1924, pp. 350-354. Marquina
insisteix a distingir les doctrines de la Lliga Regionalista i d'Acció Catalana: "Les uní disent [L!isa"¡: puisque
l'Espagne est une chose vivante, mais profondément déchue, sctt<vons-ta. rendons-h forte, qu'elk aif une vigtter
stíffisante, assez de sérénité et de comciencia pour pouvoir resondre les probléme des nationaíités ibériques.
Telle est la théorie d'une Catalogue grande dans une Espagne grande \_...\. Les autres |ACJ au contraire disent:
Puisque ¡'Espagne est finia, ilfaut l'abandoner, et resondre nous-mémes nutre probléme. Cette théorie a comme
déferiseur Rovíru i Virgili [...]", p.351. Les citacions altext, pp. 350-351.

283 La Catalogue et sa lutte pour la liberté nationale [29-VII-1924] . Les Documen t s européens, París.
1924, pp. 38-39,

284 Per a la vinculacio entre el diari i el programa de catalaniízació nacional: La Publicitai, diari de la
jnvñiirin/ P.fifae! TASTS i MARCA; fn pramsn liharní catalanista/ Disidí AMF.TT.I.A i L'sxemplñ da la
Pubüdtat/'P^níQTi PEYPOCH: "La PubÜcitaí", l-X-1935, p. 4. Vcgcu tambe !a diferenció enírc "La Publicidad",
com a diari general aliadófil i no pas de partit, i "La Puhlícitat", com a organ.de partit sota la direcció de Rovira
i Virgili, a Jaume PASSARELL: "la Publicitat", Diari.... p.I5.



púbiic"2"'" era una eina de consciéncia nacional en funció del programa sobiranisia dei partií,

lambe, sota la Dictadura de Primo de Rivera: "I el nou diari cátala, complinl en una forma

imprevista i eficacíssima la missió que s'havia imposat fou, durant la dictadura espanyola.. el

fogar dei pairioüsme liberal que mantenía la fe i ¡'esperanza del poblé en mig de l'opressió

d'un régim persecutor"286. L'adscripció ideológica del diari, represenlava, per tanl, "la

catalanització integral" i "el catalanisme que desbordava del canal de la Luga", el qual

necessitava d'un "amplificador", exemplifícat en el rotaíiu, defensor del liberalisine i

expressió de! catalanisme intel-Iectual .

Aquesta crisi d'estratégia de la Lliga era comentada peí república Bo i Singla en lletra

a Conangla i Fonianilles, préviaíneni a la convocatoria de la Conferencia Nacional Catalana,

des d'una óptica regeneradora que havia d'abastar !a vida política espanyola: "Ja has vist e!

fracás de la política d'intervenció den Cambó. L'afany de manar i d'enriquirse, acceptar

gobernar oblidant a Catalunya, ha portat entre'ls seus mateixos el cansanci y la depressió.' Ara

s'ha convocat una "Conferencia Nacional catalana" sugerida per "la gent jove i es un deis

directors en Rovira i Virgiti. Sembla que's marcará un canvi d'orientació i a la política deis

resignáis seguirá una d'extremisía. Mentres no linguin el pobíe al seu coslat dupto que facin

res préctic. Ens falten idees i aixó explica la profunda crisis d'Espanya"2*8. La formació

d'Ácció Catalana, dones, responia a la cerca d"un contrapea nacional i nacionalista a la

política de Cambó a Madrid, contrapés inexislenl d'en^á de la morí -feia ja cinc anys- de Praí

delaKiba"289.

La ñindació d'Acció Catalana, valorada críticament per órgans propers a

rindependentisme290, va ser analitzsda des de la Comissió d'Acció Política de la Lliga per

veure com calia contrarestar-ne i'acció. Així, Francesc Cambó explica des de Madrid a Joan

Ventosa i Calvell: "Cotivé que amb en Riera examineu í'iníluencia que en eis disiricies de la

*" Una lectura de l'evolció creixent en els primers mesos de la catalanització del diari a L'éxit del nostre
diari [ARVJ, "La Publicitat", 19-X1-1922.

286 !922-!932/.\. ROVIRA í VTRGTLI: "La Puhlicitat", 16-VÜI-I932.
:s7L¿i creado i la vida de la Hublicitat/ Caries CAPDHV1LA: "La Publicitat", l-X-1935, p. 3. Hls

articicü üc Rovira a "La Publicitat" van influir en futurs intcHectuals d'esquerra com Alexandre Cirici, seguns el
que cuiistüía u Ncn, ttu /'tvy'/iVi, Ed. El Dufí, Bui'cclunu, 1072, p. 105. Aqüestes inieivciiciuiis iuinbc cien
vaiorades, des del Noucentisme, per Caries Riba (iletra dei 18-XI-1922) peí to realista i d'"erusió cordial". Cf.:
RpistolnriJ.M. 1 .ñpó.i-Picñ- Cnrtas WArt/OsvaW CARDONA [w], Fditorial Ra reino, Rarcelona, 197/í, p.2M

ib" Lletra d'Ignasi Bo i Singla a Josep Conangla i Fontanilles... Oaavi Saltor, des de la Luga, també
leconclxia un aaibteni de caialaiulzacto géncialtizai en el maic útganiL^aiiu d'Acció* "El caLaíanisnic ¿s una cosa
tan arerrada en nosaüres que, com ¡a samedaí, espandeix arreu on anem i I'ambieni se'n sen: iníluií" [Lieira
d'Octavi Sa'ior a Tomás Roig i Llop, Barcelona, 25-VIH-1921. Kons Koig i Liop. N'Agraeixo a Albina

s**} Lietra de Marti Hsteve a Ramón Peypoch (Méxic, 26-111-1967) [Arxiu Ramón Peypoch].
290 "L'Intrasigent. Setmanari nacionalista d'esquerra", núm. 53 (Barcelona, 14-V1-1922), definía Acció

Catalana com a organització intermedia entre la Luga i el nacionaüsme.



Provincia de Girona poi produir Í'escissió des de ia Conferencia [Nacional Caialanaj. Com

rnés hi pense, mes cree indispensable que en la primera quincena de juliol íem un gran acte

que signifiqui una exhibicíó de les forces de la Lliga i un apinyament de tots els elements que

ens resten fideís: cree que aixó servirá per a que tots els vacilanis COÜUÜUÍÍI atnb nosaíires i

fíns, per a que torain alguns que amb mes lleugeresa que allre cose, s'han sumal a la

Conferencia. Hí meu dubte está amb si i'acte ha de reduir-se a una reunió d'elements

representaíius (senadors, Diputáis provincials, Regidors i Presidents d'Associacions) o si es

conveniení donar-hi major amplitut i organitzar, per exemple, un gran diñar que donguessin a

la Comissió d'Acció Política tots els que mantinguin en ella la seva confíansa [...J29in.

AquesLá preocupáció de Caiubó es coiitrúposava a 1& concepció ele pcnodisics com

Rovira i Virgili, inteMcctuals com Nicolau d'Ohver o científics com Leandre Cerrera, que

optaren per insistir en.la catalanització de Catalunya com a conseqüencia d'una concepció

organizativa292. Acció Catalana es perfilava básicament com una organització d'intel-lectuals:
nEl nuevo partido fACl, arrastra consigo a las mejores mentalidades de la juventud

estudiosa"293. Es tractava, dones, d'una resposta vehiculada amb l'apei-latiu de Catalunya

endiriSy encara que no va ser del" tot entesa per inteMcctuals" que no conccbích íá virieulacio

deis bornes de pensament a la política 4.

La tasca de socialització de la consciéncia de pertinenca era sintetitzada peí crític Joan

Arús: "L/A[ntoni] Rovira i Virgili ha compres que tañí, tant o mes que íeoritzar bellament i

assenyada sobre les valors del nostre nacionalisme, es fa precisa, paral-lelament, una acció

que sígui no ja teoritzar sino fer nacionalisme; aplicar damunt la insconsciéncia del poblé -

senyaiadament de! poblé de demá, que és la infantesa de avui- un Jlevat de consciéncia

nacional que senyoregi de mica en mica els esperits"29j.

El debat entre la visió regionalista conservadora de la Liiga i les poques opcions que

tenia davant Kspanya es produí en un ambient de conflictes socials i polftics on el sistema

restauracionista mostrava Tesgotament o el que hom ha qualitlcat de blocatge de legitimitat,

291 Lletra dutíidu ¡i Madrid, Í2-\1-1922. Carptrííi "Correspondencia de Fraacesc Cambo ". [Arxiu Borras.
BC]

2<" "Caldria pensar en l'organitzacio d!A[cció] C[atalana]; en comentar a mourer la qüestió deis
esLudianis; ¡ poiser en aprontar les recoinanacions de la S[ocietat] de N[acions] per a una campanya de from
úuic. AQucSl úlüiil puili val lü pena dé quc'l péilSéu bé dúilCS püiScí iiicluá éíiS dúiliiiü uilá SüluCiú del püüiüS
problema elecioraíque aquest h ivem deurá presentarse [eleccions legisíatives espanyoles d'abrií de 1923] [L'etra
de R a m ó n D'Ahadal a J a i i m e B o f i H i Mates , PradeM, 20-TX-1922].

M 1 José M. F R A N C É S : Memorias..., p . 499.

294 Vegeu el cas d'Agustí Calvet [Gaziel] peí que fa a la crónica deis or ígens fundacionals d 'Acció
Catalana: "Mi generación se ha lanzado al campo de ¡a política. Esta salida, para mi sorprendente, la realizó
con la 'Asamblea Nacional Catalana' de hace dos meses" a Una salida arriesgada, "La Vanguardia", 26-VII-
1922, núm. 18.256.

295 Joan ARÚS a "Diari de Sabadel!", 1S- IM917 .



que obria un periode de "reivindicació regionaiisia!t" .Rovira concreta aquest conlext crític

en el maro de la reivindicació de rEslalul d'Autoüomia, de l'obra de la Mancomunilal i de ía

definido d'un marc propi d'irradicació cultural. 1 ho féu a partir del compromís intel-lectual

que aiücuiá sola el periodisme de "La Veu de Catalunya" i, en especial, a l'obra La Crisi del

Régim: Crónica documentada déte darrers esdevenimenis de la política espanyoht (1919) .

Peí que fa a l'ámbit internacional, va traduir aquesta conjuntura en l'estudi d'un tema central

del seu articuiisme: la descripció de les conseqüencies de la primera postguerra, que quallá en

l'edició de la IIÍSÍÓTÍQ d?. RÚSSÍQ d€S ds!s Í&THPS vfimilius üls ístnps actuáis (1919) . Aquest

296 Manuel SUÁREZ CORTINA, El reformizmo..., pp 171-172. També: "Liberalismo y corporativismo
en la crisis de la Restauración" a Luis ARRANZ a J.L. GARCÍA DELGADO [ed.]: Jxt crisis..., pp. 14-22.

V8i u Olí \|U(? tiljíiVolu y(Jid tíiti CAÍ.-"pvI'-"iiíí ífllilir Clj Ul-jí(.'Ul¡> *JC IiA111U111.1l '-•'.Iitii'.iil'.l, vid Iii LJS.VI.1

fniaütat és difereni, millor dit mes ámnüa i mes concreiamení cultura!. Per íaní, e!<= volums successius co.níindran
nhrcs de carácter cicníífíc, artístic, historie, tecnia, lingiiístic, comercia!, industria!". Ara, Vopnríunitaí d'cditar
l'obra de Rovira, que semblava fora de la íntencio de. l'editorial, es produía perqué "és d'una fortíssima actualitat.
perqué marca un moment culminant en la Historia de Catalunya i de tota Espanya i perqué hem entes que tot bon
cátala s'alegrará de teñir perpetuada en un llibre, i per una ploma tan destra com la d'en Rovira i Virgiü la
narració verídica i completament documentada d'aquells dies gloriosissims per a la nostra térra, que son com
¡'espléndida atbada d!una nova fase de la vida política així catalana com espanyoia. El treball resulta per tots
eoneepl.es ponúeraní. i defmiliu; ja es cumplen, dones, com ia se va lectura s'miposa a Ion bou calata que senli
iegítim orguii per ¡es própies gíories". "La Veu de Catalunya", 26-11-1913. Editorial Catalana, artííex de Tassaig
de Rovira, definía ía coílccció d'cstudis que cnectava com "l'obra magna que el fervor de toís e!s catalana está
crcant, i que esdevindrá el rnes gloriós i cornplet insírument de difusió de ¡es nosíres rcivindicacions
auttmomistes11. "Era un afany uni versalment sentit a tot Catalunya el que s'incorpiíressin a la nostra llenyua, per
fer-!es assequibles a tothom, íes obres mestres de- totes les literatures, aqueües obres que eren considerades nrreu
del món com el üevat essencial per a tota educació literaria. Dones aixó és el que primordialment aquesta
Biblioteca es proposa, i a aquest obiecte hem encarregat ais nostres millors escriptors la traducció direcfji, des
de la Mengua originaria a la nostra, de totes les obres de mes anomenada [...}". D'altra banda, I'estrategia
nacionalitzadora de l'empresa era prou evident: "Catalunya, que está a punt d'assolir la seva plenitud política, es
deíeix per a assolir la plenitud inteHectual i presentar-se al món amb un bagatge de cultura no inferior al de cap
aítra nació europea. Per aixó ha estat creada aquesta nova Editorial, que no té altre fi que el de catalanitzar
Catalunya, Baicar¿ i Valencia on co que hi de mes dignifican! en un poblé, que és ia cultura". La rciació entre la
uuciuiiüíüziwió cuiiuiul ¡¡liiiiüoiiiuiuLüiia \ ch mlcMcuLuüis, en la piojccciú U'unu obru civiiritu, cía ccnirul:
"Siniultániament creiem també que és hora ja de donar impuls a 1?. producció iníel-lectual nosírada; i per aixó
voleiT! que, d'a^ji s^davafit, fots e!s autorg cafaiñíig d? v^hi?, tifigi.iin editor en üur !!engs.ia propia, cosa <jve
sistemáticament s'havia esíimat finí ara com impossibie pe! marge migrat de negocí que, a parer de molts, oferia
el mercal cátala \...]. ¿Quin mitjá millor que el d'una gran editorial per a posar-nos en contacte continu amb
aquests catalans i donar així a tots els filis de Catalunya, tant ais de casa com ais de fora. una espiritual unitat i
aquella mena de fesomia étnica que ens torni inconfundibles com á poblé? Aixó volem, i aquesta será sens dubte
la nostra victoria". Peí que fa ais "mitjans", l'evidéncia de "la Veu de Catalunya" era clara: "Primerament
entenem que la nostra obra ha de teñir com a eix principal i orgue mes fecund de penetració un gran diari cátala,
no poiític precisamente sino densíssim d!informació, tan gráfica cum noticiera, on hi cuHaburin les milllors
fin Lies, i es Uacúa amb mesilla i amb piotiíaL sobie qualsevoí aíua publicacio lois ch temes d'actualiLal [.,.]., de
manera que ningú a Catalunya hagi de recorrer a cap periódic de fora en cerca ainformacions especiáis o de
quaisevoi ordre" [h'uüetó Kdlioñal Ccnalana, S. A. IXÍ Veu de Catalunya, ISibUoieea J.'usrciria, Enciclopedia
Catalana, D'Aci D'AIIá, Agricultura, Agricultura i Financcs. Fons Bcrgncs de Iss Casas, Sg. 779.1]. Una
vaiúi'ñció d'aciussí?. sdiíori?.! circumscfila idsclósicanisní Fs la Llísai a Toan J7TJSTUR; L 'avsiUura... o. 49. Qiísní
t&s subscri^íors inci?.ls de la ool'lecció editorial, "La Veu de Catalunya (12-V-1918) n'estabieix 6.000 i així
destacava que, de la serie de col-leccions. "Enciclopedia" és sens dubte la de mes fonda catalanització i la que. a
la Harga, obtindrá també una mes extensa penetració per tot Catalunya".

398 L'antecedent de Revira va ser suficient per a prologar el llibre de Francesc BLASI I
VATJ.F.SPTNOSA Vitiínñ a Pj'issin pass;if¡i per FsetTiiiimsnñn TJihreris Cssüüeraf: Rñre§!¡T!ig 1929 Revira
valora va d'aouosta crónica ía "serie d'Ímat(*cs objectives", ja QUC "hi ha una visió mes que un anáíisi". Setzons
Rovira aquest asssaic ajudava a "formar un iudici de l'esdeveniment mes dramátic que !a gran guerra d"Europa
provoca". ("Próleg"), p. II. •

n



assaig va ser valorat especiaiment des de la historiografía peí fet de ser una de les poques

elaboracions des de Catalunya sobre historia internacional: "Comptem els volums d'história

estrangera redactats pels nostres historiadors; ben aviat haurem finit la nostra tasca, si és que

havetn pogut cotnencar-la. No obianl, és una direcció que cal seguir. Es precís que poguem

conéixer la historia del món felá des d'un puní de vista caíala, sense perjudici de conéixer-la

des de punts de vista estranger"iy\ Rovira, a mes, tenia projectes historiográfícs en

coi'laboració amb inteMectuals com Bordoy Torrente, ainb recerques sobre l'Europa

oriental300 .

La tasca historiográfica, com a vector de nacionalització cultural, va ser significativa.

L'Associació Protectora de lrEnsenyan9a Catalana encarregá a Rovira i Virgili la síntesi

biográfica Pan Claris (1922)3Ü!. Era un treball que centrava la "descripció de la figura

patriótica i deis fets poíftics de l'immortai President de la Generalitat de Catalunya [,..]. De la

difusió entre els catalans, i sobretot entre la joventut catalana, de la coneixenca de la vida i de

Tobra patriótica" de Claris30*. En aquest darrer cas, la coHaboració de Rovira es va plantejar

en el procés fundacional de ITíditorial Pedagógica a fí d'aconseguir "!a potencia moral i

económica que precisa l'ampliació del mercat editorial cátala". Aquesta editorial, dones, obeía

la necessitat de resoldre una conjuntura on es plantejava una "desproporció entre el

reflnreixement nacional de Catalunya i la sórdida vida editorial del nostre idioma", Per aquest

motiu calia "reunir aquells elements professionals que fins avui han treballat

desinteressadament peí llibre caíala .

Ferran SOLDEVTLA: Cultura Caiaicuia. A Propósií de la "Historia de Rússia" d'en Rovira i l'irgiii,

•ítJU Es tracla del llibre que finalment no va aparéixer: La Civilització Bizantina, segons va anunciar
"Messidor", núms., 22-23-24 (novembre-desembre, 1919/gener-febrer-marc, 1920).

301 El tíratge d'aquest estudi va ser de 3000 exemplars; va esdevenir un deis volums mes venuts a
llibreries sionifteatives com la Verdaguer: de 49 exemplars en vengué 41, segons albará del 21-V-1923. El text
de Rovira va ser rebut en aquesta llibreria el 22-X1-1922. [Correspondencia D-I: 1918-1924] (Arxiu Editorial
Pedagógica i documentado de Tomás lduarte. 1EC. Agraeixo a Eulalia Miret l'accés a les dades). La figura de
Pau Claris será reivindicada posterioment perKovira en el marc del debat sobre l'Estatut Interior, probablement
per a remarcar el fet de proclamado de la 1 República Catalana en el marc de la guerra de separado de 1640". "En
ia Hisiüiia un deis humes peí mi mes ádmñaLs es uii catiüiige, es Pau Claiis, canúnge que per a mi vaí mes que
certs iaico-hisíórics a'avui". Pariamcni de Catalunya...t Voi. 1,7-111-1933, p. 510. També a La commemoració
d'etvui. Pau Claris: i el Corpus de Sang ("La Humanitat", 15-VI-1933). A i'exiíi, ia trajectória de Pau Claris,
ennecbuí per TvOvira dins c! rengle de cstaians de numo. , va ser vtrtuicsua en recoru s. iS procisrna.C!ó cjiic icu de
la Reoúbííca Caiaían?. e¡i !a 2i¡erra dsls secadors. Cf: Aaloni ivO\^TRA I VTRGILI; JL!S ürons cctioloas. Pon
Claris, "El Poblé Cátala". 1. 27-X-1939.

™2 A. RO\TRA I VTRGILI: rau Ciaris. Ksiudi Biografíe i Historie, APEC, Darceiona, 1922, p. 8. Els
uuluíb de bubc que des del üatiilumsiiic serviicn de icreieiiciu u Ruviru. per u "ebludi VÍUI ser: Juscp Cuiulcu i
Narcis Roca i Farreras. Peí que fa a historiadors renaí>:eníistes: Joan Cortada, Aníoni de Bofaniü i Víctor

'""" Cí": Primer esborra/ty de ia creado d'Ed'uoriai Pedagógica [19.XÜ.19I6?], Carpeta de
Correspondencia [D-í]. Peí que fa a la subvenció del uebali de Roviia, Maiiuel Folguéia adicta una líetia al
Presiden: de ia Dípuiació Provincia! de Barcelona {19-lX-i9iSj toí soHiciíaní un ajut de Í000 pía per a la
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Així, Rovira inicia, per primera vegada (amb un procés anterior de crítica a la

historiografía vuiicentisU de Víctor Balaguer, Aníoni de Bofarull i Auléslia i Pijoan, íoi

destacant altrament, una nova metodologia de recerca empírica en Miret i Sans i Antón Rubio

i Liuciip4 una de Íes empreses mes reüevatits en ia síntesi de la historia de Catalunya

conlexlualilzada en "la moderna hisloriografia catalana", on mereix "un líoc d'honor"305: la

Historia Nacional de Catalunya (1922-1937)^, difosa a través de subscripció popular307.

redacció de !s biografía de Pau Claris "patriota resolt i exemplar, president que fou de la nostra gloriosa
Diputado Genera!, en moments histories per Catalunya". La difusió estimada de l'obra seria de 3000 exempiars,
prevista amb !a coHaboració d'institucions de la resta deis paísos catalans "perqué serveixin de lectures
exempiars ais infants de Catalunya. Valencia, Rosselló i Mallorca"- Cf: Carpeta de Correspondencia... [Arxiu de
PTEC]. Per al projecte de la publicado: A [ssocciació] P [rotectora] de YE [nsenyanca] í7[atalana]. Memoria
(1917), p. 19. Per a una visió general de l'Editorial Pedagógica amb al-lusió aJ volum de Rovira, Lluís DURAN:
Breu hisiória de l'hJiitorial Pedagógica, "Afers", 27, 1997, p. 409. Una rememorado roviriana de la trajectória
de Pau Claris i e¡ Corpus de.Sang, caracteritzai com uns ieis que otereixen "una densiiat historie excepcional", a
1Ú4Q, "Catalunya" (BÜ. As.), juny 1940, núm. 115.

JU4 "Avuí succeeix que els qui es dediquen a l'estudi documentat de la historia catalana, veuen
enfonsarse, davant llurs investigacions una part.de l'editici historie que ens havia llegat.el segle XIX. Les tres
histories catalanes de la passada centuria, la d'en Victor Balaguer, la de N'antoni de Bofarutl i la de N'Antoni
Aulestia, aun ja gairebé inutiiitzades. La mes discreta i acceptabíe és la del üarrer, simple manual, i on hi ha moit
puca cusa de feina propia i d'esLudi dircuie. I si deis hisionaduis generáis passem ais munogíafísles í ais aulurs
d'estudis parcials, escassos son eis noms vuiiceniistes que s'aguanten. Entre eis mes sóiids hi ha ei d'En Sampere
í Miquei; i encara ía seva vasta obra histórica cal passar-la per ÜÍI UÜÍI ceda? abaus de poder-vos-en servir".
A.ROVTRA I VTRGTLT: Itinerari de Jaime I, FA Conqueridor, "La Publicidad", 26-X-1919. Pci que fa a la
suntíració dü les histories de Víctor Balaguer i Antón! de Bofaruí! quant a "acier^ament, equainimitatj exacta
visió, estil diáfnn". Cf: Cultura Nacional/ "la Historia Naciona! de Catalunya" d'en Rovira i Virgili! Ferian
SOLDEVTLA, "La Publicitat", 4-XT-1922, p. 3. En la mateixa direcció, Valls i Taberner destacava de! conjunt de
t'obrat el fet de mostrar una clara superado de les histories romántiques esmentades, "intentar una ampia
reconstrucció i informar-la d'un esperit nou" i "saber estructurar en una síntesi admirable el munt de dades
acumulades durant els últims anys per diversos recercadors i monogralistes erudits que han vingut rectiíicant i
acalarint el coneixement deis aspectes principáis de la vida de la nostra térra en els temps carolingis i románics".
És a dir, Taberner vaiorava sobretot ei tét que "arribar a presentar una visió general ben tbnamentada d'aquelis
niüracnts intcrcssantíssimá en que es va produir la naixenca i primer dcsdoblament del nüstre poblé, és quelcom
cxücpuíunul ii CÜÜU noslru i be nicicix lu miyui t;uitsiuciUüiú \ cí mes SIÜCCI ügiuiínviii deis csiudiusos, per uis
quaís tan proñtosa resulta ''obra d'En Rovira, paríiculannení apropiada per a la consulta freqüent". Cf.:
"A.Rovira i Virgíli; Hisiñrm Mariana! di?'Catalunya (-1 vnhani.- Rarcñlñtia, 1922-1926}" a F[errgn] V[AT.T.,S]
T[ABERNER]: Anuari de ¡'Instituí d'Rstudis Catalans: MCMXXI-XXVI, pp. 314-315. La valorado de !a Historia
de Catalunya com a síntesi mes rellevant del segle dínou: "íntroducció" a Historia Nacional de Catalunya!
Antoni ROVIRA IVIRGELL Edicions Patria. Barcelona, 1922, p. 60.

303 Comentar! en l'edició del tercer volum a "La Revista deis Üibres", núm. \0, febrer 1926. Per a un
exempie de la difhsió internaciona! d'aqucsía obra -sota !a dictadura de Primo de Rivera-, vegeu !a propaganda
del III volum de la IINC a "Le Courrier Calalan", 1-IV-1926, p. 4.

1Oí' Per a una avaluado de i'eiaboració de la Hisiória Nacional, segons un propi méiode i "una tyeoría
viiai". Cí'.: A. ROVIRA í VERGELI: "Com escric La "Historia de Catalunya"1, La Nova Revisia, 10, octubre de
i!)2?, pp., 100-104. L'edició dei primer vuluin ac l'uuia se siiua tiins eí prugiuinu üc uiiciunaliUiiciú cuiLuiui i cu
el corrent de les refle:-:ions distes a terrne en la conferencia de Rovira £?x camins d¿: ia l'ibertat ck Catalunya.
Aquestíi vinci]!ñc-ió ftntre ideología nñeioríñ! i recerca vft 5?r rftmarcsds per F^rr^n SOT-D'P-\nT,A ñ Cultura
nacional..., "La PubÜcitat". 4-XI-1922. En c! comentari a l'aparició del cinque volum de l'obra. s'insistia en el fet
que aquesta historira s'articulava a través de les institucions , deis "estats de ci\H!ització i de cultura, d'estructura
interna del govern polític i social del país nadiu". Es tracta, dones, de P"obra moderna d'história catalana", que
"té la virtut de les grans síntesis a través d'un fons ban nodrit de rebals monográfics. La tasca de Rovira i Virgili
en aquest respecte enclou dificultáis innombrables i és-avui per avui una gesta de treball copiós i d'abnegació
porfiada, que fa honor a les nostres Iletres i emplena un buit en l'hodiema historiografía nostrada". Cf: El volum
cinque de la Historia Nacional de Catalunya de Rovira i Virgilio "La Ñau", 30-1-1931. Per a una iiueipreiació de
i'obia hisiüíiogíáfica de Rovica valoraiiL ía siiUesi de la "Hisiotia Naciüiiai": Joscp FONTANA: Antoni Rovira i
Virgili, historiador, "Revista de Catalunya", 144, octubre de i999, p. l l . Abclard TONA i NADALMAi a lia



muri... consíaíava cí poc scntit de ics critiques a ía Historia Nacional de Revira aíesa ia seva onentació de
divuíg&eic: "La crítica peJGraíiva parteis deis irsvestigadors enudlis, arnb certa rao des de! sen angle, i ia
repetírixen els no investigador:; ni erudita, sense justificado di cap mena. Els primera difícüment pagaran mú de
¡6S ¡íiüiiüííi'ñfíss moJl dcctss i rísccssáríss tseró íi!svil?.b!s¡nsiií avonides 02Í Í£T?,Í! Dúblic Rovir?. \I!J sscriure 'a.
seva ffixtñrin pe.r a toíhom, per ais preparáis i per zh nn preparáis, molí literaria per la forma i pe! tlenguatge
Será un llibre que no mai no caurá de les mans de ningu. Indubtablement assoH el que l'autor es proposava. Els
defectes son els de totes les histories generáis, en la vastitud de les quals poden navegar a tota vela els
enderiaments deis autors. La qual cosa no minva el seu valor. Amb la de Ferran Soldevila, mes concisa i mes ben
orientada, son les dues grans Histories generáis que té Catalunya. A elles hauran de recorrer les joves
generacions catalanes quan vuiguin inicíar-se en l'estudi dei passat", p. 367.

31)7 He pogut registrar 426 subscripcions populars peí que fa al primer volum de ía serie sota la
inscripció Senyors subscriptors de la Historia Nacional de Catalunya escrita per Antoni Rovira i Virgili, Peí que
fa a adhesions tdentificades d'associacions i empreses ht consten: Centre Popular Catalanista de Sant Añoren
del Palomar (Barcelona), representat per J. Cararach; Nostra Parla. Secció Catalana (Barcelona), representada
per Ramón Negre i Balet; Mutua Regional de Accidentes de Trabajo. (Barcelona); Escola Catalana, Ensenyansa
integral Nacionalista; Farmacia de ia Merced (Barcelona), representada peí1 Josep Roselló; Conseii de
Pedagogía (Mancomunítat de Catalunya), El Diluvio [diari radical], Chocolatería Francisco Cruells.
( Í J arce ¡o na ) , j¿,viiu VSITQIST [¡j r*iavtitiaz, Qítvocais; KJÜDIÍXÍKÍS y SSJTCÍÍ. OUCGSOF&S na A . beoasuá ^oarec iona j ,

Pere Pascual. Decorador (Barcelona); Tinencia de Alcaldía de Barcelona. Distrito segando., Dalmau Liceo
(Barcelona), representat per De!ñ Daímuu, Catalunya Sportiva (Barcelona); Li Jornada. Dos ediciones diarias
(Barcelona); Fonellary Barkany (Barcelona); Forré y Ayrná (Barcelona); Peluquería de José Rihes (Barcelona);
Raimaría RicnriJ T)orr¿idats [?]; Escolas dcJ Distrir.Ut Sfígfm da la hfemeomunitat de, Cotnlanya^ representada per
per Pere Casademomont; Cassino Regionalista de la Bordeta (Barcelona); Orfeó de Sans: Escoles de Sang Nova:
Taller de Tintorería de José Rihes (Barcelona); Anchi Municipal de Barcelona^ representat per fAgustí] Duran i
Sampere; Sociedad española de [,..] Metálicos, representada per Jaime Pujol; Associació Protectora de
I'h.nsenyanca Catalana, representada per Manuel Folguera i Duran; hincóles Catalanes Gratuites (Ajuntament de
Barcelona), representada per Enriqueta Sécuü; Escoles Catalanes Verdagiier, representades per J[osep]
Paruneíla; Escoles de "Alianza del Poblé Nou, representades per Miquel Fumaguera, Escola de Sania Eulalia,
representada per Ía directora, ívi Tallada de Trabal, Escola dei Cfenn-e] Nfacionalisia] Rfepublicá] [?] de Sant
(júfvüsi, icp¡é¿c¡iíiidü peí" Fíuiicésca Olívét Pujóla; CciUiC Áuíúiiottiisící de ¿Jcpüfiuctiís del Curtiere y de
¡'Industria, representat pe! bibüoíecari Gutllcm Roig; Sucesor ds Badía y Maná (Barcelona); BihUotequex
Populars í/t* la Mciiicc/fHWiitíit ílv Cíitcih¡?von fsmb Psíínüisió de sis volumRV rspressníSfíes is! directrsr Tnrdi
Rubio Ti Balaguer]; Escola Superior de Bihli ote caries (un exemplar), representada per Lluís Segaiá; Bar Am\vó
(Barcelona), representat per Bartomeu Amigó Ferreras; Las Columnas, representada per Juan Almirall; Agencia
Ejecutiva de la Mancomunitat de Catalunya, representada per Enric Pía; "Material Electric. Instalacions"
(Barcelona), representada per Amadeu Casases; Farmacia Morató (Barcelona), representada peí titular Francesc
Morató; Bar Brístol (Barcelona), representat per F. Janer Pidelaserra; Panadería y Confitería. F. Carbonell
Espina (Barcelona), representada peí titular ; La M ontañesa (Barcelona), representada per F. Casas i
Termes; Casal Católic de Sant Andreu; Biblioteca Pública de Sant Andrea del Palomar; Sucesores de Viuda é
Hijos de Ferré. Fábrica de Jabonea (8. Martín. Barcelona), representada per Bapíista Ferré; Escuela Nacional de
niños (BíLTücíü-na), Viuda de Forré y Aimá.Sociedad en ComanuiUi (Uarcciona), Curboneií-Aleu i Garmans.
Fabrica de Cerámica; representada per Corisísníí Aieu.

Pei que fa a subscriptors identificáis: Josep M. Cornelia, Frederic Barceló, Frederich Piguillem,
[Pere]- M[artir]. Rossell i Viiá (cientiííc), Lluís Corbera, Baidiri Rahola, Josep Viciano, J[osep] Civera i
Sunnani, Viclur Raiiüla, Jusep Figuerola, Joaquim Casas, Manuel Ainat Gerona, Aiituniu Lozano, Francesc
Navarro Costabeila, /vntonio Bayona, Ramón Formiguera, Narcís Moiins, Amoni Sayés, Lluís Peris, Josep María
GífOiiá,, Josc L'uma Coraics, RÜÍÍÍÜÜ Noguera, Joan Ru¡2 i rotta, J. Farran Í Mayoral, HUÍS JÜVCÍ, Manuc!
MarincMo, Muís Sisquciia, Joan Crcxciis, Miquel Porta, Pmilio Trulis, Arcadi Armcngol, Arturo Giménez,
Josep Quintana, Jaume Planells. Alfiins Damians. Maree! Riu. Tsídre L!í¡rtíí; R[amon] Suriñach Sentías. J.
Rahola; J.Olivarí, Jaime Claramunt, J. Guasch. F. Llorens. Lluís Tió, [ígnasi] Ribera-Revira. N. Bas y Socías.
Amadeu Hurtado, Joaquim Biosca, Adolf Monreal, David Ferrer, Josep Mana de Sucre, Doctor Queraltó, Josep
Rodergas i Calmell, Pau Cot J. Aymerich, Pan Cot, Rogeli Mora, Francisco Valí, A. Roca, Ferran Cañameres,
Josep Vilá, Enric Casanelles, Marta Matons. Joan Estelrich, Juli Mari al} Esteve Farré Calveras, Albert Camillo,
Joan Ventosa, Antonia Oliveras, Salvador Granados, Francisco Pérez, , Josep Castanyer Prat, , Ricart Vilá, Pere
Vergés, J. Regás, Pelegrci Llangort, Josep Puig Esteve, Montaner, Josep Ramori, Manuel Folch y Torres,
Francesc Sarsaneáas, J. M. Rognoni1 Aiben Piera, Pere Marca, S. Criviilé, Liuis Aymerich, María Manent, Pere
Casáis, Juan Burras, Jaumc Farrc, Ignacio Vicente Grau, Juan de Nadal, Esteve Rabada, Joan Mas Junycnt,
H.^iirnünj ÍVÜCÜCÍIÍJU, ÍTÍUICCSC I üsquets, rüiioni i^-tirDoncii, Juscp K.ümügucríi, JUSC ÍVIJ_UTIÍIJ "crayrt;, iviiquci

Vinues, Magí Vilalta, Ramón Peypoc, Martin Oliva, Joaquim Rubio, Dr. M. Faura, amador Reviüa, Josep Janer,
Jaume Jujol, J. M . Mañíuez, TOÍR^S Iduaríe i Aragonés [Ediloriai Pedagógica], Enrié Martí, Joan B. Ala, Caries
Ma°riná. F^rancesci Tosouellas. R. Coll Serra. Puis i Sais. Francés Castelló. R. Sarsanedas. M.A. Planas.
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Aquesta obra va ser valorada perqué ompiia "aqueües Uacunes que, malgrat tot, encara

exisleixen en el coneixement d'aquesís iranscendentals períüdes del nosíre passal"308. És á dir,

es destacava, que en un context de "deacaíment". aquesta recerca aportes un impuís al

"renaixeineni" nacional, ja que "la diáfana exposició de i'obra cTEn Revira", era "l'obra

admirable d'un patriota"309.1 aquest ül conductor nacionalitari era alió que calia destacar en el

críteri d'exposició historiogáfíc roviriá. En aquest sentit, els coetanis la van valorar com "la

primera en ía qual Fautor decidía deixar de banda, segons la propia expressió, 'les daurades

llegendes' i les belles faules* i no donar-hi entreda mes que ais fets verifícables. Si així ens,

ofería ja una historia concebuda ja amb esperit cientític cal afegir que al mateix temps qui

Tescnvia era un ineslre i un artista de! üenguaíge. La prosa de Revira i Virgiíi, impecable en

la'sintaxi, formada de frases ben tallades, esculpides, és en la seva natural noblesa una de les

mes aptes per pariar amb els reís i per fer-se intérpret de Tánima deis pobles. Quan es posava

a la tasca, Rovira i Virgili, mes que posseir el geni de ridiomá, en semblava posseít, i una

certa, comunicativa, febreta Fenardia. Aixó li permetia infondre una aleñada vital ais altívols

personatges que evocava, i acolorir i dramatitzar els episodis que descrivia [...J. Antoni Rovira

i Virgili és no sois un gran historiador, sino també un deis clássics modems de la literatura

Dnmcncc Soler, M. T.lnnís Rcrtrund, F Rahasa, Toan Marco, M. Cspdcvila, Joscph Pagcs Roca, Ántnni
Vüardebó. Rafel Folch, Alfons Porta. Artur Cruilles, [Josep] Soler i Pía, Dr. F. Giró SavalL Leandre Cervera,
Lluís Massó, Martí Esteve, Antoni Cortés, E[duard] Toda, Manel Rotllan, Pere Ribalta, J[osep] Aymá Rabel!,
Agusti Escola, Francisco Pi, Manel Masiá, Miquel Vilá, Joaquim Prat, Lluis Esbert, José Guardia, Pere Soleras,
Joan Cavatlé, J. Casanova, Ricart Figuerola, Vicens Esteve, Francesc Fargas, Josep Bailó, Joaquim Boet, Emili
[C]-Ferrer, Jostp Diez, Juan Vüadoms, A. Puus Margarit, Josep Bassas, Jaume Saié, Pere Ventura, J. Padró,
Líuís FurasLé, Jaume Casieíls, Juan Oücr, J. Pallares, IQpiasi] Bú y Singla, Joaquün Pares, Manuel Argullol,
Francesc Pi, J. Fort B, Francisco Argeiagués, Ezequiei Martín, Martín Serrat, Joan Feiiu, Feüx Barranqueres,
Estcvc liiglés, Maxinií Torradas, Anastasi Sarrct, Cristófol M. Carccr, Enrique Mcstrcs, Scgalá Torres, "Eí

• P u l X S . n l r i t H l i a , GUI Í J I Í S I O ! \tSett\.\-lOíla.j1 i-.clíii-.;i! C l í l t u t , Cittiva.v.-m Lulil-.i^^ !_!L.iñ t ' - i i ¿ , LVIÍ!ML1\.I v . O u t r i í l , JiLUfíiv.

Dura i Beüera; F. Beuüuet [?]; rnatue; Avelina Cursi, Josep Alomar, Josep Gabrie!, Frángese Miralpaix, Josep
Coló, Lluís Pina, Pere Trullas, Joan Oneralí, C. Sans, Ramón Vila, Josep Mari?. Folch [i Torres]. Pere Simón
!sern; Caries Soídevila, P. Casas, Salvador Borrut i Soler, Tomás Prat, Antoni Utrillo, Mariano Fiestas, B. Clotet,
F.nric Mitjans, Tgnasi Pares, Manuel March Sala, Jaume Guardia^ J. Ventura Riera, Mossén Oapés í Corbera,
Gabriel Feliu, Lluís Ponsá (metge), Sagimon Cata, Josep Plarisa, Josep Marín, Juan Barangé, Pere García, Pere
Riera, Joan García, Miquel Avellanas, Ángel Rovira, Jaume Siles, Joaquim Batista, Josep Fontanals, Norman
Solé, Agusti Rique, Lluis Capdevila, Ramón Navarro, Jaume Roca, Antoni Gratacós, Vicente Muntadas,
Joaquim Bosch, Jaime Camelo, Doménec Latorre, Jesús Batiste, Francesch de A. Perús [7j, Narcis Abadía,
Jaume Marti, Agusíí Mane, Enrich Espcrí, Eduardo fvíarqucs, M. Gabarro I García, J. María PujaU, A, Martínez
Duiíungu, Maiiü. Miiiuiis Buííii, J. Muiiilu, D. V
Ventosa, P.amon Naves, A. Jová, 1. Mir y Garr
Moragas [Arxiu í.e^^dre Cebera].

lur, Juh Muiiui, Esicvc FÍUTC Caiveras, Aibcií Cmnilíu, Manan
a, D. Rc-ig i Pruna, Joan Quer, Domingo Llor, ÍA. Bonafont,

La impressió dei resso social favorable a Josep PLA: Obra Completa, Vols ló Í 17, Destino, Barcelona,
1970, p. 565 í p 249. Pei que fa a la campanya de difusíó de l'obia, Josep Fia h¡ va paiúcipai aeüvameul. Cf.:
iletra de Josep ?ia a Caries Rahoia (ralarrugeil, 4-XI-Í922), Els episiolaris de Caries Rahola. Amoiogia de
caries de cení carrespoitsals (í'J{!¡-l'-J2'J)¡ Narcis-Jordi AK.AGó/Josep CLARA, PAM, Barcelona, \'W¿ pp.

'"' "Diario de-Tarragona", núm., 30, 31-1-1931 [ressenyadel cinqué volum de iaHNC].
309 Tomás GARCES [ressenya del primer volum de la HNC], "La Revista", octubre-desembre, 1922, p.

245



cataianar7?io. Aquesta obra, dones, era definida com "la mes moderna i completa de les

Histories de ía nostra ierra"311. De fet, Rovira, en aquesta etapa simullaniejava

l'estandardització d'una historia nacional amb la diviügació d'episodis histories en centres

associaiius territorials amb una cultura cívica assenyalada, a fi de recordar "lotes les glories i

totes les febleses d'aquells segles oblidals" i lluilar contra una "historia estrafela", que "ens

donaven de tal faisó en les escoles del govern, que ens avergonyíem d'ésser catalans". La

conemsió de Rovira era que el recobrament historie anava paraMelament vinculat al

recobrament nacional" . Era la complementarietat entre müitáncia a Acció Catalana i la seva

estrategia de continua nacionalització de Ía societat del país. La historia, dones, al servei d'un

projecic poíític naciünái caíala. Aquesta voluniai de pedagogía histórica era paíesada per

310 Contesta de Doménec Guansé a la Metra de Jaume Sobrequés i Callicó (Barcelona. 31-XTI-1971).
[ F o n s D o m é n e c Guanse, sense indexar, ANC1.

311 Líibrcria Cataidnia: Cuialeg [1929-1930] [Arxiu Bcrgncs de las Casas. C i i C ] .
312 En Rovira i Virgili a I'Ateneu, "L'Eco d'lgualada", 10-111-1923, núra., 122, p. 74. Aquesta apor tado

que destaca aquest intbrmatiu forma part d e la conferencia que Rovira impartí a I'Ateneu Igualad! sobre una
síntesi de la historia de Catalunya des del segle IX al XV: "Eís fets culminants de I'Historia medieval catalana".
La íessenya deslacava que "la peí sonalUal de l'husle beneinéi U, le un exlrauídinari reí leu a Catalunya i fura de
Catalunya, adquirit a í'orca d'un írebaii d'invesiigació i d !un pregón estudi de iot alió que ía referencia a la vida
deis poblcs baix cls dos aspcctcs¡ historie i poíític, Així ha pogut, duraiit molt temps, orientar íes multltuds de la
nosira ierra en cis conílicíes deriváis de la Huiía mondía!; oricntacions fermes i definí ti ves que demostren í'arnpíe
criteri i la capacitat de l'ííritirstació en íes qüestions i ni emocionáis. N o cal dir que en Rovira i Virgili forma, com
toís els valors reals de Catalunya, a íes files nac-ionalistes i que l'histdria de la nosira patria ha sigiit la preferida
per ais seus estudis mes pregons". La reproducció íntegra de la conferencia a "La Publicitat", 6-TTT-1923, p. 3.
Rovira hi destacava que la historia medieval es caractentzava per dues unions (Aragó i CasteUa) i dos
maírimonis (ibidem). Pero també explicitava que una altra via histórica "es comencará el día que Catalunya entri
de pie i sense entrebanes en el corrent de les nacions avancades, les quals la respectaran no pas per la torca que
pugui teñir, sino per ía florida de cultura. Será aleshores quan podrem dir, fora de les nosres fronteres, amb noble
orguli; Sóc caíala! [...j'r. h i programa historiográíic roviriá anava vinculat a la constant de la voluntat política de
futur.

Un altre exemple de divulgació de la historia de Catalunya, el tenim en la conferencia que va fer al saló
de sessions de l'Ajuntament de ü i rona sobre "Les causes de la decadencia histórica de Catalunya", realitzada (i
organitzada conjuntament per Acció Catalana) a I'Ateneu de la ciutat el dia següent. Aquesta sessió constituía la
clausura del primer cicle de conferencies de I'Ateneu de Girona. Rovira va situar les causes de la decadencia
ciiue eís segíes X l l l i XIV, meiure que al segle XVU1 "sucüinbíiem per manca d'un pensamenl políüc, caí un
pobíe que no ié una política, está desiinai a enfonsar-se"; per bé que Rovira observava que "hi ha com una
eorreiació entre !a devallada i i'ascendí mení", perqué alio que calía era "recobrar el nostre idea! i les nostres
ambicions"; "El Autonomista*1/ "La Publicitat", 21-VTÍ-1923. Aquesta SCSSÍ«T va ser precedida de la divulgació a
la nrotpsa "'roíiina d'iííi reíral Hieran sobre Revira reaüíza! oer José PLA e! 1920: Uact sembícinzí'i ds Rovint v
Virgilv. "El Autonomista", 19-VU-1923. "El Gironé-s". 21-VII-1923, a mes, explicitava en la ressenya que "Així
Catalunya ha de pujar grao per grao l'escala baixada; així primer ha renacíonalitzat la ílenaua, ha creat una
cultura, ha estructurar, una política i si precisa ha d'acudir a 1'apeMació patriótica", Val a dir que Rovira
complementava aqüestes xerrades historicoformatives amb d'altres de ciar tall poíític. N é s un exemple la
conferencia que va donar al Teatre Principal de Girona el dia 20 de juliol sobre "La posició de Catalunya davant
Hspanya"; "fcl Autonomista", 19-VU-1923. (Comentan signat per R[odriguez] G[rahit]). Aquesta conferencia va
ser una continuació de Facte de l'Aieneu. Consistí en una glossa deis segíes X V i i l e i XlXé, alhora que significa
una crítica al regionaíisme de la. Luga. Il i va apostar per un "regionalisme interior caíala: Catalunya Liiure, amb
una uuiuiiumiii uc íes icgiuns caiaiaiics". Canips i /vibuix, imiiiuiii d'Acciú Caiaiaim, dcsiacu cu iu icsscnyu
d'quest parlament que r'Í'oraíórÍa d'Ea Rovira és fondamenT persuasiva" i que "la seva tasca íé tots els aspecíes i
irires !es virtiiís tí'íüi gpostolsí"; "K! Girones", 21 -"STT-1923. D'sííra bñtída, !?s coiiferericJe5.de Rovira repre^ieíi e!
feí de! comentan i análisi de fenómens nacionaÜtans curopeus. com va ser !a xerrada pronunciada i ' l-VTH-192?:
"Dos prohlemes internacíonals: Ía Ruhr i l 'Orient proxim", a I'Escnla de Trehal! de la Mancomunkat a Girona:
"El Autonomista", H-VTT-1923.



coelanis de Rovira com Miquel Ferrer: "[...j Les noves leones i les noves técniques en el

camp de la investigado no poden deixar arraconal lol el irebalí d'anys i anys realilzat per

l'autor de la Historia Nacional de Catalunya i per tantes i tantes obres importants

d'investigació, en la formació de les noves generacions que el seguiem i en la divulgacio deis

principáis fels de la nosíra historia amiga, moderna i contemporania"313.

La participado de Rovira i Virgili dins d'Acció Catalana es caracteritza, dones, per

l'estudi de! procés de reivindicació política de Catalunya, la cerca de vies internacionals com a

punts de referencia i el treball per la internacionalització del "cas" deis catalans en la política

l'exterior. Conferencies com Els Camins de ¡a llihertai de Catalunya (1922) proposaren la via

de la lliure autodeterminació deis pobles per optar a la sobirania nacional"*14. Aquesta via era

definida per Rovira, a partir del procés de crítica a ia via regíoualista de la Luga, com una

opció de confederado entre les nacions ibériques (federado nacional) i la federado regional

entre els paísos catalans. L'etapa de "tránsit" polític de la UFNR, que hauria de conduir a les

reiacions amb ies bases de ia Lliga com la Joventut Nacionalista i d'aitres organitzacions

juvenils nacionaüstes en procés de convergencia315 (que cercaven un procés d'unitat amb les

organitzacions patriótiques d'Acció Catalana i Estat Catalá)jit\ acaba amb Tingres del

3)3 En el desé aníversari da la morí de Rovira i Virgilio "Rcssnrgimcnt", desembre cic 1959, ni'im. 521.
1 U Amb iot, sectors nacionaüstes com "L'Iníransigeni" concebien la intervenció de Rovira com a

ideaíitsta, "no voícnt per torca convertir la idealiíaí cu reaíitat ¡inmaculada de iares sino, peí centran, estudian! ía
forma com i'cstat actual de ia vida mes rapidamení c?. por perfeccionar, procuran! un cop sabut com es pot fer-ho,
verificar-híí .sen.se massa de pressa". La düfínidíj de Rovira i d'Acció Catalana, en conclusió, reflecíia per a
aquest órgan, una indefinido programática: "En Rovira i Virgili és heme- de- dreta? És home desquerrá? L'Acció
Catalana és dreta? És esquerra?" [Elogis i objeccions a la conferencia a"En Rovira i K/r^j7/]"L'TntransigentM, 20-
DC-1922, p. 7.

315 Aquest és e! cas del "Projecte d'Esíatuís de la Federado de Joventuts Nacionaüstes de Catalunya",
signar a Barcelona l'sgost ds 1919, l'objsctiií de! qua! é$ "fomentñr i propagar l'idea! nacionalista cátala, en sa
mes absoluta pureca". Aquesta Federado era integrada per !a Joventut de! Partít República Cátala, Joventut de la
Lliaa Regional i stít, de la Unió Catalanista, Federado Democrática Autonomista i Associació Catalana
d'Estudiants [Arxiu Ramón Peypoch].

Ferran Cuito observava quina era la base sociológica d'Acció Catalana: "[...] '¿\ grup mes notori i
coherent procedía de !a Joventuí de la Lliga Rcgionaüsia, recoizada per socis, pocs en reaíitat, d'cdat mes
avancada. Ili havia l'aporiació del parlil presidít per Rovira i Virgili". Quani a "La PubHcitat", orean de! non
partit. deia que "la compra el non partit [AC] i la catalaniízá [...]. Aquesta unió fon un exit" [Fons Ferran Cuito.
Document 7/9]. "Carpeta AC".

Aqucsí es el cus de lu Jovcnluí Nuciunuhslu Lu Fuic, que, miiui de U Cunfeicncia Nucíuiml, ciuel un
ban a toís els "patrióles de Catalunya" consíaiant que "[...] En pro de la nostra doctrina reivindicadora, hem
combati.U en tots móments les actituds equivoques deis si-dients director? de! moviment cátala; int.rangigents s
tota hora, i abrandaís peí foc de ía nostra llibcrtat hem rcbutjat sempre tota intcHigcncia amb l'advcrsari a base
de concessions parcials, que ni poden ésser atorgades per aquel! que detenta el réconeixement de drets de la
nostra personalítat, ni poden tampoc resoldre Tesdevenir de Catalunya [...]. L'ideari nacionalista proclamat en la
dita Conferencia Nacional ha estat reconegut per tots els nacionalistes catalans, Adhuc per la mateixa benemérita
"Unió Catalanista", com a concreció exacta de les aspiracions de Catalunya; i si PAssemblea va trobar-se
dividida at punt de procedimems, nosaltres hem de reconéixer avui que les dues tendéncies assenyalades poden
pracLicai-se simuUániameiH i amb resultáis ben posiüus. El soi íei de decaniar-se cap a una d'elles, no creiem
laiiipoc que pugui iiueipielai-se com a UosUlital eiiveiá í'alua, i per aixü, maígial el cüufessai que l'obia poitada
a tcrmc per l'Esíat Caíala ha d'csscr en dcrmitiva la de tots cis caiatans, mcntrc no hi hagi la saturado patriótica



federalista larragoní a i'!aplec de patrióles" d'Acció Catalana (1922)" '. Quina va ser-ne,

dones, l'evolució constitutiva? Segons Ferran Cuiío, Rovira, Bofilí i eíl maleix no van ser -ne

els promotors. Rovira "després del Pacte de Sant Gervasi" havia abandonat El Poblé Cátala i

l'aciiviiat política, dedicani-se a catalogar movimenis nacionaiisies, nacioiis i quasí-nacions.

La Luga reslava l'únic parlit catalanista acliu -pero mes infeudat cada dia al partil conservador

de la monarquía f...l. Hn tíofíll, que era president de la Joventut [Nacionalista!, manifestava

públicament una actitud molt poc d'acord amb la de la Líiga. És possible que l*hi empenyés en

Josep Camer, de Genova estant". Algims membres de la Joventut Nacionalista (Vidal de

Llobatera, Martí Hsteve). "Van teñir la idea que caüa organitzar una Conferencia nacional"

peí laí de íciiiüuíe í'opiüió cúlaíaiiistü i arribar peí rcütesa de íots á una ineua de ÜOVÜ Unió

Catalanista [...]. La majoria [deis signats de la CNC] era gent de Joventut, Lliga. Els altres,

franctiradors, procedents de l'antiga Esquerra i de la Unió Catalanista". La idea inicial, pero,

no era estructurar un partii" polític: "En íot alio no ni havia cap idea de fundar un paríit polític.

Potser la Conferencia no hauria passat d'un foc d'encenalls mes o menys líric, si els prohoms

de la Líiga [...J no haguessin engegat un ukase excomunicant a tots eis que pariicipessin a la

conferencia [...]. Llavors va venir la Conferencia [NC] amb gran exil; d'ella va sortir Acció

Catalana. 1 aquesta va ésser un partit polític (contra el desig de molts.. entre els quals jo),

convenient, hem de reconéixer també del tot encebada la tasca que va fent "Acció Catalana". Sense defligir una
cooperado amb l'Estat Caíala, d'acord també amb la "Unió Catalanista" i laborant a la vegada en pro deis nostres
ideáis humanitaris i de justicia social, devem, a mes de sumar el nostre esforc al moviment nacionalista d'" Acció
Catalana", puix que el seu ideari polític sintetitza totes les nostres aspiracions Í....J", [Arxiu Ramón PeypochJ.

3l7Coetániament, Peiai Vidal de Llobatera, en lletra a Nicolau d'Olwer (Barcelona, 28-ITT-1922), definía
Acció Catalana-com a procés orgánic al.marge del partídisme: "Sense cap mira partidista, un grup de
nacionalistes de diverses tendéncíes hem cregut d'alta conveniencia preparar una actiiació fermament catalanista,
el primer acte de la qual será la publicado del maní test [fundacional, que signará Rovira i VirgiliJ que us
acompanyem |\--1" [Lletra núm. 1. hons Nicaolau d'Olwer. Abadia de Monteserrat]. Ideoíógicamem, la
naturaiesa liberal i patriótica d'Acciú Catalana la descriu amb exactitud Ramun Peypouh quan aquest estava en
piocés d'elabüíació d'una historia del parlil, concebuda cúm a "experiencia de ceiiuisme a Catalunya" (líeua de
Ramón reypoch a Martí Esxeve, Barceiona, 2I-XÜ-1974): "Duraní ia Dictadura, AC íbu de fet un moviment en
que convergí una gent que podia estar d'acord per a una acció patriótica radica! i de moderado i tolerancia en
a!tres aspectos. No resístircm c!s plantcjarncnts concrcís de ¡a rcaütat política, social i religiosa que seguiren i
vingiteren les escissioüs [en al-lusió a la "Crida de Lleida" fetñ per Francesc Maciá !?. lardor de 1932 i que supesá
la incorporado de militants d'AC a Esquerra Republicana}. Considero com un cas especial la de Caries Pi-
Sunyer. Un cop passada la crisi del partit en sortí benefíciat perqué esde\angué homogeni" (Lletra de Ramón
Peypoch a Martí F.steve, Barcelona, 4-TT-1975). F.n el mateix sentit, Peypoch aclaria a Martí Hsteve les etapes
dei que seria un partit: "[AC era] una experiencia de centrisme liberal i progressista, matís que tingué Acció
Catalana en ia vida política del nostre país després del [19]3l. La primera etapa, la que va des de la fundació a la
caiguda de la dictadura, constitueix un esclat de romántica intransigencia nacionalista, que és l'únic sentiment
capac de mantenir la cohesió entre gent tan heterogénia com fou Tequip inicial del nostre grup. Tan que el nom
de panit feia por i ens anomenárem unió de patiioies" (Lletra de Ramón Peypoch a Ángel Ferran, Barcelona, 28-
XH-Í96S). I cu un üiii'c ÜimuiíiciH, ívíajlí Eslcvc continua cxphciiaiii a Ruinuii Peypuui que Aewó Ciilaluiiu era
en el propósií "una entiíat patriótica, per damunt els paríits. Soríiri?. de 1?. Conf [eréncia] Nac[íonal] Caífalana],
ÚMÍC prnjecíe concret de momenf. Factor? [converses entre Peypoch i p.smon d'Absdñ!] que, sense propossmos-
ho. la van convertir en parftit] polfitic]: c! Comfitc] d'Acfció] Política] de la LÜüa. en declarar senaraís cls scus
afiliáis assistents a la ConfTeréncia] Nacfiona!] Catfalanal" (Lletra de Martí Esteve a Ramón Peypoch, Méxic,
26-TV-1975) [Arxiu Ramón Peypoch].



perqué la gran majoria deis sortits de la Lliga, i també de Kovira, lenien lemperameni de fer

política [...]"318.

1 aquesta organització que tindria la traducció tarragonina -constant Rovira com

orientador ideológic- a través á'El Camp de Tarragona (1923) ', definía el periodista

larragoní: "Rovira i Virgili fou el nostre inspirador. Vingué alguna vegada a-Tarragona i en

aquell piset del carrer d'August, on teníem el centre, ens orientava i ens assenyalava el pía a

seguir en la política fonamental d'Acció Catalana, de la qué Rovira ivera un capdavanter.

Quan ens decidircm a Henear al carrer el nostre portaveu "El Camp de Tarragona", com a

recordanca d'aquell altre "Lo Camp de Tarragona" que es publicava a comencaments de

segle, de l'Associació Catalanista, Rovira ens marca també la pauta a seguir. Alió que lambe

desitjava per al nostre setmanari era que a mes d'enfocar la fínalitat ideológica de la

publicació, hi bandegéssim totes les incorreccions gramaticals" [...]"32Ü. La militáncia a Acció

Catalana reporta a Rovira la proposía d'un cert model iberista que havia de teñir el seu encale

en el projecte de la Triple Alianca, del qual fou I'autor inteMectual o organitzador del "p!a de

deliberado"'" .

De fet, Rovira, arran de la lupinada electoral promoguda per la Lliga en no poder sortir

eleeit a les eleccions legislatives espanyoles de l'abril de 1923. esdevingué un referent central

en la política catalanista, en una conjuntura percebuda com a fi de l'hegemonia de la Lliga. Els

sectors mes joves es desplacaven cap a Acció Catalana amb una irradiació comarcal que es

vinculava també al radi d'iníluéncia de "La Publicitat": "bstem molt esperancats [en els

resultáis electoralsj -comentava Pelai Vidal a Abadal-. El míting deis Bosch fou un éxit

immens [...]. Un míting com el de diumenge fa cotitzar en alsa la nostra candidatura. A la

Lliga están esverats i no n'ensopeguen ni una; peí diaris deus haver vist les darreres gqffes.

lian tingut reunions d'mtervenlors de barriades en ¡as que aqúesis han exigil per actuar, la

lübertat de poder incidiré en la candidatura Ilur, el nom de'n Rovira. Nosaltres confíem que

en Rovira será diputat, pero lligueros i carlins n'estan mes conven9uts que nosaltres.

" Lietra de Ferran Cuito a Nicolau d'üiwer (i i-Vl-1959) [C.272. Arxiu Nicolau d'ülwer.LECJ.
31y La intervenció de redactor d'articles de Rovira en aquest órgan d'Acció Catalana fou secundaria,

amb treballs historicistes com ¡Pietat per tes miñes!, "El Camp de Tarragona", núm 1 i 7, 5-VII i 16-VU1-1923
320 Joscp VTRGTLT T SANROMÁ: Notes per a un cfíccionari Tenragtmi. Vol. XXXTTT (Rcv-Rui),

[s.L's.d/ s.p]. Exemp!ar niimeografíai. Josep Viígili cita com a membres d'Acció Catalana al Canip de Tairacona:
Aiiíoni Casares (Vimbodí). Antonio i Guardias. Joan Rendé (L'Espluga de Franco!!), Joaqiüm Delclos, Antoni
Brunet i Magranés, Leandre Santamaría, Antoni Company.

3"' Llclru de Rumun d'Abudul u JÜUIIIC Buüll i TvluLcs [Pradell, 9-IX-1923]. Peí a rurguiiilzuciú de iu
federació entre el Principai, Euskadi i Gaíízia, vegeu 1'editorial de l'organ del Pñríit Nacionalista Base,
"Aber[r]¡M, '12, 15-VTT-192Í: Jnguerraparn hipaz. Tripla ¿//.-may/GUnART [pseiid. P-ÜñS Gaüastes']- p ^ r "!

context oruanització de 1'aHanca, on es rcflcctcis c! protagonisme impulsor de Revira.: Xosc ESTEVEZ: El
nacionalismo vasco en el concierto de los nacionalismos peninsulares, Caja Laboral Popular, Jakin, Donostia,
1985, pp.: 420. 571.576.

So



Kiectoraiment la geni respon mes que be. Hsíá ja casi complert el cuadre dinlerventors

volunlaris. La subscripció per les despeses, eleclorals lambe raja suíícienlmenl. Amb gran

profusió s'estan editant tulles, cartells i tota mena d'impresos". En aquest context preelectoral,

dones, el diari experimenlava un ceri impute: "La subscripció de Barcelona qu'era de 4.116, és

ara de 4.801; a fora era de 4.073, es ara de 4.316. El promitg de venda a Barcelona era de

2.400, es ara de 2.700. Hem aumentat el tiratge diari en mes de un miler. Hls anuncis han sigut

respectívament en els mesos de gener, febrer i marc de 20.600, 18.400 i 23.500. Aquest mes

d'abrí! arrivarem a aquelles 30.000 pts del mes de decembre"322.

La participado en aqüestes eleccions era entesa com un mitjá de dirusió de la

ideología nacional. La idea propasada per Revira era í'expiicació del piel caíala a ía Cambra

i22 Lletra dé Pelai Vidal de Llobatera a Ramón d'Abadal (Barcelona ["La Publicitat. Gerencia"], 24-IV-
1923).A1 llarg de les eleccions legislatives espanyoles on Rovíra es presenta per Barcelona, Acció Catalana
repartí uns fulls volants en qué es demanava el vot per a 1'inteMectua) tarragoni amb una recuperado de la
ideaiítat pratiana: "NACIONALISTA: TÚ NO ADMETS DÚES PATRIES IGUALMENT SENTtDES COM ADMETÉ CAMBÓ A
LA BAKCtLONKTA. TÚ CRHUS, COM DKiUÉ PRAT L)t LA RIBA QUE CATALÁN YA HsTUA O GRAN ÉS L!ÚNICA PATRIA

NÜSTRA. DONCS, PER AFIRMAR AQUEST IDEAL VOTA LA CANDIDATURA D'ACCIÓ CATALANA ON HI EL NOM ÚNIC DE

N'ANTÚNI RGVTRA I VIRGILI" [ Arxiu Ramón Peypochj. Un aiire exempie el tenim a ía circular de suporí a Rovira,
A l'tilectür catata da Barcelona, que suposava una dura contestado a ía política intervencionista de la Llíga;
"Catalunya es íroba davant una acccntuació de !a rancúnia que sempre li ha íingut I'Esíat que !a domina. Havern
vist les demostración s reiteradas i continúes del creixent rner¡yspre!.! Í de la profunda animadversió per a !:j. riostra
patria i per a les seves institucions mateñals i espirituals. Ha calgut que passéssim per les mes humüiants
vergonyes i per les injustícies mes revoltants. No us recordarem la llista de greuges recents rebuts per Catalunya,
que ben viva és encara la punyida que en l'ártima catalana han causat. T ragreiíjament deis atacs a! nostre dret, a
la nostra Mengua, al nosíre patrimoni econíSmic i moral, s'ha produit en l'época mes florida de la política
intervencionista practicada pels regionalistes catalans. A les declaracions d'espanyolisme que aquests han fet
[LligaJ, a Uurs servéis d'apuntalament del régim, a Uurs prediques i treballs per l'Espanya gran, de vegades en
perjudici de la nostra Catalunya petita, l'Hstat espanyol i les colles politiques madriienyes han respost amb
dispüsicíüns hüstils i persecutorios i lian arríbat a suprimir despeetivament la qüestió catalana deis programes de
guvcin [...]" [Arxiu Kumun Pcypudi]. Els esdcvemnicius deis icsuliuls cvidcnciuvcn perú tu lupniüda úe iu Lligu:
"Sembla que, deñnitivament sürí en Rovira per pocs vots sobre en Emiliano Iglesias. En R.ovira tenia de sortir
per majoi'ifts o rot !o mes a! sisé Üoc. Pero la topinada í.liga-T.erroyx !'ha portar a I'úlfinv I encara perqué es veu
que a última hora, a la Luga s'espantaven i varen recular un x\c. Dona gust de veure l'entusiasme de Ja geni
d'Acció Catalana. Lo únic que ha faltat ha estat organització, principalment en lo referent ais interventora i
repartidors de candidatures [...]. Jo em vaig estar d'interventor a can Tunís desde les 7 del matí a les 6 del vespre
[...]. Hi era fot sol, i únicament una estona hi va haver un repartidor a fora. Ets resultáis de la meva secció van
ésser: Lerroux: 45 |votsj, Igésias [39J, Martínez DLomingoJ 21, Cambó [20], Morera L21J, Batlle L21J, Rahola
[211, Rovira [ül. D'aquests 8, 6 eren amb el seu nom sol. La gent ha anat amb gran fe ja que quasi ningú tenia
candidatures a domicili i a mes nu hi havia repartidor;; ais eoHegis. Varen haver de procurar-se ies candidatures
com pügueieii. Deu vulgui que I'¿*.il vagi couiíiiuani en lüi d'aqui eadavaiH filis a lena" la independencia" [Llelia
de Josep María Pi i Sunyer a Ramón d'Abatíai, Barcelona, 30 [TV]-i923]. En aquesí coniexi, Ramón d'Ábadai
refería a Jaume Bofill ia necessitat de "purificar" ¡a Líiga [Lletra a Jaume Boñíl, Pradetl, 5-V-1923].

Peí que fa al cas de la no-elecció de Rovira, "El Autonomista" (3-V-1923) comentava que la tupinada
electoral representava "un cop monal per la Luga, que pot dir-se que ha compiert ja la seva missió política mes
ímportant [...j. Les joventuts catalanes es desplacen cap a Acció Catalana i cap a les soíucions radicáis dei
probiema nacionalista, i ja res podrá deiurar-les en aquest camí. La República Caiaiana está en el cor deí jovem
ardil que nu ucu iunb les soíuciuns harinuniqucs -fedcrahiinc Í iberisme- que les pensiidcs cuín Pi i Margiül han
defensa-". Per ai diari, Rovira era un "símbol" d'aquesi non momení. Qant a l'expansió íerritc-riaí d'A.cció
Catalana, n'és im exempie la inoorporació d'F! Bloc Catalanista: "Aviii, per6, la persistencia de!s atacs de
l'cncrnic oblitía íots cls patriotcs a una major cohesió" ("Avant". Vüafranca del Pcncdcs. 6-VII-1923). Una
descripció proRovira d'aquestes eleccions \"Este ganó fácilmente un lugar de minoría"} incidint en la tupinada
de la Lliga-lerrouxistes-Emiliano Iglesies ["«» experto en embuchados"] a José M. FRANCÉS: Op. Cit. p.5O5.
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espanyola; pero sense cap volunta! intervencionista"A". És a dir, es voíia actuar sense una

concepció "quanlitaü'va" de "miñona parlamentaria":

"f...l No pensem que mai del Parlament espanyol púgui,sortit-ne la llibertat de

Catalunya; creietn tamnateix, que aprontar el tornaveu politic de la tributa parlamentaria,

plantejant-hi d'una manera viva i crua el fet de la noslra volunta! nacional, dienl davanl

d'üspanya, per tal que ressoni dins i fora d'Espanya, que, lluny de qualsevol conxorxa i

ainisíancainent, hi ha a Catalunya un nombre de paíriotes cada dia mes gran, un poblé que

recobra la seva consciéncia i que voí governar lliurement la seva vida [...]. Cal anar-hi sense

pacte ni alíanca de cap mena, car els vots de la candidatura d'Acció Catalana serán vots

cííicáOíi per ia ííibei lat de Catalunya, i cal laníbé anar a la ííuiLa amb un iiom toí sol. La ilustra

representació no engranará pas amb la política espanyola, no col-laborará ni en el Govern ni

en l'oposició parlamentaria, deixará que els morts enterrin els morts; intervindrá només per la

reivindicado deis drets nacionals i per la defensa deis catalans victimes d'agents de í'Estat

espanyol. No és minoría parlamentaria, és una representació nacional de Catalunya, có que

ens cal a les Corts d'Espanya".

El candidat per Barcelona era Rovira i Virgili, del qual es recordava que "fou qui a la

Conferencia Nacional Catalana defensa la ponencia 'Actuació del Nacionalisme davant l'Bstat

espanyol'. Els assistents volaren amb entusiasme unánim les conclusions d*En Rovira i VirgÜi.

Res mes escaienl que siguí ell mateix l'encarregal de dur-les a plena acluació. Sabeu el seu

nacionalisme, sabeu la seva competencia i sabeu la seva austeritat; el seu nom és popular avui

arreu de Catalunya. Eli és el nostre candidat; elí será el nostre representan!".* Mes enllá de la

no-elecció, dones. la trajectória teórica sobre el feí nacional era un atribuí de pes per a

proposar-io com a candidat peí partit. Així, hom destacava que "hstimem en aquesta victoria

la manifesiació solemne de la voluntaí catalana; esiunem 1'eíitusiasmc deis ciuíadans que

votaren la candidatura d'Acció Catalana i deis que cooperaren al seu triomf; estimem !a

demostració calríssima de la superioritat ética de la nova agrupació de patriotes damunt els

}~~ Com estableix Ramón PEYPOCH a Noies i relails de pramsu per a la Historia d'Acció Caialuriu
[s/dj: "La misüió dci candidat era si sor La elegil e^pusai en el debal. politic inicial íes aspiiacíons de Catalunya
en ioía iiur iníegriiaí i retirar-se", i'. iS.

iU Ful) volant redacta! peí "Consell Centre d'Acció Catalana" [signat per Jaume Bofíll i Matas, Lluís
Nicolau d'Olwer, Ramón d'Abadal i Vinyal, Caries Jordá, Leandre Cervera] adrecat a "l'opinió pública" [Antiu
Ramón Peypoch]. Aquesta propaganda presentant Rovira com a candidat d'AC per a diputat a les corts
espanyoles va ser publicada simultániament a "La Pubücitat", 13-1V-1923. L'opció d!oposició ais regionatistes
continua davam ¡es eíeccions a diputáis de la Mancomumíai: :tSi voleu, pero [en oposició a la política de
cuHuburuciú miib iu pulíiicu capunyuia uc 1Ü Lhga RegiunairiLu] [...], que LLI MUIÍCUIUUIIÍIUL segucisi fidcl
l'esperií del séu egregi fundador [Trai de la Riba], si volea que ella sigiii el veritable Paríamení cátala -
fi?!íiO"f.̂ tíC- íiSSftíivaí Íníi,rí!<!di"Í0"S!"'i$í'it nsc-íonslisís- voísii !íí CM^didíífíirfi íi'ACC^O CATALANA r ] A\~KÍ
respondrá Catalunya les provocacions i els ataos del Govcrn díspanya i els scu satcüts. Pcrquc triomñn, ncr6.
cal e! vot de tots els nacionalístes [...]". Circular d'Acció Catalana signada a Barcelona (l-VT-1923) per: Bofíll i
Mates. Rovira i Virgili, Ramón D'Abadal i Leandre Cervera [Arxiu Ramón Peypoch].



seus aniversaris; eslimem ia reveiació de ia for9a eilca$ amb que Íes mes joves generacions

enlre a la gran guerra per la llibenaí nacional"325. Era l'análisi d'un tromf de les idees.

Acció Catalana era? per tant un partit concebut com a "moviment independentista"

en esiai embrionari, que per tnolls federalisies recobrava un cerl esperil del republicanisme

pimargaMiá de fí de segle, amb i'objecliu de confederació de nacions ibériques, pero que

encara era insuficient per a representar les ciasses popuíars ü.

Ü. 1.3. Del Directorí de Primo de Rivera a Acció Republicana (1923-1930)

"Rovira i Virgiíi abandonar» les comodiusts del camí dretista escoílit per La Publicitat ha íingiit el
e de virar cap ñ l'^squerra, enfronta nt els esciiüs ÍJIÍS presenta ia mar en aqi.jesíg psratges. Voieit estendrs

mes el camp de la seva obra fa de La Ñau un diari matinal que pugui escampar arreu de! nostre país les idees de
laícisme, democracia i de república" \lxx Ñau, diari del matí, "L'Opinió", 5-X-1929].- "L'home d'Acció
Republicana [Rovira i Virgiíi] no és un politic: és un doctrinan. Al seu cap s'organitzen perfectament les
definicions, pero al voltant seu es desorganitzen les coses i els homes. El tinc per un magnific periodista politic
de partit, per un escriptor excel-lent. Es, també, un liberal de naixenca, un república de cor. Aíxó mereix tots els
respectes; pero confianca política, gens fGaziel, Punís de Seny, "Mirador", 22-V-193Ü].

Hl període del directori de Primo de Rivera, amb incidencia repressiva sobre seciors

licUiiaL'-i) 1 duiíj id ¿jiupagtrnua ucb uv rdxlb pví pclíL uC J. i«uwCow J.V±«Í.I«, ^igiiliiCd

325 Alió que no espol robar [ARV], "La Publicitat", 2-V-1923.
l í( ' "Hl moviment politic Acció Catalana, desprendiment en part de la Luga, té la virtuaiitat de que els

humes d'csquorra, cora en Rovira i Virgiíi, Nicolau d'Oíwcr, el [August] PÍ i Suñcr,[Forran] Süidcvila, EUes i
ulUea puüen fer-hi inuil. Tencii ¡a vului d'itícal que íu Lhyu ha peidui en ai'ca de l'inicies. Sembla un icbrui
d'aqueil puritanisme deis federáis deis nosíre» íemps joves, al costat de lo corcaí deis que sois valen carrees per
nh seus prodoms dei^nt en ¡es convicc-iong predicad?.? per?, vulgar política [...]. Sois que d'aprop aquest
moviment independentisía está en embrió. Cal renacionalitzar Catalunya i será altra generaeió la que veurá el
triomf, si sap produir un Maceo o un Martí, un Massarylc o un Benes, un De Valera o un Paderewski, cosa mol
llunyana. encara. Cal també emancipar la nova generaeió del vot jove dogmátic o religiós. estil Pomells, ja que
els pobles católics están condempnats a sotnussió eterna, Ajuda a esperar quelcom la desfeta de l'Estat espanvol,
digne de qualsevol protectoral inteligent, amb polítics immorals i mancament d'idealhat i retrassat en l'hora que
marca l'humanitat. Si hi hagués poblé, o les ciasses democratiques (si es que en queden) entressin al catalanisme,
la mateixa aventura d'Africa podría avencar l'hora d'alHberament. Dissortadament no hi ha res que Vacosti. El
calalauismé és encara massa butges. No seuí la fiícaiüa de la revoluciú i cus debatim en I'odí, aLial des de
Níadrid [...]. Convindria crear un ánima nacional (en ei sentit de que respongués al poblé) i aíeshores poíser seria
pos5ibíe aquest messianisrae salvador que apuntes. L'Acció Catalana, quan es presenta com moviment patriotic,
csíil so'idaníat, es granj quan ia oora uC paríií úc partit,!« seva SCCJO es csquiuua.. De totes mancres c?. un süT-bo!
ds moraliíaí, de ditrniial, de correcció a vells mals. No sé si una guerra de separació sortiria más cara i seria mes
infeconda que una revoluc-ió que acabes amb la malehida trinítat de la Monarquía, hmitarisme i la centraüízació.
Els interessos tornarien a llíaar-nos en el primer cas; en el segon. morta Espanya, fintt l'Estat espanvol. seria
possib'e la federació amb Portugal i la constitució deis F.stats Unití d'Tbéria, solució que per volunta*, de la
sobirania deis pobles. per la historia i la geografía estimo la mes factible. Pero per aixó cal reformar també tota
Espanya, cosa en realitat també molt difícil" [Lletra d' Ignasi Bo i Singla a Josep Conangla i Fontanilles.
Barcelona, 25-VU-I923. ANC].

327 Així es constata en un llistat de! 1925: Els presoners catalana on figuren detencions com les de
Jaume Pallas Gabarrella. dependent i empresonat "per haver-se-li trobat a casa llibres catalanistes, entre ells la
"Historia deis Moviments Nacionalístes d'en Rovira i Virgiíi" (Dec el coneixement d'aquest document a Emili
Granier BARKHRA). Peí que fa a la propaganda de Maciá des de París, aquest adrecava una carta , "Germá de
Patria", en qué constatava que "Convé aprontar l'hora crítica que estem vivint. L'historia no registra cap
üoslenimetil perllüiigai d'un poder que s'aguanú en ies bayoneies; tan com fácil ha esial i'enüada será ia sorüda.
Pctisahi sino. Cal dones prepaiai-nos peía quaiu vingut el moineiU decisiu, qui sap si eslá mes apiop del que Lu
suposes. No tothom está pícgat de bracos. No pots dubtar que el principal factor que ha irnpulsai cí



una iniervenció de Rovira en la mobüització de sectors socíais a favor de ia üiberíat deis

represalials poíítics i el seu relorn a la Diputado el mes de mare. i octubre de 1930328. El

context general, dones, venia encapcalat per una progressiva incorporació deis intel-lectuals al

compromis polític al Ilarg deis auys irenta per a exercir una pressió legitimadora del

republicanisme, com va demostrar ser l'adhesió de sectors poíítics d'esquerra al Manifesl

d'lntel.ligéncia Republicana (2-V-1930). Seria, com ha interpretat un vessant de la

historiografía, la condició de possibiliíaí cap' a l'opció populista, teoritzada per uns nous

intel.lectimls i quadres urbans" . I Aquesta estrategia s'explicava per la vinculació intrínseca

entre política i cultura, perqué "la política dona extensió popular ais moviments, la cultura els

prunuiiuiimeiiL miiiiiir lia. siyul el desvcillumeiiL del puLnuusme culuiú, Leus "ubüguciú d'ucliviir aqucls
desvetílaments encara que sigiñ a l'ombra i afeblir íot el que puguís í'enemic. I íeas l'obligació de no regatejar
cap esfor^ que'n calen molts per assolir e!g nosíres dalers [...]. No demostris simpatía pe's que mantener»
cngriilonada la nostra Patria. Mcntrc puguis no parlis mai altrc idioma que1! ícu, no transigin! mai per ningú.
Escampa la llavor arreu i no planyis cap mitjá per a fer Patria. Aixeca en ton cor un altar a Catalunya i jura a n'ell
no deixar de treballar constantment per la seva redemeió, que la necessita, la mereix i l'obtindrá [...]. Es l'hora.
germá de Patria, d'estar en l'ull atent i el cor despert. Tot per la Uíbertat de la nostra Patria avans tan gran i avui
sotmesa, Krancesc Maciá. Diputat per Borges Blanques. París, novembre de 1923", [Arxiu Ramón Peypoch],

Entre íes accions cap a aquests presos poíítics constava la solidariíat d'Acció Republicana envers el
rctom de Frar.ccsc Maciá com a cxcmplc que entre aquest paiíií i Estat Cátala no existia diferencia política de
gj'ñu. Pero t'efecie d'aquesia defensa requeia sóbrelo! en el desmarcatge réspede ?. la políiica conciliadora de la
Luga amb la Dictadura de Primo. Vegeu el parlament de Rovira a Molins de Reí, juntament amb Josep Maimó,
Jau Váchier, Vilanova i Bruc i Ambrosi Carrion: Acció Republicana a Molins..., "La Ñau", 9-X-1930. Peí que fa
a la solidaritat amb els presos poíítics, Rovira i Virgili va ser el redactor del document a favor de la Ilíbertat deis
activistes deis fets del Garraf "Per ['ampliado de 1'amnistía. Manifest de les dones catalanes" (i-JJI-1930),
reproduít a "La Publicitat" (2-1Ü-1930), "El Mari" (2-0-1930) i "La Ñau" (3-III-193G). També se'n feren
postáis aHegóriques -amb signatures de Roser Pino de Cervera, Rosa Asensio de Carrion i Regina Cervera-, on
destacaven plecs de signatures: Les dones Je Catalunya demanen t'amnistía pels presos i exiliáis politíes
caiaians. Peí que fa al reiorn a la Diputado de Rovira i a les gesuons de Maluquer a Madrid per la Ilibertai deis
picsus; Juan MALUQUER I VELADOT Unu mica d'hisiuriu. La vutuluniiai de la durrvm Diptiiuciú Provincial
de Barcelona, Luis Gilí, Barcelona, 1934, pp. 27-37 (Aquests documents resten locaüízaís a! ílibre de Joan
MAT.TjQT.rKR T VTT.ADOT: Op. Or 114-115). Maluquer, Pres¡dent de la Díputació, va escriureun telefonema el
2-IV-Í930 assabentant P.oscr Pino de Cervera que "Con la mayor de las satisfacciones comunico á Usted y
confirma las noticias que líd. yá se que tiene respecto al indulto completo de toda la pena de los presos del
Garraf. Stop. A estas horas podrán yá algunos haber .salido del penal. Stop. Respecto la Amnistía en mi
obtimismo[sic] de que pronto irán también a reunirse con sus familias. Stop. A Udy demás damas catalanas se
debe sin duda el éxito por haber sido las iniciadoras de tan brillante campaña. Stop. Mis respetos y mis
saludos". fArxiu Leandre Cerveral. La dada del manifest no és recollida a BLAJJ¿ 1 ütSUMViLA, A: Op. Oí-,
pp.267-27i. D'alua banda, Íes campanyes per a la solidarilat enveiü eis cepiesanais i l'aplicació de i'aimúsiia
seiviea de mate peí a leiv'nidicar la uniial de l'esqueita. Un exempíe de la campanya peí a ramtüslia d'aquesia
unitat d'csqucrrcs es el miting que es proposa des del Centre Demócrata i República tíc íes Eorgcs Blanques per
ai dia 9-111-1930, en el qua! preñen part Maree!-lí Domingo, Rovira i Virgiíi, Ángel Saniblancat, Kumbert "lorres
i Joüep Eatudcllü. Vegeu la Uetra adrevada p"l Secretari dt í'eniitaí, Primiíiu Buídú, i peí president, Jaunie Suns, a
Lluís Nicolau d'Olwer (Borges Blanques, 22-11-1930) [Lügall núm. 905. Secció PSB-AUN-SGC-Sfllamanca]. El
manifest de personalií-its pol¡tiques i intel-lectuals. entre les quals es trnhava e-l suport el? Rovira, per $\ retorn de
Francesc Maciá (2-X-1930): a Miquel FERRER I SANXIS: L'evolució delpensament polític cátala, El Llamp,
Barcelona, 1982, p. 33. Finalment, cal anotar la signatura de Rovira peí que fa a la reivindicado del retorn de
Maciá, a partir de la mobilització entre sectors intel-lectuals de la plataforma "Comité Pro Uibertat". Cf: Al
Poblé, "El Autonomista", 3-X-193O, p.l.
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El prucés d'organitzaciü de lu uumpunyu i retlacuió tinal del Manifest, entre els signuta del quiil hí
haiiria Rov¡r,i, a M. Dolors TVRRN i SAT.VÁ; Fsquarra flepuhJictma de Cnmhitiyn/I.(W3l-l93r,)t PAM,
Barcelona, 1983. pp. 28-29. Pcl que fa a !a configuració de !a política populista d'csqucrrcs (que no seria altra
cnsa que la configuració d'un moviment de construcció polític nacional-popular), Enric UCELAY DA CAL: Ixt
Catalunya populista..., pp. 93 i ss.



dona profunditat"330. Pero també aquesta unitat de trebalt revertía a favor de la reciprocitat

entre la intensitat (cultura)'i Textensió (política) del catalanisme331.

I un vector d'aquest compromís, en clau civicopolítica es va concetar en l'empresa

editorial que significa la fundació de la Revista de Catalunya322, "no de combat, sino

d'exposició d'idees"333, que Rovira va dirigir en la seva primera etapa entre 1924 i 1930334,

330 Lesfeinesparal-leles: política i cultura/A. Rovira i ViRGILI, "La Rambla", 5-V-193O:
331 Era un context tot altre del descrit a la Traído deis intelleduals, de Jules Benda. Vegeu: Jean

BÉCARUD/ Evelyne LÓPEZ CAMPILLO: Los intelectuales españoles durante la la República, S. XXI,
Madrid, 1978, p. 35. Per a la qüestió de la superació del context de la Solidaritat Catalana i el nou context politic
quant a I'impuís de la nacionalització: Política d'ideals/ A. ROVIRA I VIRGILI, "La Ñau", 22-IV-1930. En el
mateix sentit: Política d'ideals i Elspassos socials ipolítics: els drets de l'esperanca, "La Rambla",21 -IV i 9-VI-
1930.

332 Per a resseguír les motivacions, la crida de la "Revista", les just if icadons que en proposaven i la
fundació com a revista de cultura i d'idees davant altres publicacions especifiques de cultura literaria [Rovira es
referia a "La Revista"]: La ''Revista de Catalunya" [editorial], Per la creado d'una revista catalana d'idees; La
"Revista de Catalunya"; Com será La "Revista de Catalunya"; La "Revista de Catalunya"; "La Publicitat", 18-
V-1924;4, 14i 28-VI-1924.

333 Car ta de Rovira iVirgili a Gabriel A lomar (Barcelona, 17-VI-1924). E n aques ta lletra Rovira
soHic i tava a Gabriel Alomar un article (que no va arribar a fer) sobre Pi i Margal ! "i par t ícularment de l 'evolució
del seu estil, des del re tor ic isme románt ic a la concisió clássica". L 'orientació de !a "Revista" de cercar
coMaboradors t ambé resta explicitada, en relació amb Alomar , en la lletra de Rovira del 6-I I -1925, aproñtan t el
c o m e n t a n elogios d'un article del mallorquí sobre Juan Valera ["Revista de Catalunya", gener de 1925, núm.: 7
pp. 95-96] : "la lectura d'aquest article, ha revivat el meu desig de teñir la vostra coHaborac ió per a la Revista.
Qualsevol tema, tractat per vos , será interessant per a nosaltres [...]. Podría comptar amb un article vos t re per al
n ú m e r o del m e s d'abril? A mi em sembla que mentre no pugui veure la vostra firma a la "Revista de Catalunya",
aquesta no queda completa".

334 Els inícis de l 'empresa editorial comptava amb una perspectiva posi t iva quant a implantació social
segons opinió de Rovira adrecada a M a s s ó i Torrents: "Aquesta Revis ta está des d'ara sól idament basada, i té
totes les garant ies possibles de permanencia" (Lletra de Rovira [encapcalament de "La Publici tat" , Barcelona,
1 l -VI I -1924) . També Rovi ra expressa a Nico lau D 'Olwer els incicis de ['empresa editorial: "Ja haureu vist que
m'he posat al cap de fer la "Revista de Catalunya". La idea reix. Tením els diners que calen per comencar i les
subscripcions van venint. La cosa que ara em fa mes por és el nodriment intelectual i literari per a les 100 tulles
de tamany grosset que la Revista tindrá. Compto amb vos, naturalment. I encara que el temps és molt just, us
voldria demanar que féssiu un esforc per trametre'm un article vostre per al primer número, que sortirá a mitjans
de juliol [al primer número Nicolau no hi col-labora] [...]. Tema? El podeu triar vos mateix. El meu pensament és
que tots els temes poden ésser tractats a la Revista, curant, pero, de tractar-los en aquells caires que interessen el
públic de cultura general [...]" [Lletra de Rovira a Nicolau D'Olwer, Barcelona, 3-VI-1924. Lletra núm 6. Fons
Nicolau d'Olwer. Arxiu de Montserrat]. Poc després, Rovira assabenta l'evolució de la "Revista": "[...] Tenim
uns 900 subscriptors i un capital inicial efectiu d'unes 9.000.-Ptes. amb ofertes d'altres quantitats si é& necessan.
Em sembla que no n'hi haurá necessitat, perqué grades a la respectable aportado deis anunds, des del primer
número la Revista cobreix amb escreix les seves despeses [...]. [Lletra de Rovira a Nicolau, Barcelona, 16-VTI-
1924. Lletra núm. 7. Fons Nicolau. Arxiu de Montserrat]. L'evolució en el decurs deis dos propers anys
caracteriua una certa embranzida: "La "Revista de Catalunya", de la qual sou subscriptor, es troba completament
consolidada. Té uns 2000 subscriptors, i un promedi [sic] de ü'ratge mensual que mai cap revista catalana del seu
carácter no havia assolit. Tenint en compte 1'área de difusió del nostre llenguatge, relativament perita, aquest
resultat és espléndid, molt superior al de les revistes espanyoles similars i al nivell de les mes reeixides revistes
estrangeres. El nostre pressupost, está del tot anivellat. Ara anem a augmentar el nosmbre de pagines, en forma
que no baxin mai de 120 o 128. Molts mesos ens manca espai [...]" [Lletra de Rovira a Joaquim Santasusagna].
Cal dir també que el context cultural d'aquesta revista coincidía amb un ambient de socialització cultura] crític
amb el compromís envers les publicacions de cultura (com la "Revista de Catalunya") per part de la classe
dominant: "Els joves obrers catalans conscients de l'eficácia de les nostres publicacions culturáis ben orientades
i de tot el notable que va sortint en el camp bibüográfic cátala, ens trobem ben sovint, a contra-cor, que les
possibilitats no ens arriben per a apaivagar els nostre afany estudios i de delectanca espiritual. I ara mateix és
tant noble el guany obtingut per les edicions catalanes en tots els ordres que hom no pot per mes que envejar la
posició de tanta de gent adinerada que teñen a la má l'instituir-se i l'afavorir la vida d'aquestes revistes, pero que
les contemplen impassibles i inconscients, sense adquirir-Íes ni ajudar-les [...]. Molts anys de gloria per a la



amb l'objectiu d'actualitzar la cultura del país en relació a les tendéncies ideológiques i

estétiques internacionals33\ adrecada a un públic "no pas d'especialistes en tal o qual ram

d'estudis, sino gent de cultura general"336, i en ltuita subrepticia contra la Dictadura de Primo

de Rivera en referencia a articles polítics: "la censura ens destorba de publicar articles

polítics, i ens cal refugiar-nos ais temes histories, literaris i artístics"337.

Peí que fa ais contactes occitanocatalans -matisats ais anys trenta per a evitar "una

confusió de catalanisme amb occitanisme" - Rovira intervingué en la fundado del setmanari

Oc, on va col-laborar centralment entre 1924 i 1930. Aquest órgan cultural i polític va sorgir,

des de la xarxa de relacions culturáis i patriótiques, sota la iniciativa de Joan Estelrich339. Hi

causa de la nostra mtel-ligéncia". (Lletra de Joan Russinyoí a Ferran Soldevila en fer-se carree de la direció de la
"Revista de Catalunya, (Rubí, 4-IX-1930) [St. 7.1.1.42] Arxiu Ferran Soldevila). Per al balanc de la progressiva
crisi i "tancament" de la "Revista" en l'etapa Rovira, Ferran Soldevila esmenta aquesta situació en reunió amb el
propi Rovira, López Llausás i Valls i Taberner: Ferra SOLDEVILA: Al llarg de la meva vida. I. 195-1939,
Edicions 62, 1970, p. 226 [anotació del dietari del dia 21-XII-1930]. Peí que fa a la represa de la "Revista..."
Joaquim Pellicena, en lletra del 28-VI-1930 a Ferran Soldevila, desitja que la nova etapa amb aquest darrer al
capdavant sigui recuperadora de la "que fou creada i mantinguda fins a l'aparició de "La Nau".[St. 7.1.1.75.
Fons Ferran Soldevila. ANC]. També Joan Puig i Ferrater (en ííetra del 26-VI-1930 a Ferran Soldevila)
s'expressava en termes semblants: "Ja era hora que la "Revista de Catalunya" sortís de la seva atonía -tot fa
creure que a les vostres mans creixerá magnífícament" [St. 7.1.1. 76 Arxiu...]. I les informacions de Soldevila a
Ramón d'Abadal i Vinyals que assabenten deis preparatius de la nova etapa de la "Revista" (Palautordera, 15-VI-
1930):"[...] Estic mobilitzant la gent perqué coHabori en la Revista. Si tots els que m'han ofert ja articles per a
abans d'un mes, compiissin, podríem revisar, em sembla, amb un cert optimisme, aquest aspecte essencial. Ara,
cal veure com compleixen. Em falta encara parlar amb dos o tres redactors de cróniques que no he pogut haver.
Ahir i abans d'ahir viag ésser a Barcelona i no vaig teñir ni temps de tetefonar-vos. Volia dir-vos que, sobretot,
lliguéssis ben bé la imprenta perqué els números sortissin puntualment: us ho volia dir, encara que suposo queja
ho haveu tingut en compte. En Rovira [i Virgili] dtu que la meitat de la culpa és seva [dimissió de la direccio de
"Revista de Catalunya"], pero l'altra meitat de la impremta" [Arxiu Ramón d'Abadal]. En la mateixa direccio
Soldevila certifica a Ramón d'Abadal que "aviat haig de comencar a rebre articles deis coHaboradors. Veiam
com compleixen" (Palautordera, 24-VI-1930).

En aquesta etapa de director, Rovira també intervenía en actes a favor de la socialització cultural. Un
exemple el tenim en la participació en la / / Fiesta del libro de Siges (6-X-1929), gran acío'de propaganda
cultural, on van intervenir, a mes, Jaume Aiguader, Joan Puíg i Ferrater, Caries Capdevila i Joan Estelrich. [Fons
Jaume Aiguader. Inventari 91. Caixa 3. ANC]. D'altra banda, el 16-1-1934 Ventura Gassol com a Conseller de
Cultura definía acumulativament l'esperit de la "Revista de Catalunya" "que recollia mensualment la nostra vida
cultural i col-lectiva [...]. Hi ha en les pagines de la REVISTA DE CATALUNYA el nostre moviment nacional
d'aquests últims anys. Ha estat en tot moment una publicació oberta a tots els noms, a totes les tendéncies i a
totes les inquietuds. El seu índex compren tots els escriptors de Catalunya, prescindint d'ideologies i sense cap
exclusió de matisos [..]". [lligall 4360 núm 21. ADB]

335 En aquest marc, Rov i ra t ambé forma part del Pen Club a partir de la seva organització el 7-1-1924
[Lligall 4116. Exp. 3 3 . ADB] .

336 Lletra a Ferran Soldevila (Barcelona, 30-V-1924) , [S.t.: 6 .2.3. 32 . Fons Ferran Soldevila. A N C ] .
Altra correspondencia amb Ferran Soldevila sobre aquesta coHaborac ió amb la "Revis ta" : Iletres de Rovira: 17-
VT-1924 [St. 6.3.33], 30-XT-1926 [St. 6,2. 4 .8 ] , l-XTT-1926 [St. 6.2.4.16], 8-TTT-1927 [St. 6.2.4.34]. U n a lletra en
idéntic sentit explicatiu a Jordi Rubio des de la redacció de "La Publicitat" (30-V-1924) .

337 Lletra de Rovira i Virgili a J a u m e M a s s ó i Torrents (Barcelona, 19-XII-1924) [Fons Jaume Massó .
BNC] .

338 Postura reflectída en el manífest coHectiu: Desviacio?is en els conceples de ¡lengua i patria, "La
Veu del Vespre", 7-V-1934.

339 Per a la idea d'internacionalització cultural de Joan Estelrich com a marc general de l'europeítzació
de la cultura nacional, Xosé-Manoel NUÑEZ SEIXAS: Tes. Doc, p. 608. Aqüestes relacions es duen a terme en
projectes com la preparació de trameses de Uibres per a una exposició bibliográfica a Tolosa de Llenguadoc:
"[...] Tinc en mon poder totes les publicacions de ía Junta Municipal de Ciéncies Naturals de Barcelona (uns 40



destacava el nou moviment occitanista acabdillat per Ismael Girard, Péire Roqueta340' i Camil

Souíá, amb la missió concreta d'assabentar tant de la tasca de la Mancomunitat -aleshores en

plena actualitat a causa de l'afer Dwelshauvers- com del moviment catalanista341, Aquesta

tasca -en el context hipotéticament favorable de la Societat de Nacions envers els drets de les

nacionalitats ibériques, car existia la contraposició de I'Estat espanyol342- s'emmarcava en el

projecte d'internacionalització del fet cátala que havia impulsat notóriament Joan Estelrich a

fí de "crear a l'entorn del nostre plet un ambient internacional favorable i [per a] enfortir

internament l'esperitualitat de Catalunya organitzant i estimulant la nostra cultura, les nostres

volums). Totes les publicacions de l'Escola Superior dhAgricultura i deis Servéis d'Agricultura de la
Mancomunita t (uns 60 títols). Donatius particulars de Prudenci Bertrana, Serra i Boldú, Joan Sacs, Alfons
Maseras, Pere Coraminas, Josep M. Roca, Pau Vila, Rossell i Vilá, etc. Concedida la donació de tes obres
completes de l"Institut d'Estudis Catalans, Societat de Biología, Centre Excursionista de Catalunya, Consell de
Pedagogía, Editorial Ráfols, Foments de les Arts Decoratives, Joan Llongueres, Protectora de l 'Ensenyanca
Catalana, Massó i Torrents, Bordoy Torrents, et, etc. Comprendreu, dones, que l'éxit és des d'aquest punt de vista
indiscutible [...]. Pero jo cree que c o q u e a nosaltres ens interessa per damunt de l'éxit d é l a fíra [bibliográfica] és
que els llibres quedin després en poder deis toulossenes. Aleshores tothom em pregunta: qui será el vetllador
d'aquests llibres un cop finida l 'exposició? En Bertrand [?] i j o creiem que cal constituir un grup d'amics
d'aquesta biblioteca i batejar-lo amb el nom que volgueu. Jo vaig proposar el d'lNSTlTUT DTESTUDIS O C C I T A N S .

Aixó no vol pas dir que sigui un compromís ni molt menys [...]. Si des de fa molt de temps acaricieu l'idea de
constituir l 'Insthut d'Estudis Occitans, no us sembla que l'ocasió de reunir-se a Tolosa uns quants milers de
llibres occitans es el moment oportú per a fer-ho?" [Lletra de Leandre Cervera a Ismael Girard, Barcelona, 8-
III-l 924). Fons Ismael Girard. Col-legi d'Occitánia. Tolosa de Llenguadoc] .

340 Vegeu l 'entrevista que li fa Rovira i Virgili a El diáleg deis amics. Pere Roquetíe, "La Ñau" , 26-V-
1928. Les relacions amb Péire Roqueta continuaren ais anys quaranta peí que fa a la confecció d 'un número
monográfic cobre Catalunya per a la revista "Les cahiers du Sud" (que no arriba a aparéixer). Segons el director
de la revista, Jean Bailarden [Metra a Roqueta (Marsella, 11-XTT-1944)], era un número projectat pensant que
Catalunya seria capdavantera en un futur polític lliure del franquisme (car s 'havia produít Talüberament de
Franca de l'exércit nazi): "Je crois que l 'heure n ' a jamáis été aussi propice, nous allons voir la Catalogne prendre
la tete du "r isorgimentó" espagnol. Elíe sera non seulement un foyer de rénovation sociale, mais aussi cuíturelle,
et nous ne devons pas laisser passer Toccasion d 'étre les premiers á le souligner; n 'est-ce pas votre vis?".
Roqueta en seria el coordinador car "votre connaissance approfondie de la question, vos amitiés nombreuses en
Catalogne et en France parmi les spécialistes, vos contactes suivis avec les meilleurs esprits, méme á travers ¡es
plus graves vicisssitudes politiques, votre position élevée, impartiale de serviteur de la catalanité, font de vous le
meilíeur meneur de jeu d 'une telle entreprise, á la fois moniteur et support de l 'équipe que vous grouperez au
sommaire". Rovira s 'adhereix al projecte, i diu a Roqueta que "j 'accepte volontiers d 'écr i re pour le numero
spécial des Cahiers du Sud l 'é tude sur l 'histoire de la Catalogne que vous me demandez [...]". També li
suggereix col-laboradors: Rafael Tasis, Just Cabot, A. Romigosa, l 'abat Tarrés, Ferran Cuito i Heribert Barrera
(Carta a Péire Roqueta, Montpeller, 6-I1I-1945). Altres l.letres de Rovira a Roque ta explican! Tevolució del
treball: Montpeller 21-VIII; La Bastide-de- Séron 28-VIII i 3 0 - V m - 1 9 4 5 . Per la carta del dia 30 sabem que el
treball de Rovira es titulavá; Tableau Historique de la Catalogne. (Dec el coneixement d 'aquesta documentació
a Pere Grau). D'altra banda, "Oc" era conseqüencia de la intensitat de les relacions entre Toiosa de Llenguadoc i
Barcelona. I, és ciar, aqüestes vinculacions depenien de la conjuntura política. Aíxí, a la fi de la Dictadura de
Pr imo de Rivera, aquest órgan cultural era situat en aquesta conjuntura per Leandre Cervera en Hetra a Ismael
Girard (Barcelona, 30-1-1930): "[...] Cree que ara el nou govern pot iniciar un canvi de rumb en la marxa d ela
política nostrada i, per tant, és possible que hom pugui tornar a parlar de biblioteca occitana i d'intercanvi
intel-lectual entre Tolosa i Barcelona. El temps dirá. "Oc" cada jorn que passa fa mes goig. Cree que comenca ja
a trovar el motilo escaient, ¿Com respon el públie occitá?",

341 Una remembranza editorial del diari d 'aquell viatge a Tolosa amb la fundado d"Oc" (editant un
article de Rovira de "La Publicitat" ["Els amics de Tolosa"]) a Los amics de Barcelona/ [Péire Roqueta?] ,
"Oc" , 15-1-1927.

342 Una visió general de les reivindicacions de les nacions ibériques en el marc de la Societat de Nacions
entre 1919-1936 a Xosé M. N U Ñ E Z SEIXAS: Nacionalismo y política exterior: Espafiay lapolftca de minorías
de la societat de las Naciones (¡919-1936), "Hispania", 189, pp. 229-265. Per a la contraposició/ interferencia
espanyola envers els nacionalismes peninsulars, pp. 230-231.



publicacions"343. També destaca en aquest període la segona redacció á'Ets grans catalans del

Vuit-cents ([1924-1925],1928), el projecte d'elaboració d'una biografía sobre Pi i Margall344,

els assaigs sobre el debat entre clergat i ciutadania'4, la intervenció en órgans de concentració

d'esquerres com la revista "Idean"346 i en la redacció d'obres que facilitaven l'análisi política

de la crisi dictatorial de Primo des de la perspectiva histórica, com Els Polítics Catalans

[1925-1927(1929)], assajos avaluatius sobre Prat de la Riba, Ildefons Sunyol, Jaume Carner,

Joaquim Lluhí i Francesc Cambó. Aquest projecte, iniciat amb la trajectória de Francesc

Cambó a la "Revista de Catalunya", tenia com objectiu reflectir la relació entre les actituds, la

psicología deis quadres polítics i la realitat social. Era, en certa mesura, un treball sobre

sociaologia política que volia reflectir la historia contemporánia del país a través del fet del

lideratge polític al si de 1'evolució del catalanismo En aquest sentit, Rovira planteja una

vinculació entre quadres dirigents nacionalistes i 1'evolució de la societat urbana.des de la

Unió Catalanista (expressada pels literats i enginyers), la Solidaritat Catalana (representada

pels advocats) i la conjuntura deis anys vint (hegemonitzada per inteHectuals). Aquesta

recerca, dones, s'ha de situar com a historia de l'evolució del catalanisme república i

conservador dins la militáncia de Rovira dins Acció Catalana. Sobre aquest recull concreta:

"No intento fer estudis complets, ni pretenc formular judiéis definitius. Dic lleialment el que

pensó sobre els homes mes destacáis en la política catalana, i dono un conjunt de noticies i de

records personáis que em semblen d'interés per a conéixer els homes i per a comprendre els

fets en que intervingueren"347.

343 Let ra de Joan Estelrich a Josep Conangla i Fon tana l e s . (Barcelona, 17-IV-1925. Fons sense
inventariar de Josep Conangla i Fontaníl les. A N C ) . Vegeu l 'apartat Rovira i Virgili a "La N o v a Cata lunya"
(1919-1920).

344 "La Veu de Tarragona"( 29-XII-1928) , assabenta de l 'aparició a la coHecc ió L'Estel de l'editorial
P roa de la serie de "Vides de catalans il-lustres", en la qual es preveía una biografía de Pi i Margal l per part de
Rovira i Virgili.

343 El títol del llibre de Rovira havia de ser Clerecía i ciutadania i s'havia de publicar el 1929 a la
coHecc ió "Biblioteca d'Estudis Económics i Socials", dirigida per Joan Estelrich i Francesc M a s p o n s i Anglasell .
Aquest assaig no editat recollia un aplec de reflexions de Rov i ra publicáis al número 10 de la "Revista de
Catalunya" del mes d'abril de 1925, pp. 325 -341 : "Clerecía i ciutadania. Conversa amb e! Pare Miquel
d 'Esplugues: 1) la réplica a una al-lusió histórica; 2) els c lergues com a ciutadans; 3) el romanisme en religió i el
romanisme en política; 4) del canonge Claris al bisbe Torres ; 5) de Pau Claris a Fra Vicenc Ferrer; 6) el bon
consell d'un pare caputxí; 7) el cordial respecte en l 'honesta divergencia".

346 Aquesta revista va aparéixer el primer de novembre de 1929 en una conjuntura de "crisi d 'homes i
d'idees" i concebuda com a órgan per a una "imminent actuació política í ciutadana", pero amb el propósit
d'abastar l 'atenció de la joventu t "sota el punt de vista d 'esquerra republ icana socialment democrática, segons el
magne programa de l'apostol Pi i Margal l" . Rovira va escriure en aquest primer número rart icle de to
regenerador Eljoventsense illusions, destacant que "els joves sense ideal i iHusions només esperen de la vida
el plaer quotidiá i el vulgar profit material[.. .]. El jove sense ÍHusions és el símbol de la joventut que ja está
cansada quan tot just comenca la feina", p. 10.

347 El primer retrat, Francesc Cambó, aparegué a la "Revista de Catalunya", 9, marc de 1925, amb un
introit, el sentit del qual seria reproduit com a "próleg" al volum de 1929. A. ROVIRA I VTRGILI: Els politics
catalans, Tipografía Occitánia, Barcelona, 1929, p. 13.Peí que fa a la vinculació entre les tres etapes del
catalanisme d'inicis de segle esmentades i la base social del lideratge, p. 8O.Narcís M O L I N S I FABREGAS va



Aquest estudi va ser rebut per-, la crítica amb una atenció especial al fet destacat de la

manca estructural d'aptituds polítiques deis catalans com a resposta a la biografía de Cambó

de Josep Pía i, alhora, com a contraposició a la política oligárquica de Cambó, oposada a la

política oberta a les classes populars de Rovira. Era la resposta dé Rovira a la figura de

Cambó dibuixada per Pía en l'horitzó d'una alternativa d'esquerra republicana: "Rovira i

Virgili, al mig del vast camp de les multituds ha fet aquest Ilibre que és la historia de l'esperit

polític cátala durant eí primer quart del nostre segle i dona al poblé una gran dosi d'equilibri

polític, posant l'ideal esquerrá compatible amb ,1a noble lluita política de les aristocrácies i

avorria els cñts joiosos quan el cop d'estat [de Primo de Rivera] desfé la gran armatosta de la

Lliga"348. En aquest context, va ser situat, menys aforrunadament en l'aspecte propagandístic,

al marc de la proposta d'Acció Republicana, mes tenint en compté el període de transició cap

al régim república. Així, Rovira era vist com "un deis homes que mes i millor han treballat

per una Catalunya culta i liberal. Rovira i Virgili és un home de llibres, un esperit d'esquerra -

un deis veritables i raríssims esperits d'esquerra que hi ha a Catalunya- i un periodista

formidable, un deis periodtstes mes intel-ligents i lúcids. A Catalunya, on -llastimosament- la

política té un to massa casóla i retallat, convenen homes del tremp de Rovira i Virgili: homes

d'ideal, de lluita, d'intel-ligéncia, de passió [...]. És un deis homes que mes mereixen Taféete i

ressenyar aquest assaig de Rovira situant-lo en la conjuntura de transició de fi de la dictadura de Primo i en ia
preocupado per un recobrament nacional; "En moments de revisió deis nostres homes i de les nostres valors [...],
és un Ilibre indispensable-a tot aquell qui no vulgui tenir-se per un indocumentat. Encara que creiem que potser
és masa aviat per poder fer una bona historia objectiva de la renaixenca política i literaria [ARV prepara amb els
estudis] la feina a qui després l'hagi de fer". "Idean", 2, 16-XI-1929, p. 20.

348 Quant a la manca d'aptitud política deis catalans i per a defimitar la tasca de la fiinció intel-lectual i
política, la ressenya d'Agustí Esclasans és especiament aclaridora: "La nostra fe de catalans, la nostra dígnitat
d'homes de passió continguda, ens fa desitjar amb tota I'ánima que els temps venidors vegin la naixenca, amb
principi i amb fi, de les perfectes qualitats polítiques de la nostra psicología organitxada de debo, vertebrada amb
professions de fe que no es trenquin mai i que converteixin, com cal, les vocacions en professions, sense
defalliments, amargors, ni retirades cómodes": Els ¡libres. A. Rovira i Virgili: "Els polítics catalans"/ A.
ESCLASANS, "La Ñau", l-XII-1929, p. 5. Peí que fe a la crítica metodológica implícita de la biografía sobre
Cambó que féu Josep Pía: "Pero si el eos que l'historiador introspecta no és el panorámic d'un poblé, d'una
coHectivitat o d'una época, sino que és labor biográfica, aleshores la seva tasca en lloc d'ésser d'investigació, és
de percepció i de sensibilitat; sensibilitat i percepció intel-lectual, física i psicológica, car els factors de l'análisi,
son les impressions que hauran causal en ell els defectes, les qualitats, les obres, les accions, i els esdeveniments
d'ordre públie en els quals el biografiat haurá intervingut [...]. Amb aqüestes biografíes, Rovira i Virgili aclareix
Vaigua histórica que no ha mancát qui tot recentment s'ha aplicat a enterbolir per al major Uuiment d'uns goigs en
tres volums. Aquesta és la valor mes gran de l'obra, en representar la victoria de l'historiador damunt del
publicista, damunt del polític que amb igual equanimitat analitza la Uei política deis seus mes volguts amics com
deis seus mes grans contraris, sense que mai una ombra de parcialitat enteli la visió del seu intelecte prolixament
guarnit, que per a excelir en una altra cosa mes, psicológicament perfora". Els llibres."'Elspolítics catalans [...]"/
Cecili GASÓLIBA, "La Ñau", 28-1-1931. Quant a la l'oposició entre Cambó i Rovira, vegeu Prudenci TORNER
[pseud.?]: Els politics catalam d'A. Rovita i Virgili, "Diario de Tarragona", 273, 5-XII-1929: "Deis escrits de
Cambó ais de Rovira hi va la diferencia de l'home que viu el club i del que viu la massa. L'un ha escrit per a les
añstocrácies, l'altre per a les masses populars, i qui visqui en un despatx trabara els camins polítics de Cambó un
xic mes viables que el que faci la vida de carrer, perqué aquest no creurá que les xiíres, per mes que siguin
apoiades per les estadístiques mes modernes, provin cap orientado democrática". Un comentan a la reedíció.de
l'any 1977 evicava la necessitat de relectura de la historia política del país per a no caure de nou en la manca
d'aptitud estratégica: J[oaquim] V[entalló]: Literatura en catalán, "La Vanguardia Española", 5-V-1977.



l'admiració del poblé: perqué ha lluitat per ell, perqué mai no s'ha mogut del seu costal,

perqué ha estat fidel a un ideal de democracia [...]"349.

Pero la reflexió política no bandeja el conreu narratiu. Per a la producció literaria dona

a l'estampa el Teatre de la Natura (1928), majoritáriament, un recull d'articles literaris sobre

el paisatge tarragoní percebuts amb sensibilitat: "La visió de la tena [...] sembla ésser

percebuda per mitja d'unes vibracions que teñen la particulantat de posar en commoció tot

l'ésser contemplador". També hom reconeix a l'obra una valor educativa peí que la al

"coneixement de la natura"330.

Tot amb tot, ultra la tasca divuigativa de referents ideológics que havien protagonitzat

la historia política del país, Rovira emprengué -en un procés de distanciado ideológica envers

Acció Catalana i Jaume Bofíll i Mates351- la fundació del diari La Ñau (1 d'octubre de 1927),

concebut com a diari que havia de ser el "reflexe de la vida nostra i del viure divers de tot el

món" [i] liberalíssim" ,"diari d'idees" que havia d'articular una esquerra catalana peí que feia

a les comarques353 i amb una óptica que "no té res a veure amb "La Publicitat"354. El nou diari

349 "L'Esquella de la Torratxa", 31-1-1930.
350 Cf. Ressenya del Teatre de la Natural A. BRUNET, "Diario de Tarragona", 14-X-1928, p . 3. Una

interpre tado paral-lela a De com Rovira i Virgiü prepara la publicado deis seus ¡libres! Doménec GUANSÉ,
"La Publicitat", 26-V1-1928: "És un Uibre de visions de la natura. Totes responen a una emoció". Una reflexió
sobre la complementarietat del Rovira polític, historiador i periodista amb el poeta "enamorat panteista copsador
dhjna guspira d'ánima en tots els éssers i en totes les coses [...]", Impressions impremeditadesl Cecili
G A S Ó L I B A , "El Autonomista", 21-11-1929, p . l . Des de "La Publicitat" (10-X-1928), Tomás G A R C É S
destacava que amb el Teatre... hom havia recupera! el Rovira líric, que romania ocultat per la tasca periodística
política que Garcés evoca amb la iectura del primer aplec de proses polítiques de Rovira: Episodis. Per al ressó
social i rápid exhauriment de la primera edició al dia del Uibre: El gran éxit de "Teatre de la natura", "La Ñau",
9-X-1928.

351 Es tractava de reflectir el progressiu i imparable distanciament dins d'Acció Catalana de! sector
d'esquerres, encapcalat per Rovira. Cf.: M. Dolors IVERN i SALVA: Esquerra Republicana/'/..., p .5. Clarament,
Rovira entenia que Bofill i Mates "no és liberal-radical, com som nosaltres" {Radicáis i conservadors, "La Ñau",
22-XI-1923). Per al procés de separado de Rovira de "La Publicitat" i de Bofill, Jordi CASASSAS: Jaume
Bofill.., pp. 305-306. Doménec G U A N S É sitúa bé l'escenari del distanciament de Rovira i Acció Catalana, a
través de les diferencies de concepció amb Bofill i Mates : "L'esquerranisme de Rovira no lligava amb el
medievalisme de Bofill i Mates, ni amb les tendéncies que ell considerava excessivament dretistes d'altres
prohoms del partit", La vida,.., p.20. U n distanciament que reflectia una certa crisi política, segons constata des
de la LHga Octavi Saltor a Roig i Llop: "Fora del Directori [de Pr imo de Rivera] , no hi ha un altre camí que el de
rintervencionisme o el de la veritable acció. A[cció] C[atatana] avui no té rao d'existir ni té homes que puguin
fer-la viable. Teñen un diari molt llegit ["La Publicitat"], i al seu darrera tractaran d'aguantar llurs posicions, pero
substancialment i ideológicament hauri'en d'ésser a la Lliga. Si pogués convocar-se una conferencia política amb
elelements d'ambdós bándols, quedaría demostrat de seguida" [ Barcelona, 24-VTJI-1929. Nagrae ixo a Albina
Fransitorra el coneixement] . Aquesta polarització implícita entre el retorn a La Lliga, que preveu lúcidament
Roig í Llop, i la trajectória cap a una esquerra republicana, no té res a veure amb la impressió un tant allunyada
deis fets que dona Pía quan diu que Rovira i Bofill son "intercanvibles". Cf.: Josep PLA: Obra Completa,
Vol.40, p. 210. Per a un retrat crític d'Acció Catalana, com a partit de concent rado entre liberáis i conservadors
que, tenint com a precedent un cas paral-lel, el "Partit Nacionalista República" (=UFNR), entén una certa
identitat sociológica amb la Lliga Regionalista: Jaume PASSARELL: Op. cit., pp. 135-136.

312 "La Gralla. Revista", Granollers, 9-X-1927, núm. 325, p .7.
333 Xavier VTLÁ i CARRERA: "El naufragi de La Nau'\ al /// Congrés d'História de Barcelona,

Ajuntament de Barcelona, 1993, pp. 593-594. Per a la i r radiado de "La Ñau" fora de Barcelona i com a factor de
nació nal ització cultural i política (="ésser el diari del vespre de les comarques catalanes que son lligades amb
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naixia com a continuítat amb les idees de Pi i Margall com a fíl conductor per abastir un

"ideari polític i social d'esquerra". Pero aquest model d'esquerra defugia la identifícació

programática amb el centre ideológic i amb el socialisme: "[La Ñau] se separa de l'orientació

socialista i sobretot del comunisme mes o menys bolxevitzant,.per no admetre el principi de la

lluita de classes i per no creure realitzable el col-lectivisme, almenys en el present estadi de

l'evolució humana"355. Aquesta nova iniciativa periodística va ser valorada en el sentit de

"democratitzar les gents catalanes que han perdut el sentit liberal que abans tenien"356. Amb

tot, eren els prolegómens de l'organització de la plataforma cultural, d'opinió i parapolítica

d'esquerres, Valentí Almirall (1929); encara que entre 1927 i setembre de 1928357, Rovira

mantingués una coMaboració doble a "La Publicitat" i a "La Ñau", car de fet Rovira ideava

una duplicitat de mitjans de comunicado amb una ideología coincident. Era, de fet una

col-laboració marcada peí debat sobre la dificultosa génesi d'una opinió vinculada a l'esquerra

Barcelona") les reflexions de Francesc des del "Diari de Sabadell" son concloents. Cf : Revista de premsa.
Premsa catalana, "La Publicitat", 22-VU-1927.

334 Rovira i Virgilíi "La Ñau"/ J. M. P R O U S I VILA, "Reus", 4-VIII-1927, p. 1. El 26-VHI-1927
Rovira escriu amb to optimista a Nicolau sobre el procés de fundació del nou diari: "[...] Estic fent els darrers
treballs de "La Ñau", que sortirá amb moitá empenta" [Arxiu de Monteserrat] . U n estudi global de "La Ñau" a, El
noufragi de la Ñau/ Xavier VTLÁ i CARRERA, [s/1], [1992], 107, pp mecanografiades. Pe r a l'enfocament
ideológic: "L'Univers Roviriá en "La Ñau", i "'La Ñau1, VEHICLE D 'EXPRESSIO D E L 'ESQUERRA" pp. 11-
28: "[...] Els tarragonins encara tenim mes obligació que ningú d'ajudarla ["la Ñau" ] per a qué.la seva vida sigui
económicament espléndida. Un tarragoní il-Iustre, A. Rovira i Virgili, prou que es cuidará amb 1'exceHent tacte
de periodista que tothom li es reconegut de introduir les millores necessáries fíns fer-lo el quotidiá amable i
imprescindible a totes les nostres llars, on hi hagi un cert interés per les notres coses i on el noble corriere
espiritual vulgui dir quelcom". Aquesta iniciativa de Rovira, era, dones, percebuda com "una exceMent manera
de fer agafar interés peí nostre moviment espiritual": J.M. B O R O N A T : El moment editorial d'ara. VI. "LaÑau",
"Diario de Tarragona", 26-XI-1927. Amb tot, existia una contraposició entre el diari i el setmanari "L'Opinió",
"de tendencias exaltadas dentro de lo que permite la censura, y que, en realidad se dedica mejor a combatir a
Roviray Virgili que a la Lliga o a Primo de Rivera. Op. CU., p. 613.

Una concepció "La Ñau", com a "diari catalanista ¡ república", i que "tant havia fet per mantenir la
flama catalanista i republicana" sota la dictadura primoriverista. I la interpretado de la crisi del diari en el marc
de la constitució d e s q u e r r á Republicana, "que era una amalgama d'ideals diversos, gairebé irreconciliables, en
detriment del partit catalanista auténtic i ensems del seny, Acció Catalana Republicana [...], aixó porta una
davallada irreparable de t iratge al diari del vespre "La Ñau", a Josep V1LLALON: Memóries d'un catalanista de
tota la vida (Tolosa d'Occitánia, juüol de 1971), text mecanografiat, 146pp., p. 4 1 . En dec la consulta a Albert
Manent i Segimon. L'aportació de "La Ñau", quant a construir un periodisme nacional, democrátic i liberal va ser
reconeguda des de la premsa comarcal com s'esdevingué al portantveu "Saba Nova", de Rubí (30-X-1928). En la
seva editorial, La Ñau constatava que era "un diari ben fet amb un ideal fixe i amb un idéntic pensament
unificador, és una de les armes mes formidables deis prosel iüsme cultural modera. Res mes voldríem per a poder
encarrilar el criteri general deis catalans, que obtenir d'aquests la lectura normal i interessada d'algun deis tres
grans diaris catalans ["La Veu de Catalunya", "La Publicitat", "La Ñau"] que amb Uengua vernácula es
publiquen". El comentari remarcava 1'aportació política democrática d'aquest diari envers la premsa
"independiente" ["La Vanguardia"] que encara predomina".

355 La nostra orientado, "La Ñau", 3-IX-1928.
336 Homes de Catalunya, "Germanor", 352, desembre, 1929.
337 Joaquím Ventalló, redactor que fou de "La Publicitat", assegura que la dimíssió efectiva de Rovira

del diari es produeix el 3-X-1928. [Lletra de Joaquim Ventalló a Ramón Peypoch, Barcelona, 9-VTJ-1979. Arxiu
Joaquim Ventalíó]. La direcció del diari recau en Martí Esteve per damunt de Ferran Soldevia, que va ésser
escollit per Rovira mateix com a successor [Lletra de Vidal de Llobatera a Ramón d'Abadal, s/d [1928] [Arxiu
Ramón d'Abadal].
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catalana353. Rovira explicava a Jaume Bofíll aquesta conjuntura en qué abandonava la

redacció de "La Publicitat":"[...] Tindreu present, amic Bofill, els fets de les darreries del

1926. Sense la vostra intervenció personal, aleshores ja hauria deixat del tot la meva feina a

La Publicitat. A la casa hi ha vicis interns que hi fan sempre difícil, i de vegades impossible,

la meva actuació, almenys tal com jo l'entenc. Si aleshores vaig acceptar la direcció [gener de

1927] (que mai no m'ha fet goig) va ésser, segons paraules textuals que vaig dir a l'amic

[Claudi] Ametlla, perqué "era 1'últim intent de fer possible la meva continuació en el diari".

No em considero víctima de cap malifeta. Pero em considero imcompatible amb el

procediment intern deis qui obren com a amos i senyors de La Publicitat. Cree haver-hi posat

una part espiritual que val tant almenys com la part material que hi hagin posat ells, i no em

resigno al paper que volen adjudicar-me. Per damunt d'aixó, hi ha raons mes importants que

m'aconsellen de reivindicar la meva entera llibertat d'acció. Tone la sensació moit clara que,

d'ací endavant, mes que ajudar-nos mútuament ens "entrabancaríem. La pressió de certs

elements de dreta exigeix fíns en bé de Catalunya, una decidida actuació d'esquerra. El meu

determini ha estat objecte de llarga reflexió, i el sostinc irrevocablement, perqué cree que será

el millor que en aquests moments puc prendre [,..]"359. Aquesta opinió ideológica la va

338 En aquest context vegeu les reflexions de Rovira sobre la creació de "La Ñau" i el manteniment de
diáleg amb "La Publicitat" a El problema de ¡'Esquerra i els diaris catalcms, "La Ñau", 27-IV-1928. Per a la
incial divisió del trebalt informatiu en la qual, segons Rovira, "estic segur que al matí ["La Publicitat"] i al vespre
["La Ñau"] em trobaré arrtb els mateixos lectors, amb els mateixos amics", vegeu l'editorial Crónica. "La Ñau",
"La Publicitat", l-X-1927. Així ho expressa també l'informe de Caries CAPDEVILA, Relació d'incidents
esdevingtits entre el senyor A [ntoni] R [ovira] a Correspondencia entre Lluis Nicolau d'OLwer i Jaume Bofill i
Mates [a cura de Montserrat VLLÁ i BAYERR1 i Joan MOLAR i NAVARRA], PAM Barcelona, 1999, p, 240.
La inicial doble col-laboracio complementada Ídeológicament també és mantinguda per Ramón PEYPOCH:
Notesiretalls...J.14 [s/d].

359 Lletra de Rovira a Jaume Bofíll i Mates [encapcalament de "La Ñau". Diari del Vespre], Tarragona,
28-VHI-1928 [Epistolari Jaume Bofill. BC]. Aquesta lletra va ser la contesta a una altra de Bofill escrita el 24-
VTII-1928. Bofill reconeixia que "en aplegar-nos [amb Rovira] no veníem del mateix punt cardinal i portava,
cadascun, ja feta, la seva formado. Sense abdicar mai deis respectius ideáis hem reeixit a ésser-nos fidels l'un a
l'altre, i puc assegurar-vos que la consciéncia no m'acusa d'haver afebüt un sol instant la vostra gloriosa actuació,
mes intensa, aquests darrers anys, de la meva". Cf.: Dues canes, "La Publicitat", l-IX-1928. Vegeu també la
resposta simultánia de l'editorial de Rovira a "La Ñau" (l-IX-1928): Lleialtaí. Rovira hi reconeix dos aspectes a
destacar: primer que Acció Catalana era "circumstáncial", i, segon, que dins AC, "només una part del meu ideari
[Rovira] estava representada en el programa del noveil agrupament". Encara que reconeix que aquella part
[nacionalizació interrior] "havia pres en la vida catalana un relleu predominant i era la preocupació actualíssima
de la majoria del nostre poblé". Es a dir, que Acció Catalana era un partit de pas mentre no hi hagués l'ocasió de
constituir una organització d'esquerra republicana paralel-la a la tasca de la Unió Federal.

Per a la separado de Rovira de "La Publicitat", Artur BLADÉ i DESUMVILA: Op. cit, p. 250. En
aquest marc Bofill i Mates comunicava a Josep Carner que "el buit d'en Rovira, sí algu l'omple, podría dír-se que
som en Nic[olau d'Olwer] i jo, amb el nostre actual director" [lletra de Bofill i Mates a Josep Carner, Barcelona,
3-X-I928. Carpeta de Jaume Bofill a Josep Carner. Arxiu Bofill i Mates. BC].

Des del propi diari aquesta separado de Rovira va ser entesa dins un marc de transido i de debat
ideológic sobre la seva posterior orientado, "tot conservant sempre les característiques ideológiques que li han
donat naixenca, La Publicitat cal que esdevingui el diari de tothom que llegeix cátala [...]. Políticament, caldrá
com tu dius, fer un examen de consdéncia, i pendre posicions" [Lletra núm. 135 de Nicolau d'Olwer a Ramón
D'Abadal a J. SOBREQUÉS i CALLICÓ, J. PELÁEZ I ALBENDEA, F. VLANOVA I VTLA-ABADAL, M.
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explicitar en una altra lletra a Bofíll i Mates, reflectint una tendencia de no compromís

perpetu "[...] feia temps que fora del clos del diari, aquella col-íaboració s'havia extingit sens

dubte per falta d'afers a tractar o a discutir [...]. Val a dir que en ajuntar-nos per a una acció

comuna, no vam voler donar a aquesta un carácter perpetu. Alió era mes aviat una acció

circumstanciai. Les circumstáncies han canviat. Avui cree que sense dany per les coses que

tots estimem puc recobrar la meva entera independencia d'acció per a la defensa deis ideáis de

llibertat humana que ha mantingut sempre i a cap deis quals no he renunciat raai"360. Aquest

rotatiu arribana a defensar els principis republicans d'esquerra del nou partit liderat per

Rovira i per Tomás i Piera, Maciá Mallol i Leandre Cervera; Acció Republicana (AR)

constituít el primer de gener de 1930361. Es tractava d'abastar la fita perpetua de constituir un

partit república d'esquerres que reunís inteMectuals i capes mitjanes apartades tant de la Lliga

-és a dir de l'accidentalisme- com d'Acció Catalana362. Acció Republicana significava la

"constitució d'un partit catalanista i esquerrá que declares obertament el seu republicanisme i

SORIANO i MARÍN: Epistolari de Lluis Nicolau d'Ohver amb Ramón d'Abadal i de Vinyals amb Ferrar» Valls i
Taberner. ¡905-1933, PPU, Barcelona, 1989, pp.194-195.

360 Dues cortes [lletra de Rovira i Virgili a Bofíll i Mates, 2 1 - V I I M 9 2 8 ] , "La Publicitat", l-EX-1928.
Una interpretació de la sepa rado de Rovira, interpretada com un afer "anecdotic", també en el context de
davallada de la "Revista de Catalunya" a la lletra de Ramón d'Abadal a Nicolau d'Olwer (El Pradell, 6-DC-1928)
in Francesc VILAMOVA: Ramón d'Abadal... pp. 186-187. La premsa comarcal republicana d'esquerres també
comentava rabandonament de "La Publicitat" per part de Rovira: "Es veu que han estat les circumstáncies que
han obligat a aquest senyor a tal decisió. Fa alguns dies que deixá la direcció i ell mateix diu que ja tenia intent
d e separar-se'n a fináis d'agost". En aquets sentit es recollia que "La Publicitat" en sortiria perjudicada, car
"Rovira i Virgili comptá amb una serie de garanties politiquea exteriors guanyades en molts anys, i que

/ . forcosament havien de fer-lo discrepar, (si és que no hagi canviat d'uns anys a aquesta part), de l'ambient que es
respira a aquell diari. Per contra "La Ñau" hi guanyará" [...]". Cf.: Antoni Rovira i Virgili ["Garba"]/ B[aptista]
X[uriguera], "Lleida", 79, 10-X11-1928, pp. 20-21 . Una altra versió de la s epa rado Rovira/ Bofill la dona "El Pía
de Bages", próxim ais rengles de la Lliga. Tot i explicitar el carácter ideológic de l 'esdssíó, en canvi indicava
que alió que no restava ciar .en l'ideari de Rovira era el "grau de catalanisrne" que "resta ben confias". Cf.: El nou
idean polític de Rovira i Virgili, "El Pía...", 5-XH-1928, p.3. Malgrat tot, aquesta nova divisió política no era
contemplada en to pessimista, siñó que reñect ia "una crisi de creixenca". En aquest sentit hom reprodueix un
article de "El Sol" on s'analitza l'evolució de la polémica, partint del ilibre sobre Cambó de Pía, i remarca que
aquesta divisió estratégica "es un bien político muy grande el que con ello se hace Cataluña Un repaso de la
historia de cincuenta años nos diría que ha venido lo nuevo lógicamente y que ¡a raiz común no padece; que tío
es estrago lo que ha venido, sino crisis de crecimiento". Cf.: Les aretes i esquerres i la democracia de
Catalunya, "El Pía..."; 12-LX-1928, p .3 .

361 José M. FRA N CÉ S: Op. Cit., pp., 626 i 629. Una de les tasques centráis de Rovira al front del nou
partit era divulgar la cultura política republicana i liberal, com va ser el coHoqui sobre La democracia social i
política, "Acció Comarcal" (Valls, 19-IV-1930).

362 Una significativa mostra d'aquesta fraccíó republicana entre ambdós partits és reflectida per Jaume
Bofill, que , en lletra a R a m ó n d'Abadal (Viladrau, 29-VHI-1930) , especifica se tmanes després del Pac te de Sant
Sebastiá que "Ja n'hi ha prou amb les coincidéncies habituáis d'A[cció] Republicana] justifícades per la
similitud d'ella i de nosaltres [Acció Catalana] i per la conveniencia de mantenir amb En Rovira i Virgili aquesta
forma d'articulacions". Martí Esteve explica a Ramón Peypochque la separado de Bofill d'Acció Catalana es
produeix perqué Acció Republicana "es definí com a liberal d'esquerra. Bofill basa en primer terme la seva baixa
en aquesta definido; ve a dir que el liberalisme no es pot adjectivar [...]. Bofill era home deis acords equilibráis i
precautors que teñen presents les possibilitats de desequilibri. Els seus, "si mes no en els textos polítícs ho
proven, Algunes vegades, encara que fos amb somriures entre cordials i escéptics, resolgueren problemes". Cf.:
Ramón PEYPOCH: Romes d'Acció Catalana i de la seva época. Esbocos biografíes [exemplar mecanografiat],
pp. 4 i 20[Arxiu Ramón/ Irene PEYPOCH].



no'es quedes en la indefínició de l'accidentalisme" . La idea de Rovira era de no ser un partit

satéMit república de les organitzacions espanyoles: "La riostra inclinado personal i el nostre

interés polític convergeixen en el desig de mantenir relacions cordials amb tots els partits

republicans espanyols que no siguin oposats a les reivindicacions de Catalunya i amb tots els

partits catalans que no siguin servidors de la monarquía [...]. Quan la comunitat ideológica i

sentimental no arriba a ésser prou forta i profunda per a. arribar a aquesta fusió, mes val

conservar la personalitat de cada grup i limitar l'actuació conjunta a les qüestions concretes i

temporais"364.

D'altra banda, la funció societaria del partit havia de ser catalanitzar els obrers

(objectiu no assolit per Acció Catalana ni per la Lliga) i atreure'ls cap al catalanisme. Aquesta

estrategia era Túnica que podia allunyar la majoria social del lerrouxisme: "Acció Republicana

hauria de girar-s'hi bonament d'esquena, deixar-les fer [AC i Lliga]} i encarar-se d'una vegada

' i per sempre amb la gentada obrera de Catalunya, catalanitzar-la, organitzar-la políticament i

privar que mai mes ningú no pugui servir-se'n contra 1'esperit de la térra"365.

El pas d'AC a AR representava, dones, la superació de la "puresa de doctrina" de

catalanitat a una "acció concreta"366. O com palesava un deis impulsors, Leandre Cervera:

"[...] Rovira i jo ens veiem ara amb molta assiduitat car ens havem emprés la tasca de

reorganitzar les forces esquerristes del catalanisme que varen fondre's amb els elemente

conservadors del nacionalisme cátala, aleshores d'"Acció Catalana". Aixó ens ha motivat

hostilitats de part d'aquells elements que veuen en nosaltres l'imán destinat a atreure's un

'considerable tant per cent de les forces que abasta aquell moviment d'abans del Directori que

acaba de morir" . Aquest esperit esquerrista va ser remarcat per Rovira en afirmar que "Cree

363 R a m ó n P E Y P O C H ; Homes..., p.20.
364 Les relacions entre reptiblicansl A. R 0 V L R A 1 V1RG1LL "La Ñau", 29-X-1930.
365 GAZIEL [Agustí Calvet]: Punís de Seny. La futura actuado política de Catalunya, "Mirador", 69,

22-V-193,p.3.
366 La vida...^ p.20. En un sentit semblant, pero situant el procés fundacional d'Acció Republicana

precisament airan de la s epa rado de Rovira de "La Publicitat", Anna SALLES: Tesi Doctoral Cit., p.13. Amb
tot, a la resta del país aquesta divisió de treball polític no era jutjada críticament sino que era unificada a l'hora
d'oposar unes relacions entre el vaíencianisme república i les opcions catalanistes d'esquerra i el blasquisme.
Aquesta darrera opció ciutadana identífícava catalanisme amb el catalanisme conservador de la Lliga. Vegeu
Valencia i el catalanisme/ Artur P E R U C H O [article reproduít de "La Rambla de Catalunya, agost de 1930]
"Avant, Setmanari valencianista república, 2, 20-1X-1930: "[...] El catalanisme ha anat guanyant simpaties i
respectes en Valencia, a mesura que s'ha anat fent mes esquerra és a din a mesura que s'ha anat allunyant de la
ideología i deis procedíments de la Lliga. En Rovira i Virgili, En Maciá i tots els homes d1 Acció Catalana teñen
hui entre el poblé valencia una simpatia que els senyors de la Lliga no han tingut ni tindran mai. Ja no se diu en
Valencia que "el catalanisme" es reaccionan, se diu, sencillament que hi catalanistes reaccionaris... i tots sabem
qui son [...]".

367 Lletra de Leandre Cervera a Ismael Girard (Barcelona, 30-1-1930). [Fons Girard. CoHegi
d'Occitánia. Tolbsa de Llenguadoc] .
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[Rovira] que Acció Catalana puede ser un partido de Centro, pero no de izquierda"36*. La

diferenciació era básica perqué Acció Republicana volia sintetitzar els principis de

democracia política i democracia social, "que faciliti la transformado de la societat en el

sentit de la justicia económica i de l'elevació moral". És a dir Rovira -i AR- impulsaven una

"transformadó del régim capitalista"; pero en el sentit que "caJ harmonitzar la igualtat [en un

sentit no estrictament material de]: les necessitats económiques i les necessitats de l'esperit". I

aquest programa calía dur.lo a la práctica des de la propia personalitat de l'estructura social i

legislativa del país, ja que: "els nostres obrers han tingut camins propis [d'organització

sindical] perqué el nostre poblé tenia ánima propia"369. La idea de Rovira -en clau de divisió

del treball polític- era establir un sistema de partits polítics propi en qué Acció Republicana,

en plena expansió territorial de "mes de dos-cents centres", representava el partit república

d'ésquerra i Acció Catalana el republicanisme moderat. I ara, només calía organitzar el partit

obrerista a fí de delimitar l'espai social i ideológic del republicanisme: "El partit república

moderat i el partit república d'ésquerra ja el tenim: son, respectivament, Acció Catalana i

Acció Republicana [...]. El partit que manca és el partit obrer o treballista . Rovira, amb aixó

dit, pensava amb un sistema de partits independents no pas subordinat a 1'espanyol. Cada

nació havia de teñir els seus referents polítics. Es tractava d'anar cap a "la nacionalització del

republicanisme": El catalanisme república no és un matís o una varietat del republicanisme

368 Aquesta concepció de Rovira va ser ratificada en una intervenció al Centre de la Unió Republicana
de Girona amb la conferencia "L'ánima Republicana de Catalunya" ("El Autonomista", 5-IV-1930). La
intervenció va ser una conferencia sobre historia de Catalunya a través del fil conductor liberal que aleshores era
reflex de la naixent Acció Republicana: "Cita [Rovira] casos en que la autoridad real hubo de someterse a la
voluntad del pueblo en el transcurso de la Historia. Este espíritu liberal de Cataluña es el que reivindicamos los
hombres de izquierda. Hay el prejuicio de que los reyes y principes hacen la historia: la nuestra la hizo el
pueblo [...]. En 1640 Cataluña vive republicanamente, confirmándose oficialmente en 1641 y seis días después
reconociócomo conde soberano a Luis XIII de Francia, ocasionando la deseperación de Claris". I constata
l'imaginari república margaHiá: " De Pi y Margall dice que sifiie republicano federal era porque pensaba que
Cataluña, señalando el contraste entre Almirall que se retractó a última hora de sus ideas catalanistas y el
imigne repúblico que en la hora de su muerte sólo se preocupaba por el problema de Cataluña". La dec la rado
d'intencions de Rovira era prou ciara quan esmentava la relácíó entre intel-lectuals espanyot i catalans: "A
propósito de la confraternización de intelectuales castellanos y catalanes celebrado en Barcelona, dice que la
efusión no puede ser verdadera entre pueblos cuando éstos no se hallan en un plano de igualdad de derechos
[.,.]". Aquesta intervenció de Rovira, quant a la socialització del missatge d'Acció Republicana també va ser
present a Salt en qué va emfasítzar "ios aspectos de política general republicana y la cuestión sociaP'. La síntesi
d 'ambdues intervencions a "El Autonomista. Diario Republicano de avisos y noticias", Girona, 8-IV-1930, p. 1.
Una altra concepció coincident es pot trobar a Doménec Guansé quan referia que la fondació d'Acció
Republicana venia condicionada per reclecticisme ideológic que suposava Acció Catalana ("Una agrupació de
patriotes, amb barreja d'homes d'esquerra i de dreta [...], amb mésela de volterians i d'ingeréncies jesuítiques"):
"EH creia [Rovira] que calia crear una forc.a política, netament republicana i esquerrana, amb un programa social
definit": Antoni Rovira i Virgili, "Germanor. Revista deis Catalans de Xile", 452, desembre, 1950, p. 27.

369 El moment politic. La conferencia de Rovira i Virgili a Valls ["La democracia política i social" al
Centre d'Unió Republicana], "La Ñau", 24-IV-1930. Accio Republicana volia representar "el núcli de la genuína
esquerra política i social del catalanisme": El partit d'Acció Republicana/ A. R O V I R A I VIRGILI , "La Ñau", 2 1 -
VI-1930; Acció Republicana a Molins... i El republicanisme d'esquerra [conferencia de Rovira al Centre d'Acció
Republicana de Santa Coloma de Gramanet] , "La Ñau", 22-XI-1930.

370 L'assembtea d'Acció Republicana/ A . R 0 V 1 R A 1 V1RG1L1, " L a N a u " , 5-X1-1930.
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espanyol. La fe republicana deis nostres cors no ha de dur-nos a un engrescament

encomanadís que ens faci provincians [...]. El confusionisme o fusionisme ha estat un deis

errors tradicionals del republicanisme peninsular [...]. Nosaltres som repubíicans nacionals de

Catalunya"371.

D'altra banda, Ramón Peypoch definía aquest nou partit com a "partit catalanista i

esquerra que declares obertament el seu republicanisme i no es quedes en la indefinició de

l'accidentalisme [en oposició a la Lliga Regionalista]"372. En una lletra al company de

militáncia Secall, Rovira rememorava l'encert que, segons ell, havia constiuít Acció

Republicana, en el marc de l'evolució de les seves idees en els anys vint: [...]" Sempre que

reflexiono sobre aquesta trajectória [d'enc.á d'Acció Catalana], arribo a la conclusió que m'he

mantingut en el mateix punt ideológic, mentre que alguns partits i homes han anat

evolucionant/. També jo cree que A[cció] R[epublicana] de C[atalunya] estava exceMentment

situada políticament i que tenia un excel-lent esdevenidor. Li mancava, pero, una cosa que en

la política deis nostres dies té una gran importancia: els mitjans materials. I em mancava a mi

el gust de la feina interna d'un partit i la possibilitat del continu contacte amb els homes.

Tanmateix, quan pensó en aquell agrupament ho faig sempre amb enyoranca"373.

En el terreny de les idees aquest tránsit entre les dues Accions es caracteritzá per la

polémica sorgida arran de la visió crítica que Josep Pía havia ofert de Pi i Margall al primer

volum de Cambó (1928), i que sectors del catalanisme conservador volien veure superada per

les consequéncies d'afebliment que podien comportar, "davant la profunda crisi que patia el

catalanisme de la Dictadura enea, i ádhuc podríem dir d'en?á de l'escissió d'Acció Catalana".

Per aquests sectors no existia oposició estratégica entre el "doctrináosme de Pi i el

"pragmatisme" de Prat374. Val a dir pero, que aquesta polémica -complementada amb una

intervenció a l'Ateneu Enciclopédic Popular respecte de la comparacio entre 1'ideari de Pi i de

Proudhon i en l'exposició de 1'ideari "demócrata i progressista" del doctrinari francés375- va

371 la nacionalització de[l] republicanisme/A. ROVTRA I VIRGILI, "La Ñau", 6-X-1930. La citació a
Cooperado, no pas confusió, "La Ñau", 17-X-1930.

372 Els primers elements fundadors d'Accció Republicana foren portats per Rovira \ Virgili provinents
d'Acció Catalana: Leandre Cervera, Maciá Mallol i Josep Tomás i Piera. Cf: [Ramón i Irene P E Y P O C H ] : Homes
d'Acció Catalana i de la seva época. Esbocos biografíes. Material mecanografiat [s/1], [s/d], [p. 20],

373 Carta de Rovira i Virgili a Secall (Montpeller , 18-1-45).
374 L 'observació sobre l'estat del catalanisme sota la Dic tadura i la no-contradicció entre Pi i Margal l i

Prat a Joan E S T E L R I C H : Catalunya Endins. Un examen/ de consciéncia col-lectiva en temps térbols. Llibre per
a tots i contrta ningii, Llibreria Catalónia, 1930, s/p i pp. 117-123. . U n a defensa de la posició de Rovira davant
les desqualif ícacions de Pía sobre Pi i Margal l : Una controversia entre Rovira i Virgili i Josep Pía/ A. B L A D É I
DESUMVTLA, "Avui", 13-V-1979, p. 2 1 .

375 Rovira ni imparte ix la conferencia el 20-1V-1929: Les idees de P, J. Proudhon, en el marc del vint-i-
c inqué aniversari de la ínstitució que "com a complement ais cursos regulars escolars, encarrega a homes
prest igiosos de camps diversos i distintes especiali tats, cicles de conferencies. I t ambé remarquem que ha viscut
sempre en l'esperit de les persones que han laboral en les comptexes tasques que informen la vida del nost re



ser contestada per Rovira amb dues conferencies a l'Ateneu Barcelonés: "La psicología de Pi i

Margall" (13-TTT-1928) i "La Gloria de Pi i Margall" (17-VTTT-1928). Mentre que en la

primera intervenció, Rovira aprofundia en el període de formado ideológica aconduída peí

racionalisme i l'heterodóxia; en la segona dissertació repassava la trajectória política de

l'ideóleg federalista en contraposició a assaigs com el de Lluís Duran i Ventosa Regionalisme

i Federalisme, tot destacant les seves aportacions amb anterioritat a El Principi federatiu de

Proudhon comentant críticament les apreciacions de Duran i Ventosa envers el suposat

provincialisme, no nacionalisme, de Pi . Aquesta conferencia va ser interpretada per sectors

republicans com un exemple de qui ha sabut veure (des del republicanisme autonomista

valencia) "en el nacionalismo catalán, más que un movimiento reaccionario y clerical"*11. Es

tractava, dones, de situar el debat en la redefínició del federalisme de Pi i del positivisme

cíclic/biologista de Prat de la Riba per a poder sintetitzar el fet nacional (que mancava a Pi) i

la voluntat política (que mancava a Prat) .

Aquest debat -que tingué ampli ressó a la premsa republicana comarca]379- fou un

indicador, com he apuntat, del progressiu distanciament respecte d'Acció Catalana i del seu

Ateneu, l'idea d'infondre en 1'obra col-lectiva del mateix, un ampie sentit liberal". Fulletó Ateneu Enciclopédic
Popular. Curséis de divulgado cultural. Curs 1928-1929 i : Programa deis curséis i conferencies per al
mes d'abril de 1929. ( IMHB). La rfeproducció d'aquesta conferencia a "Revista de Catalunya", 55, maig-juny,
1929, esp. pp. 344-346 peí que fe a la comparacíó entre les propostes socialitzadores de Pi i de Proudhon.

376 "La Psicología" [esp. epígraf "la fo rmado de la seva ideología"] a Lectura de Pi,.., pp. 35-37 í "La
Gloria..." a. Lectura de Pi... [esp. epígraf "les errades del senyor Duran i Ventosa"] , pp. 77-80.

177 "Diario de Tarragona" [reproduint un article -comentan de la conferénda de Rovira, d'Artur Perucho
d'"El Pueblo" valencia] , l - IX-1928.

378 Cristina B A D O S A : Josep Pía. El difícil equihbri entre la literatura i la política 1927-/939, Curial,
Barcelona, 1994, pp. 54 -59.

379 U n exemple significatiu és la polémica mantinguda a "Aires de la Conca", órgan de la Lliga a
Montblanc. En dos deis seus articles destacava que Pi i Margall va fer una ecassa contribució a la "renaixenca
pairal" (4-VTII-1928), núm. 82. Aquesta nul-la apor t ado es devia básicament a la predominancia de la voluntat
política en comptes de la cons iderado orgánica (a la manera pratiana) de nació: "El moviment pairal no li arriba
a l 'ánima [Pi i Margalí] , ni, probablement, a la inteWigéncia. Recordi 's sino, la seva doctrina sobre el pacte, que
fa dependre els drets de la nacionalitat de la voluntat, excloent-ne el fet biologic de la seva existencia, 90 que tira
per térra la renaixenca pairal", "Aires...", 18-VTII-1928, núm. 83. L'editorial d'"El Autonomista", 8846, (Girona,
20-V1II-1928) palesava la polémica sobre l'assaig de P ía mostrant l 'avaluació positiva de Rovira sobre Pi i
M a r g a l l : "D'aquestes veus ["menys trades que dolorides rebutjant el blasme fet a un home i a unes ¡dees per qui
ni ha conegut l 'home, ni 1'ambient en qué visque, ni les idees que defensa [...]"] n'hi ha hagut una de gran
autoritat. Antoni Rovira i Virgili [...] ha parlat amb unció de Pi i Margall i la seva doctrina".

Un altre editorial d'aquest órgan en direcció semblant, ara, quant a l'ús de la llengua a "Aires...", 1-1X-
1928, p . 5: "No solament Pi i Margall estava descatalanitzat; creía i predicava de bona fe que, en bé de
Catalunya, calía prescindir de l'idioma matern i usar la llengua oficial. Eli no feia aíxí. Predicava amb
l'exemple". També des de "Saba Nova" (Rubí, 26-VU1-1928) a Teditorial Entorn de "Cambó", es destacava que
"és d'elogiar l'actitud del senyor Rovira i Virgili i la seva campanya empresa ["La Ñau", "La Publicitat" envers
"La Veu de Catalunya"] per a deixar les coses ben sentades i cada una al seu lloc. Trobem justificadíssimes Íes
esmenes que apunta aquest notable historiador al discutir les idees pi margal lianes i al criticar "Cambó"". En ía
mateixa direcció en í'article Antoni Rovira i Virgili- Josep Pía [signat per "O"] a "Saba..." (Rubí, 16-V1-1929),
es manifestava que "en Pía és encara jove per a discutir amb homes de la talla d'en Rovira i Virgili, home
d'estudis, coneixedor de totes les organitzacions socials í polítiques de la térra hagudes i per haver. De poc li
servirien a l'autor de la "Historia Nacional de Catalunya" -una prova mes de la seva forca, documentado i
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líder, Jaume Bofill i Mates. Pero la premsa comarcal també interpretava aqueixa polémica

sobre el Uibre de Pía com un fet significatiu per a comprendre el distanciament i separado

final de "La Publicitat": "El llibre de Josep Pía [Cambó], tan combatut i també tan exaltat, ha

estat la pedra que ha fet remoure les aigües somortes de l'estany tranquil [...]. Rovira no vol

amagar-ho i ha dit: 'Jo, sóc Cátala i Federal1. I s'ha fet cap a l'esquerra justament quan la

memoria d'un home tan significat com Pi i Margall, és blasmada per molts deis qui mes

s'esforcen a dir que no han d'haver-hi ni dretes ni esquerres. Nosaltres creiem que no és

possible d'amagar els fets, ni és bonic d'enganyar-nos. Al món, sempre hi hauran liberáis i

retardataris. I ara, peí gest de Rovira i Virgili, a la premsa pairal hi hauran delimitats els tres

matissos: dreta ["La Veu"], centre ["La Publicitatj i esquerra ["La Ñau"]"380.

Amb tot, la clarificació de l'espai ideológic i polític es concreta en rorganització de la

Fundado Valentí Almirall (1929)381, on Rovira es mostra favorable a endegar un debat

ideológic que s'orientés vers els principis de l'esquerra socialitzant -o "democracia

esquerrista"- hereva de la tiadició iHustrada europea que comptava amb referents classics

com Joan Jaurés, el propi Pi i Margal! i Proudhon o amb .bornes de la cultura com Anselm

Clavé382. Segons Rovira calia reivindicar eí segle XIX romántic perqué explicava el sentit de

l'acció d'aqueixos inteMecruals (Pi i Margall i Clavé en el cas cátala: "[...] Els homes i el

poblé d'aquell segle XTX van demostrar la seva forca. L'exemple de la seva vida mostra que és

falsa i llegendária l'apreciació de poblé materialista. Hi havia seny, sí, pero el seny és el

competencia per a discutir afers com el que están dtscutint, que posa en pía superior si s 'hagués hagut de refiar
de les dades históriques que pogués facilitar-li l 'obra d'en Pía, que segons l 'autor conté "materials per a una
historia d 'aquests úl t ims t e m p s " si no son del to t sinceres les af i rmacíons cont ingudes en el llibre".

380 "La Gralla. Publ icació setmanal", núm. 372, Granollers, 16-DC-1928.
381 Per a la funció de nucli or ientador de l 'esquerra republicana roviriana. Cf.: Anna S A L L E S : "Antoní

Rovira. . ." ¿Resum..., p .XVl . Aquesta iniciativa de bastir una plataforma de debat ideológic, que será una base de
consti tució d'Acció Republ icana , no és compart ida per invest igacions sobre la transició republicana. H o m
conceptúa que aquesta plataforma era mes "cultural i nacionalista" que altra cosa; com també es valora Acció
Republ icana des del vessant del "catalanisme cultural", mes que polític. Aques ta característica portaría a
mínimitzar les diferencies i aportacions respecte d 'Acció Catalana. Vegeu: Shlomo B E N AMI: Los orígenes de
¡a Segunda República Española. Anatomía de una transición, Alianza Universidad, Madrid , 1990, p .142.

382 Per ais objectíus l iberáis i "esquerristes" de la Fundació: La ideología esquerrisia, "La Ñau" , 6-VTi-
1929 i in extenso Anna S A L L E S : Quan Catalunya...,pp. 19-22. E s tracta de la conferencia que va impartir
Rovira al cen t re "La Violeta de Clavé" (Barcelona) sota el títol: Clavé i el seu temps. En aquest coHoqui Rovira
va sintetitzar la historia del moviment obrer i polític república a través de la figura de Clavé per a mostrar les
convergéncies coetánies m e s que no pas oposicions en el moviment república d 'esquerres: "Aquell era república
[Clavé] , potser socialitzant; no diversificava la branca esquerrana republicana i la part obrerista, de classe.
Aquesta d i fe renc iado , per bé que és un fet consumat, no és lógica des d'un punt de vista teóric. En Clavé l'ideal
social i l'ideal polític formaven una sola peca. La realitat ha enlbsquit i desviat el moviment , pero la mentalitat i
la sent¡mentalitat del nost re poblé son les mateixes que ahir. A través del moviment república federal -Pi i
Almirall- , del moviment ácrata de fi de segle, del republ icanisme-radical de principis del noucents i del
sindical isme de fa deu anys, l'esperit essencial deis obrers i del poblé s'ha mantingut" . Aques ta conferencia va ser
reproduida peí "Diario de Tarragona", d'on he extret la ci tació, on es justifica la reproducció amb aquests mots :
"[...] N o sois peí fet d'haver constituít aquell significat acte de cultura u n gran éxit per a nostre admirat amic i
compatrici , ans t ambé per l'interés i importancia de les seves manifestacions sobre assumpte tan cabdal com és el
desenvolupament d'un deis aspectes básics de la cultura nostrada", "Diario de Tarragona", 25-1X-1929.
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patrimoni moral deis pobles i no vol pas dir materialisme. Podría resumir-se la historia del

segle passat amb aquella coneguda frase: Seny i Flama. Flama d'ideals [...]. I si el seny no fos

mes que una forca de reíenció fóra estéril i, mes, estenlitzador; pero el seny és un fre a l'ánima

de rhome i el fre s'aplica sobre cossos en moviment. D'altra manera és inútil. Alió aturat no

calfrenar-ho"383.

Aquesta nova esquerra que havia de ser el resultat polític de la Fundació havia de

representar, dones, el ventall social "liberal i radical, que es diferencia per un costat, del

liberalisme moderat o centrista [=Acció Catalana] i, per l'aitre costat, del socialisme

coHectivista i de classe [=Grup de l'Opinió]. Aquesta gran forca de demá, que ha de

respondre al dobre sentiment terral i deraocrátic deis catalans, ha d'ésser molt mes ampia que

els céneles inteHectuals, i que la redacció i el públic d'un diari ["La Publicitat" en el cas

d'AC]"384.

Alió que Rovira defensava era la constitució d'un partit liberal que es posiciones

activament sobre la qüestió social i nacional al voltant de la Ilibertat individual i de la llibertat

col-lectiva. No obstant aixó, un any i mig mes tard els camins deis liberáis d'esquerres es

tornaren a retrobar amb l'organització del Partit Catalanista República (1931), concebut

iracassadament com a organització de centreesquerra i que inteHectuals coetanis havien

definitcom a "partit de la inteHigéncia", pero sense irradiació social i en el context que "les

esquerres catalanes havien ja trobat el cabdill i el guia en la figura senyera de Francesc Maciá,

amb el qual Acció Catalana es negava a pactar" .

Pero en aquest context, la tasca política de Rovira no es limita en aquests anys a

l'ámbit barceloní. Retorna al Camp de Tarragona per impartir conferencies sobre la formació

ideológica i política de Pi i Margall, a fi de demostra-ne la vigencia de les idees386. De fet, a

383 Clavé..., p . .2.
384 L'ampla esquerra/A. R O V I R A I VTRGILT, "La Ñau" , 7-XTI-1928. La r e i t e r a d o de la idea de la

constitució d'una "gran forca esquerrista" en creure que el tipus de partit catalanista libera] (Acció Catalana)
havia periclitat en fer fallida la dictadura de Primo al'editorial La democracia catalana,'"La Ñau", 25-VÜ-1929.

38! Doménec GUANSÉ: Art cit., p. 27. Per a la ideologia centrista i liberal del PCR, "reconociendo la
necesidad de que el Estado y ¡as corporaciones públicas valen por la salvaguarda de la igualdad y la libertad
individual", Montserrat BARAS GÓMEZ: El Partit Catalanista República: aspectos ideológicos del centro
político en Cataluña durante el periodo de formación de la II República TD (UAB) (s/d), pp 171 i 173. També
Jean LESAFRE: Le probléme national..., Montpeller, Imprimerie Mari-Larit, 1934. Aquest jurista i historiador
analitzava els orígens de la fusió de les dues Accions, que "englobaient des liberaux á la polique hesitante et
indéfinie, empreinte d'un ideologie quarante-ftuitarde", p. 142. A remarcar la identitifícació que aquest autor feia
entre el PCR i una ideología propia de revolució democrática.

386 "Diario de Tarragona"[que reprodueix la síntesi de la conferencia de Rovira de "La Ñau"] (9-II-
1929). La conferencia, titulada "La formació política i social de Pi i Margall", la va impartir a l'Ateneu Pi i
Margall de Vila-Seca. L'objectiu de la sessió era donar "una visió verídica i tan clara com pugui, de la formació
de l'esperit de Pi i Margall". La sessió va ser orientada a esbossar la trajectória política de Pi, tot destacant: "Ell
fou el qui mes va fer per a convertir en republicans els que només gosaven dir-se demócrates. Ell, mes que
ningú, féu que els repubUcans fossin federáis: la llastima és que ben bé no eren, pero se'n deien; ell fou qui, dins
el federatisme imposá el principi del pacte, que és inseparable del federalisme [...]. La feina deis deixebles d'En



Tarragona conserva els íligams d'amistat i polítics amb Maciá Mallol i Pere Lloret, líders

nacionalistes i republicans, que servirán per a concretar la trajectória republicana d'esquerres

fíns a l'opció de Rovira per Esquerra Republicana. Aqüestes coHaboracions, tanmateix,

evidenciaven una altra característica. El Rovira politic es constituía també en divulgador de la

historia del país en institucions com l'Ateneu Enciclopédic Popular o la Universitat de

Barcelona, alhora que tenia projectades unes pnmeres memónes polítiques' .

En la conjuntura de crisi de la Dictadura de Primo amplia unes reflexions publicades a

la Revista de Catalunya sobre la Defensa de la Democracia (1930)388, assaig prologat per

Gómez de Baquero, coMaborador a El Sol. Aquest assaig constituía una síntesi de la política

Pi és avui trebailar per una realitat prou ampia i per una cultura popular prou sólida, que permetin la realització
de les idees pimargallianes. Aqüestes idees no son mortes. En veritat que es troben una mica colgades sota térra.
Pero, amics méus, no totes íes coses que están colgades han morí. També están colgades les llavors, i son el
secret de les colines futures. El jovent ha de clavar la reu en el camp del poblé, perqué d'aixó depén que la llavor
fructifiqui en la nostra térra que está assaonada per ais esplets de l'ideal". Per al context de la conferencia, Joan-
María PUJALS I VALLVÉ: L'Ateneu Pi i Margall en el seu cinquaníé aniversari (1929-1979), Vila-Seca, 1979,
p. 19.

També era previst que Rovira participes en un acte en homenatge deis herois populars de Cambriís
durant la guerra dets Segadors el 27-XII-1931 amb la intervanció de Josep Iglésies, Alferd Gilabert, Daniel Roig
i Pruna, Riera i Puntí, Narcís Masó i Roda i Ventura ("Diari de Tarragona", 25-XTI-1931). .

387 Per al 1930, Rovira tenia prevista la participació en un cicle de conferencies a l 'Ateneu Encic lopédic
Popular, que orientava aquests cursets "per a la emancipado social en el sentit de l'educació i de la cultura". El
tema a desenvolupar per Rovira era Historia.de Catalunya, Cf; folleto de propaganda (1MHB), També tenia
projectada una conferencia (que va ser prohibida) al Vendrell titulada Elogi del liberalisme, Amb tot, Rovira
homenatjá els republicans caiguts el quatre marc de 1874 ["Baix Penedés", 8-III-1930, núm. 1249, p. 6]. Peí que
fa a la informado del projecte d'unes memóries polítiques entre 1922 i 1930 a Els liders delspartits catalans ens
diuen quina és la seva achvitat política en els moments actuáis [entrevistes a Duran i Ventosa, Lluís Companys,
Marcel-lí Domingo, Rovira i Virgili, Bofill i Mates, Jaume Aiguader Miró], "Imatges", 7, 23-VII-1930.

Rovira va intervenir també en el curs sobre "Cultura Catalana" (secció de "Geografía i Historia") dins
la serie de conferencies que va organitzar "L'Associació Professional d'Estudiants de F[ilosofia] i Ll[etres]. Sota
el patronatge de la Facultat de Filosofía i Lletres de la Universitat de Barcelona". El tema que hi desenvofupá
era: "El paper decisiu de Bernard Du Plessis-Besancon en els esdeveniments catalans de 1640-1641.Cf: fulletó
informatiu Cultura catalana. Conferencies sobre geografía, historia, llengua, literatura, art, filosofía ifolk-lore
(curs de tardor 1932). A l'exili féu una rememorado d'aquest tema a La unió de Catalunya a Franca L'any 1641,
"Catalunya", juliol de 1940, pp. 3-4.

388 Els capítols centráis de l'assaig publicats foren Defensa de la Democracia, Defensa del liberalisme i
Democracia i corporativisme ("Revista de Catalunya" [1928, VIII a) i b); 1929, IX]. Un comentan de l'assaig a
Els Llibres/ J [osep] ROURE i TORENT "La Ñau", 3 l-X-1930. Aquesta crítica destacava la base ideológica de
la inlerpretació roviriana articulada al voltant del régim representatiu i la legitimitat de la democracia des del
conjunt de la societat, com a eix per a contrarestar tant el marxisme com el feixisme/populisme: "[...] El
liberalisme és la flor de la cultura, de la intel-Iigéncia, de la justicia. Es el progrés el qui porta al liberalisme. Per
aixó, esquerrisme, avancat o moderat no vol pas dir liberalisme, hi ha esquerres, perfectament radicáis, que son
antilliberals. Molts cops, el radicalisme depén de l'embranzida deis instints primitius. L'home verament avancat,
és rhome essencíalment liberal [...]. Home politic, Rovira i Virgili, estudia el liberalisme preferentment des del
punt de vista politic. Per aixó tracta amb especial atenció de la crisi actual de les doctrines liberáis com a
doctrines de partit. I entén que el socialisme reformista encarna avui aquest liberalisme". El critic destaca la
causa de la crisi deis régims liberáis: "la causa d'aquesta crisi la troba en el divorci de l'obrerisme i la política. Es
un lamentable error, creu, el fer del problema obrer el centre de tots els altres. És, certament, un problema
importantíssim, capitalíssim; pero forma part del conjunt de problemes que els homes teñen plantejats. El centre
vital de tots aquests ha d'ésser el de la llibertat". Una análisi quant a la tasca intel-lectual-polític de Rovira, mes
enllá de 1'escriptor: Rovira i Virgili escriptor/ Doménec GUANSÉ, "La Rambla", 7-XI-1930. Una comparado
estilística entre aquest assaig roviriá ("parteix de la concisió i de la diafanitat") i L'altra concordia, de Bofill i
Mates lEldarrer llibre de Rovira i Virgili/Xluís 1CART, "Diario de Tarragona", 4-X11-1930, p.5.
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roviriana al si d'Acció Republicana -editat no per causualitat per !a Fundació Valentí

Almirall- amb temes -socialitzats territorialment per a divulgar l'ideari d'Acció

Republicana" - que s'articulaven a través de la reflexió sobre la democracia, de la tasca de les

seleccions (deis quadres que ha de regir un régim democratic en contraposició ais régims

autoritaris i qüestionadors del demoliberalisme)390 i el liberalisme: "La reacció, en forma de

dictadures que com un mal vent s'ha oposat en alguns paisos al progrés accelerat vers el mes

pur liberalisme, ha donat una actuaíitat palpitant a tot el que es refereix a la idea de

democracia i a les seves aplicacions polítiques" . AJ capdavall aquest assaig seria tota una

síntesi del programa d'esquerra liberal de Rovira al llarg deis anys trenta. I aplicable, dones, al

líarg del període posterior d'Esquerra Republicana.

Igualment, aquesta funció democartitzadora formava part de manifestacions de

solidaritat amb els inteHectuals espanyols que reconeixien la cultura i llengua própies del

país, com s'esdevingué peí marc de Í930. Rovira en l'avinentesa es va pronunciar de la

següent manera: "[...] Son amics nostres, son amics de Catalunya, tots aquells que reconeixen

el dret de Vidioma cátala. Reconéixer el dret del nostre idioma, és reconéixer el fet de la nostra

diversitat. El nostre idioma és l'expressió de la nostra ánima. I no hi ha cap concessió política,

ni administrativa, ni económica, que puguí compensar els greuges a aquest instrument

immaterial que constitueix la mes forta de les caracteristiques del nostre poblé i que és la

forca que l'ha fet triomfar a través de llargs anys de decadencia"392.

Aquesta etapa final de desclosa de la dictadura va representar per al Rovira d'Acció

Republicana un cert prestigi polític i intel-lectual com demostra una entrevista popular que li

389 É s el cas de la conferencia de Rovi ra al Cent re dTJnió Republ icana de Girona: "L 'ánima republicana
de Catalunya", amb el següent sumari: "L'esperit liberal i deraocrátic de Catalunya a través de la historia; crítica
deis Comtes i Comtes reis de la dinastía catalana; la República deis anys 1640-1641; Catalunya en el moviment
república del s.XDC; el doble ideal cátala i república deis nostres dies". Cf.: "El Autonomista", 5-IV-1930.
També, la intervenció de Rovira, amb Martí Cabot (Centre República Cátala), Bernaldo de Quirós (Partit
República Federal) i Noguer i Comet (Partit Reblicá Cátala), en la inaugurado de les sessions publiques del
Centre República Cátala badaloní. L'objectiu era el de "propagar l'ideal d'Esquerra Catalana i Republicana i
difondre el concepte matriu de que cal establir el front únic de totes íes democrácies per a arribar a lograr la
implantació d'un veritable régim de llibertat". Acció Republicana, dones, representava una forca nuclear per a
articular catalanitat i repubiieanisme d'esquerres en el transit cap a la República. Cf. Ciutadá badalont, "Acció.
Periódic d'esquerra catalana republicana. Portaveu del Centre República Cátala", 535, (Badalona, 1O-V-193O).

390 Un avene de Rovira, desenvolupat a Defensa..., peí que fa a la vinculado entre aqüestes
"oligarquies" deis partits democrátics i el factor corrector del régim democratic, en contraposició a la Italia
feixista (la selecció de minories de la qual "tampoc no és d'una selecció intel-lectual o moral") i la Rússia
Sovietista. Cf.: Les seleccions, "Mirador", 7-II-I929. El teóric que serveix de referencia a Rovira per a defensar
la vinculació entre sistema de partits i régim democratic és el socióleg Robert Michels: El partil poiíiic en la
democracia moderna,

391 Un nou llibre de Rovira i Virgili, "La Ñau", 6-X-1930. També un ¡libre de Rovira i Virgili. "Defensa
de la Democracia", "La Ñau", . . .

392 Els amics castellans, "La Ñau", 22 -UM930 . Aquest article-editorial va ser reprodu'it a Cataluña ante
España, La Gaceta Literaria, Madrid, 1930, p. 292. Per al context de la vinguda deis inteHectuals espanyols i la
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féu "Mirador", car el situava després de LIuís Nicolau d'Olwer393. Les reflexions de Rovira

anaven en la direcció d'estructurar un centre esquerra república amb pie contingut nacional,

"dins el cercíe nacional de la nostra térra"394; pero condicionat per les relacions amb els partits

republicans estats al si del Pacte de Sant Sebastia a fí que aquesta entesa reconegués él dret a

l'autodeterminació basat en la redacció d'un Estatut Interior, que tindria per objecte delimitar

la sobirania política interna: "Alió que dona valor al Pacte de Sant Sebastia, és el principi de

l'autodeterminació adoptat per al problema de Catalunya [quant la Constitució Interna], que

será determinada solament peís catalans"3 i.

La defensa de Rovira en aquesta intervenció, per part d'Acció Republicana, s'establia

per la defensa que van fer els catalanistes republicans del.fet nacional cátala envers el

reconeixement polític, identifícant catalanitat amb legitimació republicana396. Pero el

desenvolupatnent d'aquesta legitimació popular tindrá Iloc a la primera meitat deis anys trenta

entre el Partit Catalanista República i Esquerra Republicana. I el lideratge de Maciá,

"encaraació del sentiment popular", amarava sectors del republicanisrne nacionalista397.

Esquerra esdevindrá finalment una concreció de les idees de Rovira: "1 es pot dir, en realitat,

que és en les seves idees i doctrines [de Rovira] que Esquerra s'havia nodrit" .

redacció de! manifest de benvinguda, entre els s ignants del qual cons ta Rovi ra i Virgili, J.M. ROTG i ROSTCH:
La Dictadura de Primo....p. 585.

393 L'éxil i les ensenyances del noslre conctirs electoral, "Mirador", 26-IV-1930. Les votacions van ser
les següents : Nicolau d 'Olwer (Acció Catalana, 1340 vots ; Rovi ra i Virgili (Acció Republ icana) , 1277; Francesc
M a c i á (Estat Cátala), 1175; Jaume Bofill i M a t e s (Acció Catalana) , 1056, Francesc Cambó (Lliga), 900, Jaume
Aiguader (Estat Cátala), 851 i R a m ó n d'Abadal (Lliga), 743 . Alió que "Mirador" destaca va en els elegits era que
tenien el "denominador comú" del catalanisme.

394 Quina ha estat per a vos la lligó de 1930/ Xavier P I C A N Y O L , "La Ciutat", 1, 16-1-1931. La resta
del qüestionari s'estenia a Caries Soldevila, Valls i Taberner , Pere Coromines i Emili Mira.

395 Historia deis trenta anys dcorers [Conferencia al Casal Cátala Mar t inenc] , "La Ñau" , 10-X1-1930.
U n a síntesi m e s crítica respecte aquesta Pacre , en el sentit que, segons Rovira, no va croncretar el régim que
seria constituit després de la caiguda de la Dictadura fins la formació de les const i tuents espanyoles . : "D'aquesta
falla v ingué el confítete deis pr imers dies de la Repúbl ica Cata lana proclamada per Francesc Maciá" .
[mplícitament per Rovira el dret a l 'autodeterminació no va ser cons idera! C í : La Reunió de San Sebastián/ A .
R O V I R A I VTRGILI|>eproducció de l'articie publicat a "La Humanitat" ei 14 d'abril de 1949], "Germanor", 405,
abril 1950. Per a una síntesi de la concepció de sobirania interna en Rovira, vegeu, J. A GONZÁLEZ
C A S A N O V A : Op. CU., p. 370. La reivindicació del dret a l 'autodeterminació, a la plena sobirania política a M.
C A R R A S C O I F O R M I G U E R A : El Pacte de Sant Sebastia, Les edicions de l'Arc de Bará, Barcelona, 19341, pp.
17-30.

396Fer bé les coses/ A . ROVIRA I VIRGILI, "El Autonomista", 2Í -VHI-1930, p . l .
397 Amadau H U R T A D O : Quaranta anys d'advocat. Historia del meu temps.Vol IIL Xáloc, Méxic,

1967, pp. 172-173.
398 Doménec GUANSÉ: Art. cit, p. 28.



0.1.4. Del Partit Catalanista República a Esquerra Republicana (1931-1939)

"La definido del partit [PCR] com a liberal d'esquerra, el situava en una posició de centre obert a
l'evolució social: és a dir era un punt de partida per a dirigir-se a mes ambicioses realitzacions de la Hibertat
humana" [Ramón PEYPOCH: Notes..., f.64].-"De la política assenyalada deis prohoms de la Lliga Regionalista
hom no n'ha tret mes que unes poques utilitats aranzaláries; de la política reticent d'Acció Catalana, hom no n'ha
Uevat mes que perfilants productes periodístics i perfectes joiells Hteraris" [Josep CARNER-RIBALTA:
Francesc Maciá, Ed. Are de Bará, Barcelona, 1931, p. 75].- "Servien i aplaudien [Lliga Catalana] Thome
[Alfonso XIH] d'Annual i ataquen l'home de Prats de Molió [Maciá]",[Rovira i Virgili: "La Humanitat, 25-IV-
1933]

El procés de transició república de Rovira está constituít, sobretot, per la pedagogía

entorn d'un altre model de catalanisme: el catalanisme liberal399. De fet, aquesta aportació de

la liberalitat del catalanisme no era nova, car, com hem anat veient, era un fil conductor que

desenvolupá orgánicament d'encá de la intervenció a la Unió Federal. Ara, en el context previ

de proclamado de la República Catalana el que difonia Rovira -també en el procés constituent

del PCR400- era la fórmula indestriable de relació entre catalanisme i liberalisme: "Deixant de

banda l'episodi electoral, anem de pressa cap a la formació de la gran forca catalanista i

republicana que ha d'ésser un poderosissim instrument per a la realització deis nostres ideáis

de llibertat i patria"401. També emfasitzava que "som mes catalanístes perqué som liberáis, i

399 Per a una def inido del que era el catalanisme liberal, com a síntesi entre els valora de la R a v o l u d ó
francesa, el Romant ic isme i l'oposició envers el nacionalisme de l'Acció francesa, a mes de vincular aquest
principi de liberalitat amb la República, bo tenint en compte eí principi de solidaritat catalana republicana del
1906: "El catalanisme liberal vol alguna cosa mes que la llibertat abstracta; per sota el concepte de llibertat,
batega l'amor d'un poblé". Cf.: Conferencia de Rovira i Virgili al Teatre Jardí de Figueres, El Catalanisme
Liberal, "La Ñau", 27-11-1931. La contextualització de la ce lebrado d'aquest acte en í u n d ó de la tradició
nacional i republicana de la ciuta de Figueres ("doble ideal cátala i república") i l'estratégia del naixent Partit
Catalanista Reuplícá quant a l'articulació deis principis esquerristes a l'editorial Tres hores a VEmporda, "La
Ñau", 28-Ü-1931.

400 Procés de fusió entre A R i AC que va concretar-se eí 7-II-1931 en una primera alianca a través del
"Comité Catalanista República, Félix C U C U R U L L : Catalunya..., p. 148. Un mes després Ramón d'Abadal
assabentava Nicolau d'OIwer del procés de formació del nou partit i del preparatiu de les noves eleccions
municípals (Barcelona, 6-ÜI-1931): "Tením redactats l'Estatut del nou partit i la D e c l a r a d o de principis; avui els
aprovarem i diumenge els pubücarem; la D e c l a r a d o és molt mes detallada que el borrador que et va portar en
[Manuel] Revemos , hauriem volgut enviar-te-la i esperar les teves observadons , pero anem tan jus tos de temps i
fa gent frissa tant que es imprescindible publicar-la d iumenge el mes tard; així no és possibte el nostre desitg,
posem en canvi tot l'esment per interpretar l'ideologia comú. Publicats diumenge els documents , prepararem amb
quinze dies el meeting gros que ha d'anar acompanyat d'una reunió de delegacions foranes i ha d'ésser la base
pública de concreció del nou partit. Aquest ha estat molt ben rebut a Barcelona i encara mes a fora; almenys així
ens ho sembla; les próximes eleccions han de dir-ho [...]. En Bofill i en Rovira es cuiden de preparar la
candidatura, assessorats per tots nosaltres". Pero aquesta Hetra resulta d'interés perqué assabenta de la formació
del Centro Constitucional camboniá: "la novetat del dia és la constitució del partit d'en Cambó i adlateres; la
nota de la L u g a resulta una cosa semblantment confusionária a la que feren els nostres regidors que no sabien si
quedar-se o marxar; t é l'agravant, pero, de tractar-se d'un assumpte permanent i que donará lloc, en la práctica, a
un seguit de conflictes. Per nosaltres, millor" [Arxiu Nicolau D'Olwer. Abadía de Montserrat] .

La confluencia programática de base (liberal) d'Acció Catalana i d'Acció Republicana i que feia
comprensible aquesta uni f icado a: "L'articulació de l'oposició catalanista i republicana: El Partit Catalanista
República" (esp. pp. 164-173). Per a la lógica ideológica i política del procés d'unificació, en el marc de les
conseqüéncies organitzatives ( reestructurado de les forces d'esquerra) del Pacte de Sant Sebastiá, a Anna
SALLES: Tesi Doctoral Cit., p. 166. El consell Directiu del nou partit era format per: Albert Bastardes, Jaume
Bofill i Mates , Nicolau D'olwer, Rovira i Virgili i Josep Sunyol i Garriga.

401 "La Rambla", 13-11-1931.



sorn mes liberáis perqué som catalanistes". Pero alhora reincidía en la tesi que sostenía de la

doble procedencia contemporánea del nacionalisme. De la Revolució Francesa i del moviment

romántic, apartant el seu signifícat de la cárrega reaccionária:"[...] Convé que acabi el

confusionisme: durant molt de temps, el mot "nacionalisme" ha tingut un noble signifícat

concret; pero després aquest mot ha tingut un mal moment a Europa. Avui a Europa s'entén

per nacionalisme l'accentuació del patnotisme, fíns arribar a un nivell de xovinisme. Ha estat

el xovinisme de Maurras i Daudet el causant d'aquest malentés, Nosaltres, nacionalistes

catalans, rebutgem aquella exageració del patriotisme que porta a mirar amb hostilitat els

altres pobles". Aquesta és una idea que sostindrá de nou a "El Principi de les Nacionalistats".

"[...] En realitat el nacionalisme, en el bon sentit de la paraula, és un ideal modera, europeu,

liberal i revolucionan. El nacionalisme fou un gran vent que va passar per Europa, impulsat

per dues forces: la Revolució francesa i el romanticisme literarí i artístic [...] .El catalanisme

liberal defensa dues Uibertats: la Uibertat de Catalunya com a poblé, i la llibertat deis catalans

com a homes". I essencialment, per a Rovira, és un ideal, que reprén la interpretació roviriana

de la nacionaliat com a fet de vindicació política, que supera la "poesia floralesca, l'ardit

excursiomsme; no és tampoc el concert económic, ni el tancament de caixes, ni l'ús de la

llengua propia". "Avui el catalanisme és I'afirmació nacional de Catalunya". Aquest

plantejament, dones, que identifícava progrés nacionalitari amb formes de govern liberal feia

que en aquella conjuntura de transició republicana la situació fos favorable al fet nacional:

"Avui comptem amb el que no comptávem abans: l'ajut de la democracia espanyola. Avui

tenim la seguretat que el dia que hi hagi a Espanya una República, ni haura a Catalunya una

amplia autonomía [...]. Ha arribat el moment que els pobles i les viles i les ciutats de

Catalunya s'alcin amb fervor per la llibertat i per la catalanitat". Finalment, Rovira, partint de

la fíliació liberal de Valentí Almirall, fundador del catalanisme liberal en contraposició a la

instrumentalització conservadora que en féu la Luga, oposava comparativament les

reivindicacions del Partit Nacionalista Base que "posa en el seu lema els mots "llei vella""

amb el futur partit deis catalanistes republicans: "Quan nosaltres demanem ('autonomía, no és

per restablir les liéis velles, sino per establir una llei nova, feta en les nostres própies

mans"402. Difongué simultániament aquest programa quan ana a Madrid amb Bofíll i Mates

402 Fragments de la conferencia, organitzada per ia Joventut Republicana, que dona a Figueres el 26 de
febrer sobre El catalanisme liberal ("Empordá Federal", 7-IÜ-I931). L'órgan república destacava que "Rovira i
Virgili és interessant, sobretot, per co que es combatut" i, a mes, tenia una fiinció social: "remourá la dormida
ciutadania". Rovira va fer un editorial per a "La Ñau" el 28-11-1931, Tres hores a ¡'Empordá (reprodui'da a
"Empordá Federal", 7-IH-193I), en qué destacava la irradicació de la proposta catalana i liberal en comarques
amb tradició republicana com Figueres: "L'Empordá, que fou la primera comarca republicana i federal de
Catalunya, ha lügat sempre la catalanitat i l'esquerrisme en un proftind sentit modern. Els llocs on el federalisme
del segie passat havia crescut, son ¡loes ben preparáis per ais espiéis i les collites del catalanisme liberal" [...].
L'ideari i eís procediments del partit que está a punt de néixer [PCR] s'avenen plenament amb Tespent de la gent
democrática del Girones, de La Selva, de l'Empordá mes alt que baix. No será pas un partit de centre en e! sentit



per a visitar els presos republicans espanyols (Sánchez Guerra, Ossorio i Gallardo, Ortega i

Gasset, Alcalá Zamora, F. de los Ríos)403 i exposar-los la necessitat de reconeixement de

Catalunya en el procés del futur debat constituent, segons els acords sobre la legitimació de la

personalitat de Catalunya establerts a! Pacte de Sant Sebastiá: "E\ nostre interés de liberáis,

republicans i catalans está a fer simultánia la solució del problema de la democracia espanyola

i el de l'autonomia catalana"404. Rovira, amb tot, era conscient del reconeixement de

l'autonomia catalana i basca encara que aquests republicans "en el camp de les idees

generáis", "no son partidaris del régim federalista". L'observació era destacada perqué la idea

deis catalanistas republicans -amb Rovira al capdavant- era aconseguir un federalisme pactat

des de les nacions, no pas des de l'estat cap a les nacions405.

La conjuntura era, dones, prou decisoria, com pronosticava amb anticipació Josep

Barbey, car es tractava.de "poder estructurar la constitució deis pobles peninsulars, i la gran

responsabilitat deis que no hi portin el seu ajunt. En aixó no hi pot haver abstencionismo

corrent d'aquest mot. Será un partit que adaptará essencialment ideáis esquerristes, ennoblit i depurat per un
intens sentit de convivencia, de respecte liberal. L'esquerrisme auténtic és perfectament compatible amb la
contenció, que s'oposa el decordament baladrer, i amb daler constructiu, que s'oposa a l'afany morbos de
pertorbar i destorbar. El seu partit catalanista república ha d'ésser una forc,a de sentit europeu, un factor
d'educació cívica, un instrument d'actuacíó positiva. £1 seu ampie ideari, análeg a] deis grans partits liberáis i
esquerristes d*Europa, trobará sens dubte coHaboració entusiasta deis republicans empordanesos, que saben
estimar els ideáis de llibertat humana tot estiment la térra de Catalunya i tot servint el gran ideal de la nostra
nació".

403 D 'en t re aquests politics, Rovira destaca la tasca d'Alcalá Zamora , mott mes c o m a intel-lectual i t ipie
exemple de liberal del vui tcents que no com a poiític estríete, encara que "no tancava els ulls davant la realitat",
davant la qüest ió nacional catalana. Cf.: En ¡a morí d'Alcci Zamora/ A. R O V I R A I VTRG1LI, "La Humani ta t" ,
107, 8-III-1949

404 Declaracions de Rovira i Virgíli a Madrid. Cf.: La posició catalana, "La Ñau", 13-Ü-1931. Els
resultáis de la trobada amb politics republicans espanyols va ser valorada positivament: "peí discurs d'en Bofill i
per carta d'en Barbey j a et farás carree del viatge de Madrid; personalment porten bones impressions i peí que
m'han dit en Barbey i en [Maciá] Mallol, en Bofill estigué felicíssim, causant molta impresió a l'Ortega [i Gasset]
i ais de la presó", lletra de Ramón d'Abadal a Nicolau d'Olwer, Barcelona, 19-11-1931. Lletra núm. 112. Fons...].
Aquest viatge va ser analitzat des del setmanari "Mirador" que, a mes d'incidir en la signifícació política i
positiva de l'entesa entre republicans catalans i espanyols, recupera aquesta tradició des des la Unió Federal
Nacionalista Republicana, encara que aleshores les relacions no tinguessin cap conseqüéncia concreta: "Fa vint
anys que aquesta orientació de les esquerres catalanes estava indicada sense cap proñt, vint anys esmerc.ats a
discutir si era molt o poc catalanista voler demanar coHaboracions a les forces polítiques afins deis partits
espanyols". Cf.: Moments histories, "Mirador. Setmanari de Literatura, Art i Política", 107,19-11-1931, p . l . Una
visió totalment contraria a 1'establiment d'aquests contactes entre republicans catalans i espanyoís és l'aportada
perFrancesc Cambó en el dietari del 23-XI-1938 des d'Abazzia: "Els Catalans d'esquerra i llurs culpes", car el
"front revolucionar]", "naturalment govemat des de Madrid" suposava la "destrucció del front cátala i
catalanista", Francesc CAMBÓ: Meditacions. Dietari (1936-1940), Editorial Alpha, Barcelona, 1982, p. 434.
Les reivindicacions d'autodetermi nació i Hberalisme per per a Catalunya a Jordí CASASSAS: Jaume
#o/í// . . .p.334. Fínalment, una crónica de la intervenció de Rovira per aplegar eis enviáis d'Acció Catalana
(Carrasco t Formiguera) i d'Acció Republicana (Maciá Mallol) a la convenció republicana: Vanada a San
Sebastiá, "La Ñau", l -VI-1931.

405 A. ROVTRA I VTRGiLI: Les converses de Madrid, "La Ñau", 14-ÍT-1931. La valorado del viatge a
Madrid, va ser interpretada com la primera vega que el "catalanisme radical" estengué una entesa amb partits
republicans espanyols. Amadeu HURTADO: Quaranta anys d'advovat..., p. 2 1 . Una análisi retrospectiva del
procés endegat entre el Pacte de Sant Sebastiá i el vitage a Madrid, des de l'óptica del marc d'indefmició quant al
régim poiític de Catalunya que es desprenia des del qüestionament de la República Catalana fins a l'aprovacio de
l'Estatut [de Nuria] a Entre l'alegria i l'angúnia/ A .R0VIRA I VIRGILI [Montpeller, 14-IV-19453.
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tohom que fresi [sic] s'ha de donar a la feina...[...]"406. En aquest sentit, per ais republicans

catalanistes es tractava d'establir relacions politiques de prospecció envers la presentado a les

legistatives deis catalanistes republicans en procés de convergencia407. L'estratégia d'aquesta

empresa, tanmateix, calia establir-la des de la propia independencia orgánica respecte deis

partits republicans espanyols: [...] S'ha de procedir amb molta cura per no trencar aquelles

coses que convé que segueixin lligades, i a la vegada desempallegar-nos de les noses que a

nosaltres no ens deixarien mancar. Hem estat els darrers quinze dies la vedette de Madrit. Ací

es considerava de mes trascendencia l'entitat que poguéssim prendre que no pas la decisió del

constitucionalistes. Per xo entenc que convé que ens situem sense defraudar-los, pero acusant

la nostra posició independent"408.

La fusió entre Acció Republicana i Acció CataJana dona Uoc al Partit Catalanista

República409, alian9a que volia unificar el "catalanisme radical" i el "republicanisme" a fí de

trobar un espai social propi -alternatiu al de la Lliga que, en clau intervencionista espanyola

406 Lletra de Josep Barbey a Nicolau d'Olwer (Barcelona, 23-11-1931. Lletra núm. 6. Fons.. .] .
407 En una lletra de Ramón d'Abadal a Nicolau d'Olwer [Barcelona, 2-11-1931, Lletra núm. 110 Fons

Nicolau d'Olwer. Anciu de Montserrat] , palesava aquesta cerca d'interlocutors republicans espanyols: "[...] Com
haurás vist per la premsa anem a Madrid a documentar-nos i a pendre les relacions que la ponencia preveu;
després d'aquesta visita vindrá la decisió. A Madrid veuran [Bofill i Mates, Josep Barbey i Rovira i Virgiii] a
n'en Josep Ortega, que vol enviar a la Publicitat un document especial per Catalunya, a n'en Sánchez Guerra, ais
republicans i ais socialistes. Dimecres hi va en Barbey per a preparar les coses i els dijous seguirán en Bofiíl i en
Rovira [...]". Una altra lletra de Ramón d'Abadal a Nicolau d'Olwer [Barcelona, 8-II-1931. Lletra núm, 111.
Fons...] reiterava la v incu lado de la redacció de les ponéncies ais "resultats de [1] [viatge de ] Madrid: "Ahir es
reuniren les dues comissions d'A.C. i A. R. Per a aprobar la nota i emprendre la fusió; es nomenaren dues
ponéncies, per a conciliar els programes (Bofill i Rovira) i per a endegar l 'organització (Carrasco [i Formiguera]
i Tomas [i Piera]). Dimarts en Barbey surt cap a Madrid í el dimecres en Bofill i en Rovira; veuran l 'Ortega i
companys, Sánchez Guerra, socialistes i republicans. Conten estar de retorn dissabte al matí; peí dissabte al
vespre reunió de Comissió mixta A.C. i A.R. per l 'aprobació de les ponéncies i resuitats de Madrid [...]".

Una breu síntesi programática d'aquest viatge a Artur BLADÉ: Op. Cit., p. 282. Els moments de
transició política de la República Catalana a la Generalitat reflectien implícitament el debat sobre el model
d'estat que es des prenia d'aquest viatge i de la concepció de la cultura política republicana espanyola envers el
debat estatutari d e 1932. Leandre Cervera, integrant del Partit Catalanista República, comenta a Ismael Girard
aquesta conjuntura:"[ . . . ] Cree que havem donat un pas endavant camí de la llibertat pero encara no podem cantar
victoria. La república és un fet a Espanya, pero cal assignar-li el cognom federal. L'esperit absorbent deis
centralistes espanyols (monárquics i republicans indistintament) ha estat, és i será l'obstacle máxim que els
polítics catalans troven sempre devant. Maciá s'ha covert de gloria en aquesta primera etapa. Caldrá, pero que
sápiga sobrecarregar-se d'energia per a resistir les proves que l'esperen. Per aquest motiu tots els catalanistes
republicans li havem ofert incbndicionalment el nostre ajut, independentment de tota mena de partidisme. El
repugnant Borbó ara treballa des de Franc,a per a destorbar la nostra pau i desviar els nostres primers passos del
camí de la feticitat. Encara no poden cridar ¡Visca la República Catalana! Pero confio poder-ho fer aviat [...]"
[Lletra del 21-IV-1931. Fons Girard. Col-legi d'Occitániaj.

408 Lletra de Josep Barbey a Nicolau d'Olwer (Madrid, 11-11-1931. Lletra núm. 5. Fons Nicolau.. .] ,
409 Rovira va intervenir en mítings electorals per a divulgar la fusió entre Acció Catalana i Acció

Republicana, com va ser el cas del "Miting electoral" a Igualada, on prengueren part també: Josep M. Imbert, M.
Thió i Rodés, Doménec de Bellmunt, Xavier Regás i Rossend Llates ("L'Ideal". Periódic quinzenal. Portaveu del
"Centre Cátala" adherit a "Acció Catalana", Igualada, 9-IV-1931). Rovira també va intervenir en "Mítings
d'afirmació nacionalista", com a resposta a un acte polític de la Unión Monárquica Nacional a Granollers amb
Riera i Puntí (Unió Catalanista), Duran i AJbesa (Federado Democrát ica de Catalunya), Pous i Sabater (Esquerra
Catalana) i Francesc Maciá (Diputat), "Acció", Granollers, 1-X1-1931, p. 3.



era el Centro Constitucional en un ciar intent de donar suport a la monarquía410- enllá deis

republicans radicáis i ¿'Esquerra Republicana, per bé que inicialment la idea era unificar altres

sectors republicans com Francesc Maciá4'1. Per a Rovira, el nóu partit república venia a

410 Una definido molt clara del que Rovira entenia per concepció estratégica del nou partit camboníá
era la de "partit centrista espanyol". Per a Rovira aquest partit se situará al centre-dreta sense por de perjudicar la
representació del PCR: "Personalment, e¡ senyor Cambó será centrista a Espanya i regionalista de la Lliga a
Catalunya [.,.]. Nosaltres, situats dins el camp nacional cátala i decidits a no abandonar-lo mai, reconeixem que
després de la vella eslíavissada del senyor Cambó cap al camp de la política espanyola, és preferible que hi hagi
entrat del tot". Cf.: El Partit centrista espanyol, "La Ñau", 23-11-1931. Per al "continuisme monárquic"de ia
Lliga en clau del nou partit, Albert BALCELLS: Historia del Nacionalisme Cátala. Deis origens ais nostres
temps, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992, pp. 114-115.En aquest context d'articulació del Partit
Catalanista República no era estranya la crítica de la táctica camboniana possiblement adrec,ada a una disputa
d'un sector elector semblant: "En lloc d'ocupar a Catalunya -diu Rovira- la posició central de Valentí Almirail i
de Prat de la Riba, Cambó ha ocupat a Espanya la posició descentrada de Prim i Pi i Margall. Aquesta posició
obligada en el període de desnacionalització catalana, és un lamentable retrocés en el període de reconstnacció
nacional. N o diem que Cambó ha trait Catalunya. La veritat és que Cambó s'ha violenta! a si mateix". Cf.: Els
centñstes descéntrate, "La Rambla", 9-EU-1931. La idea pragmática de Rovira era evident: en moments de
desnacionatització sí que calia reformar la política espanyota, en conseqüéncia amb el penode d'hegemonia de la
Lliga al si del moviment de construcció nacional, entre 1901-1922. Posteriorment, en t ransido cap a
l'organització del catalanisme, és a dir, a un nivel! mes próxim del sentiment que no pas de la consciéncia, alió
que calia era una acumulació de forces polítiques cap a la nacionalització interior.

411 En una primera Uetra de Ramón d'Abadal a Nicolau d'Ohver es reflectia una primera aproximado
del grup de Rovira i Virgili al nou partit com també una hipotética fusió de diaris republicans: "[...] La
satisfácelo interna del Consell és general davant la unanimitat aconseguida i sois un petit incident del Sunyoi [i
Garriga], que es creu agraviat per desconsideracions personáis, enterboleix el conjunt. [...]. La Comíssió
executiva está integrada, ultra la Presidencia, per en Bofill mentre estiguis absent, per en Duran, en Barbey i jo
[...].Un afer de moka trascendencia ha modifícat la visió de conjunt que tenien aquests a París; es tracta de la
reintegració d'en Rovira i tot el seu partit a Acció Catalana, seguida, en els possibles, deis nuclis republicans de
Tarragona, Girona i Lleida. Idea d'en Bofill que es manté en un secret impenetrable com exigeix la tramitació
delicada de l'afer. [...]. Entesos sobre aixó [sobre el programa del nou partit], tractaren [Bofiíl, Sunyol i Barbey]
a seguit del segon punt, que rebé la mes entusiasta adhesió d'en Rovira, decidít a reintegrar-se; acordaren inclús
els detalls d'estructurado i fins la forma de col-laboració en el Diari ["La Publicitat"], que seria la publicació d'un
article setmanal firmat [...]. En conjunt, dones, ja veus que les coses rutilen; junt amb la reintegració es faria la
fusió de la Ñau i de la Rambla, en un sol diari de nit, que a diferencia de la Publicitat que restaría com orgue
oficios, seria sois un diari simpaútzant, amb tribuna lliure, pero amb un cert control [...]". Pero aquest procés
d'unificació cobrava com mes va mes intensitat. En una carta signada conjuntament per Jaume Bofili i Mates i
Rovira i Virgili es palesava a Lluís Nicolau D'OIwer l'inci del procés d'unifícació república catalanista: "Amic
Nicolau: Dintre d'un esperit d'absoluta concordia hem canviat impressions per veure si sería possible arrivar mes
o menys gradualment a una fusió de Acció Republicana, Acció Catalana i altres elements afins, especialment
comarcáis, en un gran partit catalanista, liberal i república. Sapigue-ho amb tota reserva, adhuc envers companys
íntims d'una i altra agrupado. Quan a les próxímes eleccions legislatives hem arrivat facílment a una entesa, ja
ratificada pels respectáis Consells. No us parlem de les candidatures foranes, que farém rutilar amb la
col-laboració deis nostres delegats de cada comarca. De la candidatura de Barcelona hem convingut que, sense
que tradueixi una proporció de forces que alguns dirigents d'Acció Republicana estimarían en la proporció de
quatre a dos, sigui integrada del vostre nom, i els de Carrasco, Maciá i nosaltres dos. En Maciá com a deferencia
personal a I'Avi, al patriota estimat de tots els catalanistas i conegut en els medis internacionals. A n'en Maciá cal
que el convideu Vos en nom d'A[cció] Republ icana] i A[cció] C[atalana] i per de legado conjunta que us fem en
aquesta carta. Creiem que la vostra amistat amb en Maciá i la fertilitat enginyosa del vostre esperit reeixirá á
commoure'l i a decidir-lo a acceptar la nostra proposta. Tan en aquest cas com en el de que no acceptés és urgent
saber la resposta. Consti pero que sí no acceptava faríem la nostra. candidatura de Barcelona amb els quatre
esmentats, deixant en blanc la vacant de'n Maciá com una deferencia que permeteria manifestar-se en forma
electoraJment ostensible el sentiment popular. Ens interessará a mes de la vostra resposta explicant el resultat de
la vostra gestió, que ens feu a mans una copia literal de la carta que rebreu de'n Maciá respecte d'aquest afer,
l'original de la qual no pot teñir mülor arxiu que la vostra cartera. Amb la cordialitat de sempre i amb l'efusió
d'aquest moment, que vos podeu suposar, us estrenyém les mans, la dreta i l'esquerra, els vostres afectíssims
[...]". [Fons Nicolau d'Olwer, tletra num. 21 . Barcelona, 26-1-1931], Posteriorment a la unificació d'ambdós
partits -AC i AR- Nicolau D'Olwer escrivia a Bofiíl sobre l'oportunitat d'organitzar el PCR, que "va prenent eos".
I, en el mateix sentit, Bofill escrivia a Nicolau reiterant la necessitat de la integrado en el nou partit, perqué
"certament el P.C.R. ens va creixent a les mans. Dona goig de veure [...]" [Metra de Jaume Bofill a Nicolau



representar un nou "centre espiritual" de base nacional, liberal i democrática412, alhora que

aquest projecte maldava de superar la política regionalista, que d'enc.á de 1901 havia vist

substituir la política de Prat de la Riba per la de Cambó: "A Catalunya s'ha produít un gran

buit en la política. L'any 1901 fou creada la Lliga; en trenta anys ha tingut alts i baixos,

victóries i derrotes, encerts i errors; els encerts eren gairebé tots de Prat de la Riba; els errors

han estat gairebé tots de Francesc Cambó". Aquest representava quant a projecte no tan sois

una superació d'hegemonia de la Lliga sino una correcció cap a l'esquerra de la concepció de

nacionalització interior d'Acció Catalana .

Per al nou partit i, per ais seus afiliáis, "la llibertat de Catalunya, a mes d'ésser la

consagrado política d'un fet natural i espiritual, representa una part inseparable de la plena

llibertat deis catalans. Encara que no tan encertadament constituís, com referia Bofill i Mates

únicament a la continultat de "l'escola nacionalista d'en Prat de la Riba".414 El [PCR] creu que

els drets naturals deis homes i deis pobles, peí fet d'ésser dirigits al compliment de cada

respectiva missió personalíssima, son superiors, en la licitud de llur exercici, els preceptes de

tota llei positiva» ais veredictes deis tribunals que I'apliquen i a la sobirania parlamentaria o de

tota altra institució". Aquesta declaració introductoria deis principis aprovats el 22-UI-1931,

unifícats sota el lema "Catalunya, Liberalisme, Democracia i República"415, no va contrarestar

d'Olwer, Barcelona, 4-IV-1931. Lletra núm 42. Fons Nicolau d'Olwer,..]. Per a ía reproducció completa
d 'ambdues lletres: Correspondencia entre..., pp. 213-216.

El context de la constitució del P C R (identificat amb un "esquerrisme ponderat"), que hipotéticament es
pot interpretar com una conseqüéncia de les relacions amb els repubíicans espanyols, per a enfortír unitáriament
els repubíicans i liberáis, a Les esquerres catalanes i L'hora de les esquerres, "Mirador", 110 i 112 (12 i 26-111-
1931). Per al sentit de la unif icado del catalanísme república, superant sectors del republicanisme tradicional i la
divisió del trebail entre Acció Republicana i Acció Catalana. Cf : els editorials de Rovira: El Catalanisme
repttblicá \ Un gran partit catalanista república ("La Ñau", 10 i 19-11-1931). Per a i'aportació del nou partit a la
consecució de la República en el marc de les eteccions municipals del dotze d'abril, en el sentit que ha contribuít
abnegadament i honestament al plebiscit decisiu. I ho ha fet sabent que per la posició nacional catalana que
ocupa [després de la formado ¿'Esquerra Republicana] i per la ponde rado del seu sentit liberal i democrátic no
podria obtenir-ne un guany de partit". Cf : 1'editorial de Rovira, La missió del Partit Catalanista República ("La
Ñau"), 14-1V-1931.

412 El centre espiritual! A. R O V I R A I VIRGILI, "La Ñau", 25-11-1931. I Jordi CASASSAS: Jaume
5a/í//...,pp. 335-336.

413 Par lament de Rovira i Virgili a Una diada memorable per la democracia catalana. El Partit
Catalanista República és constituit i consagrat peí poblé de Catalunya, "La Ñau", 23-111-1931, p.2.

414 Jaume B O F I L L i M A T E S : Una política.., p . 72.
415 Ramón d'Abadal constatava eí decurs del congrés d'unificació: "[...] L 'Assemblea de la tarda reuní

un milenar de persones de totes les contrades de Catalunya; aquelles esmenes ocioses de sempre pero cap de
compromís serio; aquella gent que vol lluir-se, una esmena , que dona lloc a moltes intervencions, i que desfeia
l 'organització i l 'estructura de l'Estatut, estigué a punt de malmetre-ho tot; em vaig veure obligat a Íntervenir-hi,
davant l ' indecissió del públic i aconseguirem guanyar , j a reaccionada la gent, amb sois una vintena de vots en
contra. E n Bofill es demost rá un President insuperable i a gust de tothom. Tots plegats donárem una sensació de
serietat que es traduí amb satisfacció general , mes que mes, després del cent peus que havia resultat la
conferencia d 'esquerres [en aMusió ai procés consti tuent d 'Esquerra Republ icana de Cata lunya]" [Lletra de
R a m ó n D 'Abadal a Nicolau d'Olwer, Barcelona, 27-28-111-1931. Lletra, núm. 115. Fons. . . ] . Les t ra tégia del P C R
era, dones, la d' impulsar el partit a partir de la tradició nacionalis ta i republ icana deis enclavament histories del
republ icanisme. É s així el cas de la ciutat de Terrassa, on el Centre Catalanista República de la ciutat va imprimir



les derrotes a les eleccions municipaJs del 12 d'abril, obviant una possible l'aliar^a fructífera

amb l'acabada de constuir Esquerra Republicana416 i les legislatives espanyoles del 28 juny de

1931417, en les quals Rovira acaba presentant-se com a independent de la candidatura del

Partit Catalanista República per la circumscripció de Tarragona (amb un resultat de

7541 vots), després que aquest proclames una candidatura propia, formada per Rovira, Josep

Briansó i Maciá Mallol, com a resposta a la candidatura republicana de MarceMí Domingo

que no incloia cap representant del Partit de Rovira418.

Aquest conjunt de desfetes electorals, que congriaren, segons Isidre Molas, la fí d'un

partit hegemónic del catalanisme desquerres, acabaren, després d'un any i mig de romandre

políticament independent (juny de 1931-octubre de 1932)419, amb la incorporació de Rovira a

ftills d'afiliació amb els principis de la dec la rado del partit [Arxiu Soler i Palet. Biblioteca Pública de Terrassa].
Per al procés d'unificació d'Acció Catalana i d'Acció Republicana, Cf: Francesc VULANOVA: Ramón
D'AbadaL., pp. 206-222.

41 La carta de Bofill i Rovira enviada al secretaria! d'organització d'Esquerra, palesant la negativa de la
unitat d'acció política a la circumspcripció electoral de Barcelona en aqüestes eleccions municipals d'abril a M.
Dolors IVERN i SALVA: Esquerra Republicana.../!..., p. 76. La negativa a fer una alianza amb Esquerra
Republicana i els catalanistes republicans del nou partit va provenir de Rovira i Virgili, Bofill i Mates i Ramón
d'Abadal, mentre que Josep Sunyol era partidari de fer-ne l'alianca. Encara que aquests posicionaments es
concretaven des d'orientacions diferenciades: "Bofiíl, en cas d'una majoria contraria a la seva opinió s'hauria
deixat ' 'convencer.. . amb una certa renuncia. La seva oposició a la coaüció era mes aviat producte del seu
temperament i de raons diríem estétiques o de pulcritud, mes que de principis polítics. Les de Rovira eren de
carácter polític i ádhuc táctic; les d'Abadal, terminants i omnímodes [...]. El vespre anterior a la pub l icado de la
candidatura, el Consell va reunir els seleccionáis en un restaurant d'uns baíxos de la Placa de Catalunya; van
parlar Bofill i Rovira. Recordó literalment una part del discurs d'aquest darrer: 'Cal teñir present que en política,
les sumes de vegades son restes. Recordem el Pacte de Sant Gervasi, que no sois va fer perdre les eleccions a
Tantiga Esquerra [UFNR], sino que va determinar la seva mort"1 (Lletra de Martí Esteve a Ramón Peypoch,
Méxic , 16-XU-1967) [Arxiu de Ra m ón Peypoch]. La reflexió del P C R després de la davallada electoral, incidint

. en un cert reconeixement de Terror de la no alianga amb l'Esquerra; pero també a fixar el carácter de Partit mogut
per les idees, mes. que no pas per les conteses electorals a A. ROVTRA I VÍRGILI: Les eleccions d'ahir, "La
Ñau", I3- IV-1931.

417 La preparació de les eleccions es palesa en una lletra de Ramón d'Abadai a Nicolau d'Olwer
(Barcelona, 25-1-1931): "De totes maneres s'ha comensat per les negociacions electorals separades en la forma
que ja coneíxes. En Bofill, en Sunyol i en Barbey han vist a n'en Rovira i s'han posat d'acord sobre el programa
de Barcelona i de tot Catalunya [...]".

418 Per al procés organitzatiu de la candidatura unitaria catalanista republicana, la posterior candidatura
independent de Rovira i els resultáis electorals: Joaquim M.MOLINS: Elecciones y partidos políticos en la
Provincia de Tarragona. Vol.II, Publicacions de la Diputació Provincial de Tarragona, 1985, pp. 38-42. Els
resultats comparatius del PCR (48/18 milers de vots máxim/mínim)i ERC (328/311 milers de vots máxim/mínim:
Borja de R t Q U E R T P E R M A N Y E R : El sistema de partidos políticos en Cataluña durante el primer bienio
republicano (1931-1933), dins "1931 . U n a Constitución y un sistema político " /Histor ia" Contemporánea",
EHU/UPV, 6, 1991, p.87.

1)19 Per al distanciament de Rovira amb el PCR: M. Dolors IVERN I SALVA: Esquerra
Republicana.../!, pp. 235 i 236. Per ais efectes polítics en aquesta fi del projecte hegemónic del PCR, Cf : Isidre
M O L A S : El sistema de partits polilics a Catalunya (1931-1936),Ed. 62, Barcelona, 1972, p .71 . Aquest clima de
t rans ic ióés reflectit en la lletra de Jaume Bofill a Nicolau d'Olwer (13-VIII-1931) & Correspondencia..., pp. 218-
219. La postura de Rovira quant a la no pertinen^a al PCR, ni en tasques directives a "La Publicitat", es fa
explícita, per primera vegada, a l'editorial De Política Catalana ("La Ñau", 7-X3-1931). La davallada final del
P C R -dos mesos després de la Crida de Lleida per a la incorporació d'inteMectuals a l 'Esquerra Republicana- és
palesa quan Ferran Soldevila se'n dona de baixa remarcant a Nicolau d'Olwer: "no veig per al partit altra solució
que deixar d'ésser partit polític i convertir-se en una senzilla ag rupado patriótica, deixant en llibertat els seus
adeptes per a formar en els rengles deis altres partits. Fóra, em sembla, la forma mes discreta de retirada, i cree
que la retirada s'imposa [...]" [Barcelona, 1-1-1933. Lletra núm 26. Fons Nicolau D'Olwer. Arxiu de Montserrat] ,



ERC420. Aquest nou partit era defínit com una organització hegemónica de concentració de les

"masses proletáries, la classe mitja, els bornes liberáis i els homes lliurepensadors"421 per

"col-laborar políticament en l'estructura estatal catalana", fruit d"un esforc de síntesi mes

polític"422. Rovira definía l'esquerra a partir del reagrupament orgánic del nacionalisme

menestral (Centre Nacionalista República), del republicanisme historie (Unió Federal), i deis

"obrers amb seny polític"(Bloc República Autonomista i Partit República Catalanista).

Rovira, dones, reconeixia que el nou partit representava, consequéncia d'aquesta unifiGació, el

"liberalisme patriótic i avanpat"423. En aquest context, Rovira remarcava: "Jo cree que la

política d'embranzida que ara necessita Catalunya només poden donar-la els grans partits. En

una forma o altra tots els catalans d'avui que volien donar un sentit d'efícácia a la seva

situació política hauran de recolzar o indirectament un deis dos grans partits [Lliga

Regionalista o Esquerra Republicana]"424. Una idea semblant mantenía quan va clarificar el

seu posicionament a la conferencia Una gran hora de Catalunya per a concretar les

possibilitats de la política nacional: "Els qui volen fer. una política plenament nacional i

plenament esquerrista, troben que l'únic partit fort, que l'únic partit de massa populars és

l'Esquerra Republicana de Catalunya", la qual ha de concretar una "acció fecunda". Pero

alhora aquest partit era un reflex de substitució del barcelonisme per la irradicació de!

catalanisme a nivell general: "T és que Barcelona, que ha recobrat l'esperit nacional no sént

l'amor propi municipal; sent mes el catalanisme que el barcelonisme"4 ..

420 Efectivament, com comenta Jaume Bofill, la ideología d 'Esquerra Republ icana era mes próxima a
l'ideari de Rovira que no pas el sincretisme entre Acció Catalana i Acció Republ icana. Cf.: Jaume B O F I L L , Una
política.., p. 90.

421 Cap a ¡'Esquerra/ Aflexandre D E U L O F E U , "Empordá Federal", Fígueres, 3-XII-1932. Rovira va
valorar aquesta incorporació a través de la limitacíó política d'Acíó Catalana, car si bé va teñir una efectivitat
polít ica sota la Dictadura de Pr imo, "després, l 'hora d'Acció Catalana i el seu error - [ . . . ] - fou de voler ajornar
massa el moment inevitable de la seva fi": Al cap de deu anys. Laft d'Acció Catalana, "L'Opinió", 19-Ü-1933.
La ideología d'Esquerra com a superado del regionalisme de la Lliga, del progressisme del Partit Catalanista
República i com a representació de la forca sincrética del proletariat urbá o la integració de la "tradición
republicana democrática y laica, con las crecientes aspiraciones populares a cambios sociales profundos [i
atorgant-!¡] el papel de sucedáneo de partido de las clases trabajadoras", a Borja de RÍQÜER..., art til, p. 89.
Les conseqüencies electorals del PCR el 28 de juny de 1931 i el novembre de 1932 causaren el traspás de
militáncia cap a Esquerra; Borja de RIQUER..., p. 90.

421 Ramón PEYPOCH: Homes d'Acció Catalana i de la seva época..., p. 20. Alfred Pérez
BASTARDAS: Op. Cit, p. 338.

433 F,l moment pnlític: FA Parlament de Catalunya, "La Rambla", 28-XT-1932, p. 1
424 "Foment" , 19-X-1932. En el mate ix sentit de cercar la unitat política nacional al si d 'Esquerra

Republ icana s 'expressava Rovira en el par lament d 'agraiment que les Joventu ts del Foment Nacionalista
Repúbl ica organitzen ais diputats escollits peí districte electoral de Tarragona a les eleccions del Parlament de
1932: Josep Folch, Josep Andreu i AbeJló, J aume Simó, Goncal Ibars i Rovira i Virgili, "Foment", 13-X1I-1932,
p . l . Aqüestes observacions de balanc coincideixen amb l 'apreciació que Rovira no va restar mai beHigeran t anib
l 'Esaquerra Republicana. Cf : Enric JARDÍ: Francesc Maciá. El camí de la Llibertat (¡905-1931), Ayma,
Barcelona, 1977, p. 167,

425 Una gran hora de Catalunya. Teatre Principal de Tarragona, 12-XI-1932, fulletó Imp. Foment,
Reus. Val a dir que aquesta conferencia de Rovira es produí en el context electoral de les eleccions al Parlament.

lo



És a dir, el raonament roviriá demostrava que a la base de la cultura política

republicana hi havia d'haver tres tius de formacions polítiques: 1'obrerista, l'esquerrista liberal,

que havia de teñir el model del partit radical francés, i la dreta, representada per la Lliga. Així,

Rovira conceptuava que Esquerra Republicana era l'aglutinant de Íes dues tradicions

d'esquerra esmentades: ¡'obrerista o socialista i la radical. Per aquesta rao, veía en Esquerra

una formado sincrética d'aquestes cultures, del tot oposada a la Lliga Catalana: "i desitjaria

que la meva decisió, siguí la que siguí, pogués coincidir arnb el major nombre possible

d'aquells catalans nacional amb els quals s'uneix un ampie esperit d'esquerrisrne polític i de

reformisme social". La situació de Rovira era aleshores la d'un independent: "L'únic que puc

afegir és que la situació de no afiliat de cap partit és una situació interina. L'allargament

d'aquesta interinitat la considero poc compatible amb els deures que l'idealisme imposa en

aquests moments". I, d'altra banda, la seva opinió respecte de la Lliga a l'hora de dissenyar els

dos espectres polítics favorables o contraris al republicanisme, Rovira era taxativa: "Posi's el

nom que vulgui, la Lliga será sempre de dreta. És possible que accepti la República com un

fet, pero moíts d'ells si tinguessin a la seva má 1'enderrocar-ia ho farien immediatament, no

peí que té de República, sino peí que té d'esquerrista"426.

Aquesta etapa es veu marcada, dones, per l'adscripció de Rovira a Esquena

Republicana de Catalunya, com a organització d'unitat d'esquerra inacional esdevinguda un

fet la tardor de 1932 arran de la Crida del President Maciá427. Es cloia un cicle que Rovira

sabe sintetitzar en el sentit d'aportar un servei polític en una nova conjuntura, com de la

mateixa manera s'esdevingué en la fundació d'Acció Catalana, que era un partit óptim per ais

temps de la dictadura de Primió; pero insuficient quant a l'etapa republicana. Existia un retorn

d'inteHectuals d'Acció cap a la Lliga i d'Acció cap a Esquerra. Aquesta bifurcació era prova

426 Aqüestes declaracions de Rovira eren situades pe!s nuclis republicans catalanistes comarcáis com a
aclariment de la situació política: "En el garbuix actual en el camp polític -cosa molt natural en vigílies
d'eleccions- i que, per ara, encara hom no en pot treure l'entrellat, a no ésser que envaeixi el terreny de les
possibilitats, de les hipótesis o de les profecies, son de gran valor per a donar una cíariana de llum, les paraules i
el pensament deis homes que per la seva posició cultural, ideológica i política, teñen un gran relleu en la política
catalana", El moment politic actual. Unes páranles de Rovira i Virgili, "EIDia" , Manresa, 18 -X-1932 , p . l .

427 La interpretado de l'adhesió de Rovira com a intel-lectual sense adscripció de partit a Caries PI I
SUNYER: La República y la Guerra. Memoria de un político catalán, Oasis, México , 1975, p. 113. El
seguiment de la campanya d'adhesió a Responent a la crida del senyor Maciá. prestigioses personalitats
ingressen a ¡'Esquerra, "La Humanitat" , 4-X-1932, p. 1. També, l'opinió de Rovira, contestan! al portantevu
reusenc d'Acció Catalana, "Les Circumstáncies", "Foment", 19-X-1932. Aquesta crida va ser seguida per un
viatge de Maciá a les comarques tarragonines on van prendre part Ventura Gassol, Martí Rouret, Farrers i Duran
i Rovira i Virgíli, "La Humanitat", 7-XI-1932. Rovira dona suport a 1'Esquerra en el conjunt del territori. K é s un
exemple el viatge que fa a Mora el novembre del mateix any en el marc de les primeres eleccions al Parlament
de Catalunya, descrit en I'article (Saluíació) que va escriure espressament per a "La Ribera" (13-X1-1932, p.2):
"Estic segur -diu Rovira- que donareu l'esforc del vostre brac i I'entusiasme de la vostra ánima a la causa que
simbolitza en Francesc Maciá, gran capitá de la nova Catalunya victoriosa". Amb tot, el mateix dia aquest
setmanari va aclarir que no s'hi identifícava en no haver-se concretat una "cordial intel-ligéncia" de "tots els
veritables catalanistes [ACR i marcel-linistes]". Les conseqüéncies polítiques -quant a la válua deis militants- i
económiques sobre l ' increment d'accionistes a "La Humanitat" a José M. F R A N C É S : Op. CU., p.696.



que Acció Catalana era un partit frontissa a l'espera d'una nova estructura política en un nou

horitzó polític.

I precisament en aquest context, Maciá fou objecte d'un retrat polític per part de

Rovira a l'órgan de concentració república "£1 Sol", anan del seu nomenament com a

President la Generalitat per part del Parlament cátala; hi avaluava molt especialment la

trajectória de Maciá d'encá de la proclamado de la República Catalana428. Amb Tingres a

ERC i l'elecció per la circumscripció de Tarragona com a diputat al Parlament en les eleccions

del 20-XI-1932429, Rovira cloia la seva evolució política com va destacar Agustí Esclasans:

"La seva trajectória, que en els anys joves comenta amb Francesc Maciá, trobá un ampie

moment de repós en el nacionalisme de Prat de la Riba, per acabar cristaHitzant sot el signe

428 Peí que fa al retrat sobre Maciá, Rovira en deslacava la figura política, emergen! en la conjuntura
republicana: "[...] El presidente Maciá es un político, un gran político. Posee, en grado eminente, algunas de las
más características cualidades del político de raza: instinto, sagacidad, serenidad, clarividencia, poder de
sugestión. En los instantes decisivos, su instinto llega a ser maravilloso y su serenidad se acentúa a medida que
la situación es más difícil. Da entonces el Sr. Maciá la plena sensación de un hombre que no incurrirá en un
error irreparable, que sabrá escoger, en la encrucijada, el buen camino. Y mientras a su alrededor estalla y
crece el torbellino sentimental de las exaliadas emociones, él se mantiene imperturbable, seguro, más que minea
dueño de simismo. En vez de dejarse arrastrar por las fuerzas impulsivas las domina y las encauza. Nosotros no
conocimos este Don Francisco Maciá completo y verdadero hasta el día 14 de abril de 1931.[...] Hay en él una
concentración de vitalidad}1 una condensación de fuerza colectiva. En él se encarna el hondo anhelo del pueblo
catalán; en él se juntan la obra de las generaciones que pasaron y la misión de las generaciones que vendrán".
Cf. A. ROVIRA Y V1RG1L1: "Política catalana. El Presidente Maciá", "El Sol", 22-X11-1932.

429 El marc d 'aques tes eleccions era descrit per l 'advocat i candidat per Tarragona Goncaí Ivars al
director de "L 'Op in ió" , Joaqu im Vental ló en Uetra (s/d): "Vivim uns moments decisius, j a que del resultat que
donguin les eleccions ai .Primer Par lament de Catalunya autónoma, se veurá si aques ta está capacitada per a
regir-se d ' acord amb els corrents netament esquerrants que dominen arreu del món o si encara queden resabis
monárquics que r i m p e d e i x i n gaudir de les Uibertats que hi ha estat reconegudes. Els homes que vagin al
Par lament Cátala han de fer-se carree de qué tota Iberia está pendent de nosaltres, i deuen posar llurs voluntats al
servei de Catalunya, per damunt deis interesos particulars i amb mires a una superació de tots els ordres. La
tasca a realitzar es feixuga en els ordres jur ídic i social pero tenint en compte que la nostra regió és eminentment
agrícola ha d 'ésser l 'agricultura la que ha de meréixer especial curament , no solsament amb la intensificació
d 'obres hidrául iques i vies de comunicació sino amb la creació de sindicáis i bañes agrícoles, que emancipin ais
pagesos deis acaparadors i prestamistes, facilitant els adobs necessaris para el conreu de les terres, j a que els
donaría una vida mes lliure e independent" [Arxiu Albert Roque] .

Pe r a l'elecció de Rovira c o m a diputat per l 'Esquerra Republ icana, amb un total de 24.940 vots,
Joaquim de C A M P S i A R B O I X : El Parlament de Cataluña (1932-1936), Ed. 62, Barcelona, 1976, p. 51.Rovira
va fer una valoració del sentit del t r iomf d 'Esquerra Republ icana en aqüestes eleccions, prenent com a model de
lideratge a Francesc Maciá , referen! reeixit de sintesi nacional, j a que es va aconseguir que "una gran part del
proletariat rural i ciutadá entri de pie en el corrent reívíndicador de les Uibertats catalanes i que s'adoni de
í'íntima i profunda solidaritat que existeix entre la llibertat deis pobles, la Uibertal deis individus i la igualtat de
classes [....]. H a estaf Francesc Mac iá qui ha pogut fer, amb éxit complet , la gran Esquer ra conjunta deis
menestra ls catalanistes, deis republ icans histories, deis obrers amb seny polít ic. I aquesta Esquerra puixant és
avui l ' instrument de la voluntat del nostre poblé". Per aquesta rao Rovira cont ínuava soMicitant unitat d'esforcos
envers aqueix partit: "Si l 'esquerra Republ icana és ara Túnica forca efícac del Hberalisme patriótic i avancat de
Catalunya, el deure deis catalans avancats i patriotes és de sumar-s'hi o de treballar al seu costal". Cf. El
Parlament de Catalunya, "La Rambla" , 2 8 - X I - I 9 3 2 . El programa d'unitat republ icana i d 'esquerres emfasitzant
la superació intervencionista espanyola de la Lliga, la base popular que mancava al Part i t Catalanista República i
la complementane ta t entre els factor objectius ar t iculadors de la nació i la base de projeccíó política (Catalunya
nacional i Catalunya política), a Jesús M . R O D É S : Antología cíe manifestos electorals, "UAvene" , 23 , gener,
1980, pp. 27-28. Una análisi de les eleccions exposant la centralhat d'esquerres d 'ERC enfrom de ia l'estratégia
de "dreta moderada" de la Lliga, a Conxita MIR CURCO: Resultáis electorals: confirmado del bipartidisme,
"VAvene", 23..., p. 32.
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de la República Catalana, en el moment actual de la Revolució catalanista quepresideix

Francesc Maciá. Antoni Rovira i Virgili ha estat sempre un autonomista pur i un antiunitarista

convencut. Home Iliberal per damunt de tot, té una visió serena de les lluites polítiques [...].

Homes con Antoni Rovira i Virgili teñen un vastíssim sector de públic catalanista, república i

revolucionan, que els escolta, els compren i els segueix. La probitat, cent per cent deis seus

escrits, ha estat en certs moments de la historia del Catalanismo del quart de segle, com una

mena de cristall dintre la qual foren salvades les esséncies del moviment cátala nacional, entre

les marors i les tempestes de les escomeses castellanistes"430.

L'escriptor i poütic esmercá l'etapa republicana en coMaboracions dins órgans

d'esquerra com Crisol1, L'Opinió (1933)432 i, diáriament, a La Humanitat (1933-1939)433 i

La Ciutat (1934-1935), substitut entre el 13-XM934 i el 13-1-1935 de La Humanitat^4. En

l'ámbit institucional, treballá com a integrant, a partir del nou de novembre de 1931, de la

ponencia sobre la divisió territorial de Catalunya435, formant part del Consell de Cultura de la

430 A . Rovira i Virgili/ Afeustí] E S C L A S A N S , "La Humani ta t" , 5 -V-1933.
431 Vegeu epígraf w / h j 2.1.5
432 Segons carta de Rovira a Joaquira Ventaíló, director de "L'Opinió" [3-XII-1932]: "Us agraeixo molt

l'oferta que em feu per a la nieva col-laboració al vostre diari i m'és plaent d'acceptar-la. E m sembla bé d'escriure
a "L'Opinió" dos articles setmanals. Deixo a la vostra má la fixació de les condicions económíques" (Dec a
Albert Roque el coneíxement d'aquesta lletra).

433 Hi comeca d'escriure a partir de 28-IV-1933. Com a "escriptor polític", "La Humanitat" , 28-IV-
1933. Agusti Esclasans destacava la prosa periodísticament austera i clara de Rovira, alhora que feia una crítica
d'un cert model de cultura: "A Catalunya, dissortadament, els mestres del periodisme no traben encara el Uoc
adequat per produir-se amb la máxima confianca [...].El botiguerisme crónic i la sordidesa semi-analfabeta
d'alguns directors deis diaris catalans deixa al marge o en l'ostracisme mes absolut les máximes plomes del
nostre periodisme". Val a dir que articles de Rovira i Virgili escrits a "La Humani ta t" van ser referents
ideológics a Pexili com mostra una reprodúcelo de l ' a r t ide "Bandera de les üibertats" [ 25-VÜ-1936] en el
monográfic sobre els fets de juliol de 1936 a Barcelona a "Remembranca! , 19 de juliol del 1936. Butlletí
d'Tnformació", Generalitat de Catalunya [1966?],

434 La totalitat d'articles que hi va escriure Rovira puja a quaranta-cinc: Catalunya (13-XI-1934),
Catalunya democrática (14-XI), Les eleccions futures: la Jorca de les áreles (18-XI), Els altres revolucionaris
(20-XI), El renovellament de Poblet (21-XI), La doctrina de Prat de la Riba (23-XI), La tragedia del senyor
drera (24-XI), La Jira trista (27-XI), El veli lerrouxisme (28-XI), Les portes de la República, Temps de

fantasmes (1-XÜ"), L'esdevenidor de Catalunya (2-XII), El catalanisme (5-X1I), El republicanismo (6-XEl),
L'obrerisme (7-XII), Els bisbais calalans (8-XH), El senyal de la ¡lengua (9-XTJ), La proposta de Gil Robles
(11-XII), El Maura pitjor (12-XII), Alexandre i Emilia (13-XII), El coliapse de ¡'Estatuí (14-XH), Fratemitat
(15-XH), El deler de tots (16-XII), Fer mérits (18-XII), Catalanisme i església (19-XH), El nou Maquiavel (20-
XII) , Comparen calalans (21-XII), La resurrecáó de Tárraco (22-XJ), Dant i Gaziel (23-XII), Els ulls de Maciá
(25-XTJ), La causa profunda (27-XH), Gil Robles ha agqfat por (28-XII), Provatura inútil (29-XII), Les coses
mixtes (30-XII), El mcravcllós desembarcament de Sant Pan a Tárraco (1-1-1935), Galería de Virreis (2-1),
Unes insinuacions del señor Martínez Barrios (3-1), La reforma de la Constitució (4-1), Brunetto Latini (5-1),
Les sucursals (6-1), Les barques franquea (8-1), De Prat a Cambó (9-1), L'ánima ais peus (10-1), Elfracásde Gil
Robles (11-1), L'artide 20 de la Constitució (13-1). Cf.: pp. CALVET-ROVIRA: Bibliografía...\Vo\.m] 559-
560.

435 Informe presenta! Al Honorable Josep Tarradellas Conseller de Goverttació alfer-se carree de la
Presidencia de la Presidencia de la Ponencia de la Direcció Territorial de Catalunya [AMTM]. Al'actadel 21-
XII- 1931, Rovira proposa la "conveniencia d'establir unes divisíons intermitges entre !a demarcació comarcal i
la totalitat de Catalunya, les quals divisions foren equivalents a les províncies actuáis, pero amb les
modificacíons que calguessin", Cf. Informe..., p.2.



Generalitat, mostrant-se partidari de la creació d'uns organismes intermedis, les

supercomarques, regions o vegueries, com a resultat d'agrupaments comarcáis, i,

estructuralment, mantenint una relació harmónica de les comarques amb Barcelona i enllacant

Torganització territorial del Principat amb la resta deis Paísos Catalans, com a federado

d'Estats autónoms:. "La funció de Barcelona dins Catalunya és essencial. Una térra sense cap

és un no-res políticament i espiritualment; la tragedia del Rosselló és d'ésser una comarca

decapitada. Al contrari, la Catalunya presidida per Barcelona no ha perdut mai la seva ánima

nacional. Les relacions entre les comarques i la capital han d'establir-se amb harmonía,

comprensió, mutual afecte i mutual respecte. Si no és just que Barcelona s'imposi a les

comarques, tampoc és just que les comarques s'imposin a Barcelona". Aquesta era, per

Rovira, la idealitat de la "Catalunya-Ciutat", on "la distinció entre ciutat i comarca, entre

ciutadans i comarcans, va desapareixent". Quant al model territorial integrat, Rovira no feia

altra cosa que aplicar la doctrina del federalisme regional intern i la projecció peninsular del

federalisme entre nacions. Aquest fet és d'interés perqué en la concepció territorial de Rovira

se sintetitzava, és ciar, el seu projecte polític confederador; "Veig en el futur una República

Catalana composta de tres Estats autónoms: el Principat, Valencia i les Ules. Aquesta

República federativa podría formar part d'una confederació mes amplia". El "sentit del

problema comarcal" era, per a Rovira, una aplicació de la ideología nacional í una consecucíó

histórica del catalanisme, que "ha mirado siempre con antipatía y con hostilidad la divisan en

provincias, que representaba el desgarramiento de la unidad catalana y la sumisión al

centralismo. Sólo en su viejo sentido era tolerado el vocablo "provincia"; es decir, cuando se

refería a las grandes provincias antiguas o regiones, y ni aún en este sentido se toleró

después"™

436 Vegeu tant el fet de la "Catalunya-Ciutat" com el de la federació catalana a "Les comarques a través
de la historia11 [conferencia impartida el 27-HI-1931]/ a A. ROVIRA I VTRGILI, El problema comarcal de
Catalunya, Casa del Valles, Barcelona, 1931, pp. 40-41. El cicle de conferencies d'aquesta entitat anava en la
direcció de mostrar una visió de conjunt de tot el territori;"[...] Sense abandonar el propósit d'aplicar-nos
especialment ais aspectes relacionáis amb la nostra Comarca, hem compres la necessitat i l'oportunitat d'enfocar
el problema de les comarques en el seu aspecte general, perqué no hi haurá possibilitat d'arribar a solucions
practiques i definitives, si aqüestes no fossin resultat d'una convergencia de criteri entre tots els components del
conjunt comarcal [...]. Per a molts deis il-lustres conferenciants [a mes de Rovira, Jaume BOFILL I MATAS: "el
sentiment comarcal; Ferran VALLS I TAVERNER: "El problema comarcal i 1'estructurado política a
Catalunya", F. MASPONS 1 ANGLASELL: "Per una ordenado jurídica del nostre problema comarcal"/Caries
PI I SUNYER; "Els factors comarcáis a l'economía catalana"; Pau VH.A: "Per a una solucíó del problema
comarcal"], Uur concurs, en aquest moment d'intensitat política i de responsabilitat assumida personalment, és
clara demostrado que el moviment comarcal interessa ais homes representatius deis diferents sectors d'iniluéncia
decisiva en els destins de Catalunya". L'esperit de la iniciativa de la Casa del Valles es reflectia en la generació
d'idees envers una concepció d'equiiibri territorial: " [...] En el camp de les activitats de la Casa del Valles hi
escau singularment una feina orientadora i definidora del problema comarcal. Naturalment que una empresa de
tanta importancia, i que gairebé está per a fer, no és cosa que pugui portar-la a cap el nostre modest sector amb
els seus sois elements i mitjans. Es un fet plenament comprovat per nosaltres, que les demés agrupacions de
classsificació comarcal que actúen a Barcelona, no poden aportar un concurs eficient a aqueix.es aspiracions de la
Casa del Valles és, perqué la finalitat i ¡'actuado llur son purament d'esbarjo i no íes trobem propenses a
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Una ideología a la cerca de difusió internacional. Així, va ser inclós en un "Patronat

d'Honor" de I'associació "Foment Cátala" constituTt a París el 1931 i va col-laborar en la

divulgació del nacionalisme cátala en el marc de constitució del Parlament república arran de

les eleccions de novembre de 1932 a revistes espanyoles com "Mundo Gráfico"437. I a partir

rectificar les orientacions. No obstant, nosaltres no podem renunciar a les actuacions de sentit comarcalista
perqué la nostra Entitat fou creada amb l'idea fonamental de contribuir a l'estudi i a les solucions racionáis i mes
convenients per Catalunya del problema comarcal [...]. Es tracta d'enfocar el problema comarcal de Catalunya i
de confiar l'análisi deis aspectes diversos ais homes de major autontat en les diferents especiaiitats amb l'objecte
de formar un eos de. doctrina sobre el que puguin apoiar-se els geógrafs i tots aquells científíes que hauran de
treballar en el problema geográfic de Catalunya" [Lletra d'Emili Moragas (President) i Francesc Glanadell
(Secretari), Barcelona, 23-1-1931. Lligall núm. 905. SPSB. AHN-SGC-Salamanca]. Val a dir que el ressó de la
conferencia de Rovira va ser concretada en la transcnpció parcial a órgans dei Partit Catalanista República com
"Diario de Tarragona", 31-111-1931. La darrera citació és de l'articie de Rovira a "El Sol" (26-XTI-1932):
Catalunya sin provincias.

La idea de cohesió territorial entre ciutats-comarques i capital era reiterativa; vegeu en aquest sentit
['editorial de Rovira, poc abans d'íngressar a la Ponencia de la divisió Territorial: Catalunya i Barcelona, "La
Ñau", 24-X1-1931. Quant a la Ponencia de la divisió territorial poc després de Tingres de Rovira, La divisió
territorial de Catalunya! A. ROVIRA I VTAGILI, "La Publicitat", 25-XH-1931. Oriol NEL-LO configura
l'evolució del pensament trerritoriat roviriá i també mostra la vinculació entre organització municipal i regional, i
a la cúpula l'Estat confederat i república federatiu (federado regional), a "L'evolució...", pp. 16 i 17.£n general
per al debat sobre la qüestio territorial, vegeu: Josep OLIVERAS I SAMÍTEER: Ántoni Rovira i Virgili i la
Divisió territorial, "Revista de Catalunya", 144, octubre de 1999, pp. 50-73 i : "Rovira i Virgili i la creado
de les vegueries", a Rovira i Virgili 50 anys després, Cossetánia edicions, Tarragona, 2000, pp.: 115-133. Cal
dir, tanmateix, que el tema de l'ordenació territorial no és conjuntural, Així, en el marc d'elaboració de l'Estatut
Interior, Rovira pronuncia una. conferencia a la seu d'Esquerra Republicana de Vilafranca del Penedés:
Fonaments per a una delimitado comarcal. L'órgan d'esquerra de la ciutat, "Abril", dedica un editorial el 14-1-
1933 a la informado sobre aquest acte: Una conferencia, on es presenta Rovira com un "cas insólit. S'ajunta en
Rovira i Virgili el polític ¡nclassable, l'historiador eminent i res menys que el gran literat". L'editorial acabava
amb una conclusió ideológica de la conferencia: "El problema no és sois fer una Catalunya lliure amb comarques
lliures, sino també amb homes Uiures".

437 Foment Cátala. Catalunya, Valencia, Mallorca. Cultura, Comerg, Turisme", [París, 12-FV-1931].
La resta d'integrants d'aquest Patronat eren: Francesc Macíá, Pere Coromines, Pompeu Fabra, Manuel Folguera,
Ramón d'Abadal, Francesc Cambó, Joan Estelrich, Marian Rubio, J[oan] Vetosa i Calvell, Joaquim Cabot, Lluís
Millet, Pau casáis, Gabriel Alomar. El Conseil Directiu el componien: Lluís Nicolau d'Olwer, com a President
Honorari, Joan Masot i Rodamilans, com a President, Xavier Caldero i Corones i Félix Ferrer Mestres, com a
Vice-Presidents, Doménec Verdaguer i Padró, Tresorer, Pere Font i Manenft], Comptador, Ignasi Dalmau i Puig
de la Bellacasa, Secretari, Vicens Verdera, Bibliotecari, Santiago Codina i Bertrán, Bonaventura Sola i Reig,
Joan Coca, Martí Dalmau i Vintró, Vocals, Doménec Verdaguer, Oficial de Secretaria. La primera circular de
l'entitat aclaria: "aquest Foment es dedicará especialment a intensificar l'intercanvi comercial de tots els paísos
de parla catalana amb Franca a propagar llurs bellesas per tal de canalitzar-hi el turisme i a orientar i estimular
eís nostres compatriotes que arribin a aquesta Capital [...]. L'objectiu cabdal será el de coordinar els valors i els
esforcos dispersáis i quelcom ignorats a díntre mateix, per tal de conéixer les coses dé Catalunya i de les terres
germanes [...]". Cf: Foment..., París, marc 1931[BPS-Barcelona. Lligall 905. AHN-SGC]. L'articie primer de
l'entitat afirma que "es constitueix una Entitat destinada a vetllar pe!s interessos moráis i materiaís deis catalans,
valencians i maliorquins residents a Franca amb carácter d'organisme d epropaganda ai servei de Catalunya,
Valencia i Mallorca [...] El Foment Cátala estará domíciliat a París i tindrá com a llengua oficial la catalana".
L'articie segon constatava que [Foment] procurará a mes fer una constant difusió i propaganda de tots els
atractius de la Catalunya [G]ran, establirá cursos de llengua catalana i de llengua francesa, organitzará
conferencies i actes públics, mantíndrá relacions intimes i constants amb els organismes oficiáis i amb les
principáis corporacions de les terres catalanes i posará tot el seu esforc pels mitjans que les circumstáncies de
cada moment aconsellin a fer que la Patria Catalana sigui coneguda, estimada i respectada" [Arxiu Jordi VerriéJ.
Una vinculació d'aquesta entitat amb l'ensenyament de la llengua per part de l'Associació Protectora, a Lluís
DURAN: Patria i escola. L'Associació Protectora de L'Ensenyanca Catalana, Afers, Catarroja-Barcelona,
1997, p. 164. Peí que fa a la coHaboració a "Mundo Gráfico" Infra epígraf 2.1.7.
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de 1934 forma part de la Comissió Permanent de Cultura438, o en el debat sobre una

"universitat verament popular", organitzat per l'Ateneu Enciclopédic Popular439.

Peí que fa a elaboració ideológica, la tasca política estrictament republicana, en un

període de transició entre el debat constitucional espanyol i Taprovació de l'Estatut de Nuria

l'agost de 1931, es compendia a Catalunya i La República (1931), on, a mes de tractar

aspectes com la concepció federal interior i entre nacions, i la distinció política entre nació i

regió en el context federal -'Testabliment constitucional de rAutonomia"440 i el Pacte de Sant

Sebastiá441-, Rovira hi ofereix un aplec de textos programátics federáis des de 1873 fíns a

1928. Aquest assaíg, dones, és una sitematització política de la ideología nacional que Rovira

havia establert tant en la primera etapa de la Unió Federal (concepte d'autonomia federativa)

com en l'etapa d'Acció Catalana (diferenciació entre federació entre nacions i federado entre

regions, així com la incompatibilitat de federar nacions i regions). Per aquesta rao Rovira

divulgava el sentit de la reivindicació deis drets nacionals en un doble sentit. D'una banda,

recorrer la historia moderna i contemporánia mes immediata per a mostrar la forga estratégica

4 3 8AJexandre GALÍ: Historia...Llibre XV. Servéis Técnico-administratius, Barcelona 1985, pp.33-47. I
Isamel P ITARCH: Parlament de Catalunya. L'Obra legislativa ¡932-1939, Publicacions del Parlament de
Catalunya, Barcelona, 1981, p. 29.

439 Cf. fiilletó de la "Secció d'Excursions de l'Ateneu Enciclopédic Popular" (Maig del 1936). Hi
anunciava la coHaboració de Ventura Gassol, Emili Mira, Antoní M. Sbert, Joaquim Xirau, Antoni Trias i Pujol,
August Pi i Sunyer, Jaume Serra i Hunter i Caries Pi i Sunyer ( IMHB). A. B L A D É i DESUMVTLA; Op. cit., pp.
373-374.

440 El capítol sobre 'Testabliment constitucional de l'autonomia de Catalunya, Op. Cit., pp. 27-76 és
práctiment una reproducció de la conferencia homónima que Rovira va pronunciar a I'ateneu Barcelonés el 29-
IV-1931 i que va ser divulgada en fiilletó a carree del "Centre Catalanista República" de Tarragona [arxiu Estela.
Tarrgona), La significado d'aquesta conferencia rau a establir un pía de treball davant el procés constituent
espanyol per a fixar uns conceptes polítics sobres els quals s'ha de basar un Estat autónom que res no té a veure
amb el principi ordenador regional estatal: "En aquesta qüestió, nosaltres hem de demostrar que la Catalunya
nostra no és una pál-Iida regió, sino una ánima viva, un poblé amb plena vitah'tat". El principi que articula tot el
raonament és la definició de 1'organització territorial des de cada entitat amb capacita! de decisió lliure envers les
atribucions que ha d'atorgar a l'estat i les competéncies interiors (=la futura Constitució Interior) que en cap cas
son qüestinades per l'entitat estatal: "no solament les Constitucions federáis senyalen la sobirania deis Estats
particulars o federats, sino que en totes aquelles matéries sobre les quals no es diu res en la Constitució general,
ía sobirania pertany ais dits Estats". Aquest era, dones, "el concepte de la sobirania deis Estats dins el
federalisme". La reproducció de la conferencia també va ser divulgada a "La Ñau", 30VTV-1931.

441 Rovira i Virgíli va reflexionar sobre el procés de negociació entre els partits catalans, espanyol i
gallees, emfasitzant les propostes d'Acció Republicana: establiment d'un régim provisional a l'estat espanyol amb
l'establiment provisional de l 'autonomia catalana, assegurar la viabiütat d"un moviment de carácter
revolucionan" per a concretar la intervenció d'Acció Republicana i impedir el contacte amb el Partit Radical de
Lerroux, "i aixó no pas per qüestions de personalisme, sino per raons de confianza i de decencia". Pero alió a
remarcar del document de Rovira era la constatació de la indefínició política del Pacte davant la qüestió catalana:
"El pacte de Sant Sebastiá no determinava quin régim hi hauria al nostre poblé des de la caiguda de la monarquía
fins a la reunió de les Constituents de la República. D'aquesta falla vingué el conflicte deis primers dies de la
República Catalana proclamada per Francesc Maciá". Cf : La Reunió de Sant Sebastián, "Ressorgiment", abril de
1950. Es tracta de la reproducció de 1'article que Rovira va escriure l'abril de 1949 per a "La Humanitat . La

just i f icado de la reedició venia donada peí "seu interés i a fi de refrescar Ía memoria d'aquells que hagín oblidat
els antecedents de la proelmació de la República a Catalunya i a Espanya, el transcrivim en el dinové aniversari
d'aquella gesta estrenua duta a terme per Francesc Maciá el dia 14 d'abril del 1931". Per al context d'auge
república i catalanista previ al Pacte de Sant Sebastiá: Eduardo de GUZMÁN: 1930 Historia política de un año
decisivo, £ d . Tebas. Madrid 1973, p.p. 317-318.



de les aportacions de la Solidaritat Catalana, que no tan sois s'hauria establir el 1906, sino que

tindria conseqüéncies en la consecució de la Mancomunitat i en la reivindicado de

Vautonomia no-nada de 1919. Pero, segonament, la vinculació entre Catalunya i la República

tenia com a rerafons una síntesi de la reciprocitat entre solidaritat nacional i solidaritat

republicana. Un tipus d'acord nacional que s'havia d'especifícar en I'elaboració d'un Estatut

d1 Autonomía, el contingut del qual havia de recollir els pnncipis autodeterministes de Wilson

i de Pi i Margall. Aquest passatge era, dones, clau a l'hora de determinar el contingut nacional

d'aquesta carta que, de nou, no tenia res a veure amb els pnncipis d'una autonomía

regionalitzadora. I aquesta era la conseqüéncia que calia derivar del Pacte de Sant Sebastiá:

"Aquest alt principi modera dé rauto-determinació en tenips de la gran guerra sentat per

Wilson, és en el fons el mateix principi del pacte que Pi i Margall va posar en el seu idean.

Entre el "pacte de Pi i Margall i r'auto-determinació" de Wilson no hi ha cap diferencia

essencial; és la forca de la voluntat popular enquadrant els fets histories i polítics. Ara, és per

Catalunya, el moment de rauto-determinació". Restava ciar que el suport social a l'autonomia

era el que havia de determinar una legitimitat que per a Rovira havia de ser "inviolable", en el

moment d'establir "les relacions entre el nostre poblé amb l'Estat central"442. Una legitimitat

que es concretava amb la incorporado de la classe obrera a través de la pedagogía del

sindicalisme nacional. D'altra banda, aquesta nova hegemonía republicana havia d'aclarir la

voluntat federalitzadora de l'estat espanyol, "perqué jo us dic -diu Rovira- que si aquest dret

nostre a la llibertat parcial ens és negat, aleshores hauria arribat per Catalunya l'hora de

reivindicar la llibertat total"443.

Catalunya..., d'altra banda, va ser interpretada -favorablement peí seu carácter

estrategia a l'exili americá per Joan Torrendell com a la convergencia de la "independencia

pairal" i "la convivencia cordial amb la resta de la Península", en un context -com a

continuítat, segons Rovira, de la manca de consciéncia nacional- on 'Tadmirable historiador

no s'amaga de reconéixer que el nostre poblé sent mes aviat el republícanisme que la

catalanitat [...]. Cal, dones, que el catalanisme perseveri en l'esforc de la seva missió", car

"molts han cregut que, constituida la Generalitat i establerta la federació amb totes les seves

M2Al Fomertt Autonomista Caíala. "La Nova Soiidaritat catalana i republicana", "La Ñau", 18-V-1931.
443 Aquesta reflexió va ser feta en la commemoractó de l'onze de setembre, preveient una activació del

nacionalisme república espanyol, contra el qual "nosaltres, els catalans, hem d'estar disposats a defensar ensems
les llibertats repubiieanes d'Espanya i les institucions autonomistes de Catalunya". Pero alió mes central a
destacar és la identificado entre llibertats repubiieanes i crisi del model borbónic: "Avui, en celebrar la diada de
l'onze de setembre, tenim a l'abast de la má la victoria de l'esperit de Catalunya. Per la seva renaixenca espiritual,
Catalunya ha triomfat. Hem vist com l'obra assimilista deis funcíonaris de Castella s'ha clívellat". Cf.: "L'onze de
setembre de 1714", La Conferencia d'Antani Rovira i Virgili ai Centre Autonomista de Dependents, "La Ñau",
ll-IX-1931. De nou les reflexiohs historicistes servien per projectar Timaginari cot-lectiu davant qüestions
polítiques d'actualitat. La historia per Rovira, no era pas erudició, sino activació de consciéncies.



conseqüéncies -si aixó s'aconsegueix- hauria arribat l'hora de llicenciar l'exércit catalanista".

Torrendell emfasitza el caient república espanyol: "Els demócrates es declaren mes amants de

la llibertat de l'home que de ('autonomía col-lectiva. Avantposen el dret individual a la

sobirania ciutadana. Exigeixen l'apaivagament del catalanisme davant l'empenta republicana".

Alió destacable per al comentador és que Rovira -davant "símptomes hi ha que inclinen a

sospitar una resistencia espanyolista a lEstatut cátala"- s'adscriu a la solució -en l'ámbit del

federalisme nacional roviriá- d'"obtenir la facultat de que els pobles peninsulars puguin

constituir-se en Estats autónoms sense haver d'esperar la federado total; fórmula práctica

análoga a la de les mancomunitats". Torrendell conclou que Rovira "exposa la conveniencia

de seguir el camí mes práctic per obtenir la suprema aspiració nacional, sense necessitat

d'entossudir-se en solucions plenes d'esculls", tenint en compte que "a la península hi ha mes

anticatalanistes que antirepublicans". En conseqüéncia, l'assaig de Rovira "ofereix una visió

acabada de la teoría federal i de la posició actual de Catalunya davant d'una Espanya de

reduida comprensió, inflada de conceptes falsos, apassionada i recelosa. Temo que haurem de

fer un altre esforc per espantar els fantasmes de I'espanya castellana"444. T en la mateixa línia

de Torrendell Rovira també clarificava que calia no identificar estat república amb

reconeixement deis drets nacionals catalans. L'autonomia és un mitjá pero no pas un fí445.

Pero a mes d'establir aquest tipus d'orientaciotis ídeológiques aplicades a un context

polític concret, Rovira aprofundeix en línies de treball anterior. En l'aspecte teóric destaquen

en aquesta etapa fonamentacions Ídeológiques deis drets politics del país redactades el 1932

en assaigs com El Principi de les Nacionalitats (nova edició corregida d'£7 Nacionalisme de

1916)446 i La Constitució Interior de Catalunya. Aquest darrer treball de Rovira era definit

444 Liibres, Llibres, ¿libres!. "Catalunya i La República"/ J [oan] T O R R E N D E L L , "Catalunya", Buenos
Aires, juliol, 1931, pp. 2-3. També des de Xile, "Germanor" (gener de 1932) publicava un comentan i una
divulgació de l'assaig de Rovira ("Germanor", abril de 1932, pp. 3-5). Peí que fa a la ressenya Tres llibres i una
biografía, J[osep] M[aria] Pi-Sunyer (pp. 13-14) destacava que "dona una ind icado deis camins legáis mes aptes
per arribar, en aquests moments de comprensió a una bona solució del problema de Catalunya".

445 Rovira exposa una doctrina -articulada al voltant de la constant Voluntat política1- que mantindrá
posteriorment a l'"exili": "ni el triomf de la República ha portat la fí del ha portat la tí del republicanisme, ni el
triomf de l'autonomia catalana ha de portar la fi del catalanisme. L'autonomia de Catalunya no será dones, la
meta del catalanisme, ans bé será un punt de partida per a la nacionalització de diverses branques de la nostra
vida material i espiritual [...]. N o ens quedará ni en el pretext de l'opressió. Serém el que voldrém ésser, i si no
arribém ben aviat a totes les realitzacions del nostre ideal, será perqué ens mancará la torca interior i no pas
perqué la forca exterior ens cohibeixi [...]. I el catalanisme triomfant será simplement, la fisonomía auténtica del
nostre poblé" (Catalunya autónoma, "Germanor", juliol-agost, 1931. Aquest article havia estat reproduít de "La
Ñau", 28-V-1931).

446 Isidre M O L A S proposa que el canvi de títol va venir donat per l'auge deis régims feixistes i
autoritarís europeus d'entreguerres, que s'apropiaven, també, de la doctrina nacionalista. En canvi, segons Molas,
Rovira era partidari del nacionalisme de la llibertat i de la defínició liberal de nació basada en la lliure voluntat
de decisió de la societat. Cf.: Isidre M O L A S : "Los nacionalismos durante la 11 República. Una perspectiva
comparada" a Justo. G. B E R A M E N D I / Ra m ón MAIZfcomp.] Op. Cit., pp. 15-16. Ramón Arrufat, dirigent
d"Estat Cátala, concloía una reflexió sobre aquest assaig mostrant les coincidéncies amb la idea de Rovira de no
identificar nacionalisme amb feixisme. Pero alió mes remarcable és la concepció que Arrufat tenia de Rovira,
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com a resposta de "cátala íntegrament nacional, de demócrata i d'estudiós de les qüestions

mes apassionants de la constitució interior de Catalunya", que de les institucions históriques

n'havia d'imitar 'Tesperit liberal i democrátic"447. També l'assaig era observat des de la

viabilitat de l"'estructuració de Catalunya segons las seva constitució interna"448, ates que se

centra en la legitimació constitucional deis drets polítics de Catalunya tal com es concretava

en la idea de la constitució interior en el període 1932-1933449: com a exponent de la sobirania

nacional en clau de vindicar la voluntat política: "La nació existeix plenament quan té

consciéncia de la personalitat propia. Pero el fet de consciéncia és intern. Perqué la Nació

s'aiírmi, cal un factor trascendent, susceptible de manifestació exterior; i aquest és la voluntat

[...] Europa ha vist, en í'época contemporánia, la resurreció de les nacions caigudes. Caure no

és morir. Un poblé no mor, si conserva l'ánima, per caigut, colgat o esquarterat que sigui el

seu eos, la seva estructura estatal i política. No hi ha altra mort, per ais pobles, sino la de

l'ánima. I les animes vives de les nacions caigudes o trossejades tomen, arribat el moment, a

ajuntar-se amb el eos redrecat i rejovenit".

A la base, pero, persistía el debat sobre els processos de construcció política450 i el

grau de consciéncia nacional deis catalans, que Rovira divulgava a través de síntesis sobre

historia de Catalunya451. En aquest sentit Rovira oferí al Centre de Lectura de Reus dues

conferencies en el marc del debat per l'aprovació de ITistatut de 1932452; Catalunya i

"una de les primeres figures del nostre poblé i un deis que ha treballat mes per a donar-li una personalitat
política, Catalunya en fora". Arrufat també coincidía amb Rovira en la tasca central d "catalanitzar Catalunya".
Cf; Coincidencia/ Ramón DE LES BORGES [pseud. De Ramón ARRUFAT], "Estat Cátala", núm. 11, 14-IV-
1932.

447 Els ¡libres «ows/Doménec G U A N S É , "La Publicitat", 15-XU-1932.
448 "L'Op'inió", 4-1V-1933, p. 7 .
449 Rovira va ser ponent de la comissió per a lTEstatut Interior amb Joan Casanoves o Humbert Torres,

Joaquim de C A M P S i ARBOIX: El Parlamení..., p.76. La ponencia completa ebearregada de la redacció de
l'esatut Interior era; Serra Hunter, J. Casanoves, Rovira i Virgili, Joan Tauler, Josep Andreu, A. Dot i Arxé,
Caries Gerhard, Rouret Callol, Soler i Pía i Soler i Bru. Cf.: Félix CUCURULL: Panorámica...[V\, p.429.

450 Per exemple, al llarg deis mesos d'octubre, novembre i desembre té lloc a l'Ateneu Igualadí de la
Classe Obrera d'Igualada un cicle de conferencies amb els següents ponents: Joaquim Maurin ("L'hora"),
Maurici Serrahima ("El Matí) , Ángel Samblancat ("El Diluvio"), F. Pujol i Algueró (Centre Excursionista de
Catalunya), Josep Escofet ("La Vanguardia", Joan Peiró ("Solidaridad Obrera"), F. Valls i Taberner ("La Veu.de
Catalunya") i Antoni Rovira i Virgili ("La Ñau") . Rovira parla el dia 7-XTI-1931 sobre "La Catalunya
autónoma".

4Í1 Un exemple és la conferencia que imparteix a L'Escola del Treball sobre "Historia política de
Catalunya". Es tracta d*una síntesi d'história medieval, moderna i contemporánia (fins ais orígens de la
Renaíxenca) per a destacar les continuítats i discontinítats de la consciéncia nacional. Cf.: "La Ñau", 6-XI-1931.
Peí que fa al marc previ i posterior a les eleccions al Parlament, Rovira va pronunciar les següents conferencies
amb idéntic objectiu socialitzador: "El ressorgiment del Parlament cátala" a l'entitat La Falc; "El Pariament de
Catalunya en el passat" a l'Escola Normal ; a Palestra, sota el cicle "Els Problemes d'ara", Rovira va parlar sobre
la Constitució de Catalunya. Vegeu respectivament: "L'Opinió" (7, 10 i 20-XÜ.-1932).

4i2 Val a dir que en la conjuntura de debat estatutan a les Corts espanyoies, els articles de Rovira eren
un referent per ais diputats catalans. És així que l"OfÍcina de Madrid" de la Generalitat de Catalunya tramet ais
d ipu ta t sde la "minoría catalana" Particle de Rovira publicat a "La Publicitat" el 5-TTT-1932: FA debat lingülstic a



la Cambra belga.. J. Massíp escrivia en la lletra que acompanyava el text que "per tractar-se, al nostre criteri,
d'un punt de vista remarcable en la qüestió del bilingíiisme -que ha d'ésser posat a debat en la próxima discussió
de l'Estatut de Catalunya- acompanyem amb la present copia de Particle que ha publicat el senyor A. Rovíra ¡
Virgili en el periódic "La Publicitat" de Barcelona. Es tracta d'un comentari a la discussió d'aquest mateix tema
a la Cambra popular belga, a la qual ha estat presentat un interessant projecte de Uei de reforma [...]". L'article
de Rovira és signifícatiu perqué proposa la territorialitat de les llengües en un estat binacional (com en el cas
belga), superant la cooficialitat: "[...]. La característica de la nova Uei és que marca una neta victoria del principi
de 1'unilingüisme regional damunt el principi del bilingüisme general [...]. La cooficialitat, entesa com a
duplicado de llengües, retrocedeix per a fer lloc a l'oficialítat singular de cada llengua dins el seu territori", Ara,
aquesta territorialitat es basa en la concepció espiritual-política (liberal) de nació que depassa i cohesiona els
drets individuáis -tot reconeixent les miñones lingüístiques al si de la nació-: Telement espacial, geográfic,
inseparable del concepte de nació i mes encara del concepte de patria, s'imposa així ben justament a Pelement
personal individual. La nació és un poblé amb Pesperit propi damunt la térra propia. La patria és una térra
humanitzada que dona reí i encuny i casi a un poblé. Sense térra ni hi ha nació ni patria de veres. L' ideal
polític del principi de les nacionalitats consisteix precisament en l'edificació d'una estructura estatal damunt
l'espai material on ha d'exercir-se la sobirania de la nació [...]. La fórmula bona per ais Estats plurilingües no és
la de donar iguals drets a les diverses llengües damunt el territori estatal, sino la de donar a cada llengua la plena
senyoria dins el propi domini geográfic. Si dins aquest domini hi ha minories considerables d'una altra parla, per
liberalisme els ha d'ésser reconeguts alguns drets, i per cordialitat els en poden ésser atorgats alguns altres"
[Fons Generalitat Republicana 1931-1939. Caixa 531/ 4ANC]. Peí que fa al corrent d'opinió de les associacions
republicanes catalanistes de base, la coincidencia en la defensa de l'autonomia nacional aprovada en el plebiscit
d'agost de 1931 era prou evident. Per exemple, la Joventut Catalanista Repulicana [d'ACR], per mitjá del
President (Tomás Roig i Llop) i el Secretan (Josep M. Casasses) adrecen una Metra a Nicolau D'Olwer
(Barcelona, 7-1-1932) per a donar suport a la defensa de l'Estatut de Nuria com a procés intermedi del dret a la
Uiure determinació:"[...] En el nostre parer que els nostres representants no han de reconéixer a ningú el dret de
violentar per la forca del nombre la voluntat del poblé cátala clarament i repetidament expressada durant els
segles d'opressió i d'una manera ben concreta i recent en el referéndum efectuat per a Paprovació de l'estatut [...].
D'una manera especial ens sembla necessari d'insistir sobre eís entrebancs que hom ha volgut establir ben
deliberadament per hnpossibilitar la incorporació d'altres temtoris catalans al de l'antic Principat de Catalunya,
entrebancs contra els quals els nostres comissionats han de fer constar llur protesta mes vehement; ja que
intenten barrar d'una manera absoluta el camí que duü a l'assoüment de la unitat catalana, que és i ha d'ésser el
desig mes viu, el propósít mes ferm i l'ideal mes constánt dintre el cor de tots els filis de la nostra tena. Si els
nostres diputats teñen el sentiment de llur dignitat altíssima de representants de la Nació Catalana, defensaran la
seva voluntat independentment de tota altra considerado ádhuc si están convencuts de la inutilitat immediata de
llurs esforcos. La cosa pitjor que podría esdevenir-nos és que hom pogués interpretar la nostra actitud com una
renuncia ais drets nacionals de Catalunya, els quals, com els drets de la personalitat humana, son irrenunciables i
d'altra banda independents del nostre voler. Per aixó entenem, i demanem, ben conscients deis deures que l'hora
que ens imposa que, siguin les que siguin les facultats que ens reconeguin les Corts Espanyoles, els representants
catalans, tots conjuntament, i d'una manera ben solemne, facin la declarado que l'acceptació per part nostra de
l'exercici del drets reconeguts, no representa de cap manera l'abandonament de tots els drets de la nostra nació
[...]"[Lligall num. 905. SPSB-AHN-SGC-Salamanca]. Al si del de les entitats catalanistes de base associativa
l'Estatut representava "el mínim de íes aspiracions de Catalunya" [Lletra de la Joventut d'Esquerra Republicana
de Catalunya "La Falc" a Nicolau D'Olwer, Barcelona, 30-1-1932 Lligall, núm. 135...]. Altres entitats com
l'Associació Protectora de lTinsenyanca Catalana reiteraven el suport a l'Estatut refrendat a Nuria centralitzat en
la sobirania de decisió sobre la cultura: "[...] ler.- Que PAssociació es dirigeixí a tots els Diputats representants
de Catalunya a les Corts de la República d'Espanya, requerint-los a defensar en elles l'Estatut de Catalunya amb
la seva plena integralitat tal com el redacta el Parlament de la Generalitat i el votaren els nostres Ajuntaments i
el poblé en memorable plebiscit, posant de manifest que representa, no ja la totalitat de les aspiracions catalanes,
sino una generosa transacció del nostre ideal per a facilitar la consolidació de la República espanyola. 2on.- Que
d'una manera especialíssima s'esforcin a conseguir la subsistencia plena deis articles referents i la cultura que
l'Estatut reclama com a exclussivament discrecionals del Parlament cátala [...]" [Lletra de Manuel Folguera i
Duran a Nicolau d'Olwer, Barcelona, 26-H-1932. Lligall núm.135]. En la mateixa direcció l'Ateneu República de
la Bonanova destacava que s'acordava la resolució de mantenir "sense distínció de partits, el nostre desig de que
mantinguin íntegrament l'Estatut de Catalunya, tal com fou redactat per la Generalitat, plebiscitat pels
Ajuntaments catalans, i refrendat unánimament peí poblé cátala. Aquest estatuí [Nuria de 1931] és una expressió
mínima de la la sobirania que correspon a la Nació Catalana, i no és admissible que ara siguí vexada per aquesta
gent qur tot i dient-se fervents autonomistes, com Maura, Melquíades Alvarez, Royo Vtlanova, etra; tracten de
destralejar el nostre Estatut. Aprofitem aquesta avinentesa per a reinterar-vos el testimoni de la nostra adhesió, í
el nostre desig de que la vostra tasca siguí digna de l'alt prestigi de nostra Patria Catalana" [Lletra d*El President
(F. Ferrer Pié) i el Secretan (Doménec Vinyas) a Nicolau D'Olwer, Barcelona, marc de 1932. Lligall núm.
135...].



['autonomía (1932) i La Catalanització general (1933), on constata que "sense cultura

catalana no hi haurá un poblé cátala. Pretendre la construcció espiritual i material d'un poblé

no és cap afany regressiu. El nacionalisme no és cap marxa enrera. El que coneix la política

mundial no creu que les nacions siguin coses velles; l'Europa nova és un producte deis

moviments de carácter nacional"453. Aquesta idealitat de la Catalunya Republicana i popular

de Rovira és concretada en compendis divulgatius com la Historia de Catalunya (Tria

d'episodis) [1933], (capítols extrets de "La Mamada" entre 1921 i 1922)454, que abasten d'enc.á

de 'Tart rupestre" fíns a la "Catalunya autónoma", on remembrava novament la figura de Pau

Claris: "De la llunyania deis segles arribaven a l'ánima deis catalans els records de dolor i de

gloria. I prem'a cam de realitat aquell anheí patriótic que, en anotar tristament la mort de Pau

Claris, [...] expressava que prenguessin ánima per haver tingut en llur major aflicció un fíll

que dona llibertat a la patria"455. Pero també en el recorregut historicopolític de les idees que,

segons Rovira, eren vectors de la "Renaixen$a"456. La recepció d'aquesta narració histórica

contemplava el vessant pedagógic que es proposava no tan sois entre la joventut -"nois de nou

a catorze anys"- sino que cercava "formar o reformar moltes altres animes. Tancades en

cossos grans i cepats, hi ha moltes animes d'adolescent a Catalunya: d'adolescents sobretot en

catalanitat i en catalanisme. Persones que es creuen uns patriotes fervorosos, us parlen un

llenguatge que us fa comprendre de seguida que no ignoren tot de Catalunya. Es pensen o es

diuen catalans, pero llur patria espiritual i inteHectual és Castella". Era, dones, un llibre

D'altra banda, en aquesta conjuntura, que culmina amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de 1932,
Rovira adreca una carta de felicitació a Francesc Maciá (13-IX-1932): "[...] En aquesta hora de alegría per ais
catalans, li trameto, amb tota l'efiisió de l'ánima, la meva enhorabona i la meva abracada. Ha quedat ben present
en la meva memoria aquella conversa nostra del dia de Sant Jaume al matí, en un moment dificilíssim i anguniós
de la tramitació parlamentaria de l'estatut. Ara que aquest és ja llei, amb minves, pero ben valuós, els catalans hi
trobem una compensació a aquelles hores d'inquietut i d'incertes. Ahir al migdia, de tornada d'un viatge a les
terres gironines, vaíg trobar al Full Oficial el seu emocional i emocionant parlament per radio. 11'aHusió cordial
i elogiosa que vosté em féu, em paga llargament, en el fons del meu esperit, la meva contribució periodística a la
defensa de la causa catalana. Aquelles paraules son per a qui, verament, una alta recopensa. No podría jo
desrtjar-ne de millor. >TestÍc orgullos. Per Catalunya i per la República, disposi en tot del seu amic que l'admira i
l'estima. A. Rovira i Virgili." (Fons Francesc Maciá. ANC).

433 Antoni ROVTRA I VTRGTLI/Teresa R O V I R A T C O M A S : Conferencies al Centre de Lectura de
Reus, Edic ions del Cent re de Lectura, Reus , 1996, pp. 15-21.En aquest context de conscienciació cultural Rovira
homenatjá Pompeu Fabra a l 'ocas ió del Diccionar i General de la L lengua Catalana, constatant que " h e m de retre
novament homena tge a Pompeu Fabra, patriota i gramátic , u n deis constructors de la nova Cata lunya" a
Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fahra. Opinions autógrafes. Llibreria Cataiónia,
Barcelona, 1933.

434 Jordi R U B I O i LOIS: "Nota preliminar" a A. ROVIRA I VIRGILI: Historia de Catalunya (Tria
d'episodis), Editorial Teide, Barcelona, 1978, [s/p].

455 A. R O V I R A I VIRGILI : Historia de Catalunya (Tria d'episodis), L'ocell de Paper , Barcelona , 1933,
pp. 131-132. Aques t tes t era una referencia biblográfica en els cer támens de l 'Associac ió Protec tora de
í 'Ensenyanca Catalana. Cf: "Associació Protectora de l 'Ensenyanca Catalana. Comissió Delegada a Reus. IV
Concurs Infantil", Reus, 7-V-1936.

456 Per exemple, la conferencia (en el context de commemorar-se dos anys de la creació d*ERC) a la
societat Atenea de Figueres anunciada p e r a ! disset de mar?: La Renaixenga política de Catalunya. Almirall, Pi i
Margall, Prat de la Riba ("Empordá Federal", 11-10-1933).
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escolar aparegut davant la mancanca de l'ensenyament d'história del país a les escoles, i que

tenia, de retop, una consequencia sobre l'educació del carácter, en contraposició de

1'ensenyament espanyol: "No solament és en les gramátiques oficiáis on es repeteix que l'únic

idioma de la península és el castellá, del qual els altres peninsulars son dialectes, ans és de tots

els manuaJs d'história on el nostre esperít hi és curiosament bandejat. Totes les grans gestes

que ens hi ensenyaren eren episodis relacionáis només amb la historia de Castella, o que hi

esdevenien. [... ] Pero cap cátala no sabia qui era un don Jaume el Conqueridor, o un Roger de

Líúria o un Roger de Flor [...]. El carácter d'un castellá, per comparado sobretot amb el

nostre, és orgullos, despectiu. Arriba de vegades, en aquest taranná, a la niciesa. El nostre, al

seu costat, és casóla, encongit, arriba sovint, a la timidesa i a la humilitat [..,]. Aquest.

concepte tan diferent que teñen castellans i catalans deis respectáis paísos -els uns d'una

hiperbólica grandesa, els altres d'una estargida mediocritat-per forc.a havia d'influir en llurs

relacions. Ais primers els havia de semblar natural de manar. Castalia ha manat sempre. Els

altres, en canvi, en veure's tan petits, tan infelicos, s'havien de decantar a cedir fácilment els

ressorts de govern, a fer de comparses en totes les cavalcades mes o menys glorioses, mes o

menys grotesques, i a pagar, sovint, els plats trencats. Per fer reaccionar els catalans contra

aquesta actitud humiliant, contra aquest plec diria, del nostre esperit, no hi ha sino un recurs:

ensenyar-los la propia grandesa, fer-los veure que no en tot hem estat els darrers i que en

alguns aspectes de la civilització hem anat davant de tothom [...]. Aquesta brillant cavalcada a

través de la nostra historia, que ara ens ofereix Rovira i Virgili amb el seu nou llibre, pot

ajudar per aixó molt al retrobament de la nostra grandesa i al redrec.ament del nostre

carácter"457.

Rovira destaca també en intervencions al Parlament de Catalunya, en aspectes

determinants com la redacció de la Constitució Interior458 i el conflicte rabassaire. Per Rovira

el fet de la política parlamentaria tenia una dimensió ética. I, per tant, calía una confluencia

deis debats parlamentaris amb l'orientació de la societat. Ara, aquesta concepció tractava de

ser aconduida a través del vessant moral del fet nacional: "[...] En l'opressió, en la servitud, hi

ha un factor de plebeisme, factor que només pot ser contrarestat, en els homes i en eís póbles,

per una constant i invencible esperanga interna. En tot recobrament nacional promou un

redrecament de dignitat, un guany en la noblesa de l'ánima, un ascens en el nivell moral i

intel-lectual [...]. El deure interior i la pressió exterior ens exigeixen ensems de prestigiar

4i7La Historia i el carácter/ Doménec GUANSÉ, "La Rambla", 29-1-1934, p. 2.
458 La Comíssió encarregada de redactar resborrany de l'Estatut o Constitució Interior va ser: Jaume

Serra Hunter, Joan Casanoves, Antoni Rovira i Virgili, Joan Tauler, Josep Andreu i Abelló, Antoni Dot i Arxé,
Caries Gerhard, Martí Rouret, Joan Soler i Pía i Joan Soler i Bru. Parlament de Catalunya..., Vol. JH, 25-V-
1933, p. 1572. Una valorado de l'Estatut Interior en el context de l'obra legislativa del govern a Josep ANDREU
ABELLÓ: VObra Legislativa del Parlament, "L'Avenc", 23,..., p. 37.
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adequádament la política catalana i de tonifícar-la en tots els sentits. Qualsevulga que fos-

[...]- que no sentís aquesta exigencia, mostraría la seva inferioritat cívica i cauria en greu

mancament"439. Aqüestes reflexions eren prévies al necessari enfortiment del govem

parlamentari de l'Esquerra, en un marc de crisi interna i institucional. Així Rovira será un deis

integrants en la constitució del Centre Catalanista d'Esquerra, fundat el marc de 1933, amb

l'objectiu de bastir un enfortiment quant a idees i orientacions d'Esquerra. Segons el propi

Rovira, tenia la concepció de la "persistencia de les orientacions, de la realització successiva

del programes de partit que responen a les necessitats i a la voluntat del poblé"460. Era una

idea semblant a la que va aconduir a l'organització de la Fundació Valentí Almírall en un

procés de constitució d'una primera esquerra republicana. Encara que, en aquest cas, la

fundació d'aquest organització era posterior i, en certa mesura, una conseqüéncia de

l'esmentada crisi de govern de gener de 1933. Aquest propósit es produía en una polarització

Esquerra/Lliga. Mentre aquesta es desmarcava d'una idealitat nacional. Esquerra, "els

catalanistes d'esquerra", hegemonitzava una idea de país i de societat representativa de la

majoria social. És a dir, entenia la nació com a fet social461.

Aqüestes intervencions en polítiques concretes, com ara el debat sobre l*Estatut

Interior, venien defínides per una evolució en l'estratégia del catalanisme mateix. Per Rovira

hom havia passat "del periodo de propaganda y de protesta" al "periodo constitutivo", I

alhora esbossava Torientació hegemónica del catalanisme d'esquerres ja que "he aquí que los

constructores de la Cataluña autónoma no son los hombres del catalanismo tradicional ni los

del viejo republicanismo, sino los del partido de Esquerra Republicana que ha sabido fundir

en un solo ideal popular las aspiraciones catalanistas y las tendencias democráticas [...]. El

catalanismo triunfa [...] pero triunfa en su matiz liberal, democrático e izquierdista". Així,

institucionalment i política: "La organización de la Generalitat no responde a los principios

del catalanismo histórico" sino a "los principios del catalanismo republicano". Tant el

projecte de l'Estatut Interior, com l'orientació d'aquest nou catalanisme era, per tant, "un

triunfo del principio de libertad en su doble aspecto individual y colectivo" t fíns al punt que

"un izquierdista español que se pronuncie contra este catalanismo obedecerá a un

sentimiento anticatalán no a un sentimiento liberal". Per Rovira aquest programa nacional

república orientat cap a la Constitució Interior sintetitzava, probablement per recuperar el

símbol nacionalitari que Prat representava en la Lliga Catalana, tant la "personalidad nacional

459 Catalunya autónoma. El to de la política catalana, "LaPublicitat", 9-XU-1932.
460 Cf. La democracia catalana. Una nova Associadó d'Esquerra Catalana/ARV', "La Rambla.

Esport...", 13-Ü-1933. Per a la constitució del centre, "La Rambla...", 27-ÜI-1933, p. 5. La presidencia l'ocupá
Jaume Serra Hunter. Rovira en va ser vocal.

461 Un homenafge merescut. tráncese Layretl A. ROVIRA IVTRGILI, "La Humanitat", 23-VI-1933.



formulada por Prat de la Riba" com "e/ federalismo izquierdista formulado por Pi i

Margal!"*62. Cal teñir en compte, pero, que el debat de la Carta que definía la sobirania

interior del país no tenia res a veure, segons Rovira, amb la Mancomunitat: "No som, com en

temps de la Mancomunitat, quatre províncies que fan una Federació"463.

El procés d'aprovació de lEstatut Interior coronava els dos primers anys republicans

al país. Rovira n'extreia dues conclusions. Primer, que encara existia una inercia unitarista

espanyola i que, per tant, el grau de desenvolupament d'autogovera depenia sempre del grau

de consciéncia nacional: "Sense una Catalunya molt forta en la seva consciéncia nacional i en

la seva voluntat d'autonomia," podríem sofrir les conseqüencies d'una mena d'unitarisme

república". I, per tant, una estructuració del nivell de pertinenca era aproñindir en la

consciéncia histórica. En segon lloc, es vinculava aquest grau d'autonomia al triomf de íes

esquerres espanyoles: "cal que govemin les esquerres a Espanya per a conservar-la i

eixamplar-la [rautonomia]"464. Aquesta visió s'estructurava mentre Rovira feia balanc deis

dos primers anys republicans al Principal Hi manifestava el guany en catalanitat, el

protagonisme de les esquerres enfront de la Luga i la concepció que el grau d'autonomia era

un pas previ a la constitució d'una segona República Catalana. Val a dir que aquesta

concepció gradualista será una constant, com veurem, en la seva participació al govem de la

Generalitat a l'exili. El 1933 Rovira establia: "El veritable període constructiu que els homes

de la Lliga només pogueren assajar, és el d'ara, és el que ha obert el catalanisme república i

esquerrista [...]. Vindrá un 14 d'abril en el qual prodrem celebrar l'assoliment de les llibertats

que ara manquen, la historia plena de la voluntat del nostre poblé"465. És ciar, tanmateix, que

aquest projecte cobrava la seva singularitat en el resultat de les eleccions legislatives

espanyoles del 19 de novembre de 1933, quan Rovira dissenya una oposició -esbossant també

una analisi del significat europeu del plebiscit en el context d'emergéncia del feixisme i el

populisme en oposició a la "democracia liberal i social"466- entre la cultura política espanyola

i la catalana: "[...] Les eleccions d'ahir [19-XI-1933] ens mostren de la següent manera la

present situació de la República: una Castella que es gira altra vegada cap al dretisme, i una

Catalunya incommoviblement esquerrista [...]. La batalla continua. I ara entra en una fase

acamissada i decisiva. Els catalans hem de sostenir aquesta batalla en dos fronts alhora; el de

462 El Catalanismo que triunfa, "El Sol", 27-UU-1933.
463 Parlament de Catalunya..., Vol.128-11-1933, p. 429.
464 Aqüestes opinions de Rovira formen part d'una entrevista col-lectiva amb els política Caries Pi i

Sunyer, Joan Comorera , Joan Ventosa i Calvell i Nicolau d'Olwer, "La Rambla . E s p o n i ciutadania", 10-IV-
1933.

4651931-1933. El bienni república a Catalunya, "La Rambla. Esport i ciutadania", 17-IV-1933.
466 El valor internacional de les eleccions d'avui, "LaHumanitat", 19-X1-1933.



Vesquerrisme i el del catalanisme. Hem de pensar que el primer cop de la reacció dretista seria

contra nosaltres, que som odiats per ella doblement com a republicans i com a catalans"467.

Era un marc que, dominat per la dreta espanyola radicalcedista, requería la unitat del

catalanisme d'esquerres com a estrategia de resposta a l'hegemonia de la dreta populista

espanyola. La legitimitat transformadora del catalanisme era un exponent de la contribució a

la modemitat política i, per tant, requería d'aquest moviment una hegemonía enfront de la

conjuntura dretista: "Ningú que hagi viscut la política catalana de fináis del segle passat enea,

que en conegui el curs i els episodis, no podrá dubtar que el catalanisme n'ha estat el motor, la

forca que explícitament i implícitamént ha decidit tots els esdeveniments [...]. Les dretes

monárquiques i no monárquiques han estat els enemics irreductibles de l'Estatut, i continúen

essent-ho; si qualsevol forca catalana s'hi alia [=LIiga Catalana], és que posa altres interessos

per damunt del catalanisme [...]. Com a catalanistes, dones, hem de defensar la República i

treballar per la victoria de Tesquerrisme, que si ens ha ajudat a conquistar la llibertat, ell i

ningú mes sino ell ens ajudará a consolidar-la"

Pero alió que va caracterizar aquest primer tere república va ser l'aprovació de

rEstatut Interior (com a delegació de l'estatut d'autonomia i com a referent del "liberalisme i

de la democracia")469 que Rovira equiparava a la sobirania propia del país: "[era] una llei que

constitueix políticament el nostre poblé en tota Támplia zona de competencia que li queda

lliure"470. Aquest dictamen era comparat per Rovira amb d'altres episodis en qué hi hagué

actes de sobirania com la República de Pau Claris, pero aclareix que aquell "era una claror de

posta, i aquest [Estatuí Interior] és una claror d'aurora. Alió era una resta de llibertat; aixó és

un inici de llibertat". La Constitució o Estatut interior era una base d'estructuració política que

calia acréixer en el procés del "recobrament de la personalitat de Catalunya", caracteritzat per

l'exercici de "sobirania" del poblé cátala. Ara, alió que continuava marcant el problema de

fons era que aquesta carta constitucional depenia del grau de consciéncia nacional de la

societat: "és a 1'ánima nostra, mes que no pas en les liéis, on els catalans hem de voler la

467 La. significado de ¡es eleccions d'ahir, "La Rambla. Esport ...", 20-XI-1933. Una in terpre tado deis
resultáis elctorals en aquesta direcció també la va efectuar en l'editorial [sense títol] de "La Humani ta t" (21-X1-
1933). La idea de Rovira era que l'enfortiment de l 'Esquerra Republicana significava que Catalunya es constituía
en una "ciutadella del republ icanisme i de l 'autonomisme", fet q u e requería alhora traslladar aquest esperit al
conjunt deis republicans espanyols, "amb els patriotes bascos i gallees", j a ben forts els pr imers i encara febles
els segons. Catalunya ha d'ésser l'eix de la r e n o v a d a peninsular. Si aquesta r e n o v a d o ftacassés -i aixó no seria
pas per culpa nostra- totes Íes energies deis catalans s'aplicarien a fer completa i segura la plena llibertat de la
nostra patria". Era una premomció del que passaria el sis d'octubre de 1934.

468 L'esquerrisme i la catalcmitat, "L'Opinió", 11-1-1934.
469 El diputat al Parlament de Catalunya, senyor Rovira i Virgili, dissertá sobre l'Estatut ["Valor i

eficacia de l 'Estatut"], "La Humanitat1 ' , 12-V-1933.
470 Catalunya autónoma. El valor de ¡'EstatuíInterior, "L'Opinió", 20-J-1933. .



plenitud nacional"471. Al mateix temps, la Constitució Interior, "liberal, moderna i

democrática", representava l'ideal de la Catalunya d'esquerres enfront de la política de la-

Lliga. I aquest context havia de servir per prevenir la política del país de "viaranys

antidemocrátics". Rovira era conscient, dones, que l'ofensiva de la dreta a Espanya

possibilitava que fos Catalunya la defensora de la República, "fins a fer la gran República

federal que ens ha de fer mes lliures com a poblé"472.

Ara bé, simultániament a les análisis polítiques, Rovira divulgava episodis de la

historia social moderna deis catalans com el compromís de Casp473 i l'onze de setembre474 tot

concretant el programa d'aprofundiment en la consciéncia de pertinenc.a i extraient-ne el

471 El Parlament Cátala ha enlkstit ¡'EstatuíInterior, "La Rambla. Esport...", 15-V-1933. En un sentit
coincídent en remarcar la determinació de la consciéncia nacional amb l'efectivitat de l'Estatut Interior, Rovira
assenyalava: "Ara que hem arribat a la gran claror, després de passar per l'ombra freda de la decadencia i per la
lenta aurora de la renaixencá, cada cátala nacional ha de fer, davant la propia ánima, un jurament de fidelitat i de
fermesa. Cada cátala nacional ha de jurar que mai no retrocedirá, i que mai no s'aturará en la marxa cap endavant
[...]. Que s'enforteixi aviat i de pressa l'ánima nacional d'aquesta Catalunya que ja té novament la seva
Constitució política [referint-se a la Constitució de l'época medieval i moderna]. Cf.: Inicis de ¡a llibertat. La
Cosntitució Catalana, "La Humanitat", 25-V-1933.

472 Conferencies de Farreras i Duran ["El problema económic de la Cata lunya autónoma"] i de Rovira i
Virgili ["L'actual moment polític i social de Catalunya"] a[l] [Centre d'Esquerra Republicana] de l'Arbóst "La
Humanitat", 25-IV-1933. Per a la divulgado de la Constitució Interior Cf: conferencia de Rovira i Virgili:
L'Estatut Interior de Catalunya al Centre Catalanista d'Esquerra Republicana el 10-VI-1933, "La Humanitat" 8-
VI-1933.

473 La projecció del paper arbitran de la Generaiitat moderna en el context de la Generalitat republicana
quant a la qüestió agraria i el factor lingüístic com a senyal de la vivencia def fet espiritual encara que exístetxi
una opressió material a El Compromís de Casp. Conferencia del diputat senyor A . Rovira i Virgili [ a 1'Avene.
Obre Cátala de Sant Andreu], "La Humanitat", 24-V-1933. En el mateix sentit actualitzador, quant a Jaume el
Dissortat: Avuifa 500 anys. Lafi del comte dUrgell, "La Humanitat", l -VI-1933: "Jaume dUrge l l fou vencut,
com vencuda fou Catalunya; fou malaurat, com malaurada fou Catalunya. De la caiguda d'aquell príncep cátala
n'hem de treure llicons els catalans d'ara, per evitar les recaigudes en els errors vells i els pecats contra l'esperit -
en aquest cas Tesperit nacional-, que son els pitjors pecats deis homes i deis pobles".

474 Rovira va prendre part, com a exemple, en actes de divulgació deis fets de l'onze de setembre, a les
envistes de l'aprovació de l'estaut d'autonomia per part de les corts espanyoles, a Torroella de Montgrí i a Girona.
Per ais prolegómens de les conferencies, proposant Rovira per part del Foment Catalanista República de Girona:
"Vibració. Setmanari Catalanista República", 3-IX-1932. Rovira hi era definit com "el benemérit escriptor
patriota i liistóriador memorable". En aqüestes conferencies exposá el procés de decadencia de la societat
catalana d'encá del Compomís de Casp; alhora que remarcava els processos polítics de ressorgiment. Amb tot,
cal destacar dues característiques: la concepció progressiva de la historia i la lleialtat lingüística per part de les
classes populars: "Hi ha el prejudici que la historia son coses velles i mortes, pero la gene rado nostra ha tingut ei
privilegi de veure un deis moments mes vius de la nostra historia. H e m vist una Europa Nova, una Espanya
nova, una Catalunya nova. Aquests quinze anys passats valen mes que segles per a Europa, Espanya i Catalunya;
sembla que siguem al segle XXI [...]. Fou la llengua traída per tots, menys peí poblé, la que produí l 'enfonsament
de Catalunya. L a majoria d'escriptors del segle XVI , Mompard i Feliu de la Penya , quan amb l'espasa Uuitaven
contra els reis castellans, escrivien en llengua castellana, i Dalmases, ambaixador de Catalunya a Europa també
escrivia en castellá mentre defensava Catalunya amb la seva diplomacia, Catalunya ha d'ésser Catalunya per la
seva llengua. La térra nostra és petita amb els seus cinc milions d'habitants. Ei que no ho tenim en extensió
podem tenir-ho en intensitat, en altitud i en proíiinditat; podem caminar-hi fins al final. Els homes del 1714 están
venjats plenament. Aquella monaquia que destruí les llibertats catalanes ha trobat per mans catalanes la seva
mortalla". Vegeu sobre aquetes conferencies, "L'Autonomista" (Girona, 14-IX-193 2). Per ais comentaris en la
premsa del Partit Catalanista República, "Vibració" (Girona, 17-IX-1932), destacant que Rovira és "la
consciéncia viva de Catalunya". A l'exili les reilexions sobre els fets de l'onze de setmbre eren un lloc comú per
a Rovira. Aquests fets eren projectats sobre la conjuntura política del partit d 'ERC i sobre el conjunt nacional peí
que fa a ia voluntat de projectar la consciéncia nacional. Cf : / / de setmbre de 1714. L'apel-lacio a ¡'avenir i
Significado histórica de l'Onze de Setembre ("La Humanitat", 74, 11-1X -1947 i núm., 97, 17-1X-1948).



signifícat polític. També elaborava reflexions sobre les vinculacions entre Catalunya i Europa,

superant el tópic del provincialisme, a través d'aportacions d'inteHectuals -en el camí de la

"Confederació universal"- com Alexandre Deulofeu4' i debats polítics del moment com

s'esdevingué en Tavinentesa de la Llei de Contractes de Conreu476, en els esdeveniments deis

fets d'octubre i en 1'anuHació per part de la coalició radical-cedista espanyola deis atribuís

autonómics: "Ací hi ha Catalunya. Doneu-li, en l'aspecte polític o historie o científíc, el

carácter que vulgueu. El fet és que Catalunya existeix, i viu i perdura. Per aixó ningú no

pretén avui que la Generalitat creada 1'any 1931 morí com la Mancomunitat creada l'any 1914.

Els qui actualment treballen, segons sembla, en conjuminar un régim d'interinitat asseguren

que llur feina és la d'un simple i provisional redrec"477.

Era una opinió que també implícitament desacreditava el posicipnament de Cambó

sobre quins eren els veritables republicans a Catalunya i acordava que ho eren els lerrouxistes.

Per a Rovira la identificado era del tot desvirtuada: "La tradició republicana del nostre poblé

ve de molt abans de la famosa insta.lació d'Alexandre Lerroux i Barcia a Barcelona. El

lerrouxisme, a casa nostra, mai no ha tingut cap carácter tradicional. Al contrari: ha tingut el

carácter d'una influencia exótica. El republicanisme federalista sí que es tradicional a

Catalunya. El republicanisme lerrouxista no ho és, ni ho ha estat".478

. 475 "Próleg'VA. ROVIRA i VIRGELI a Alexandre DEULOFEU: Catalunya i ¿'Europa Futura, Llibreria
Catalónia, 1934. "Un deis encerts de l'autor [Deulofeu] és el de situar la qüestió de Catalunya en el pía europeu i
mundial. Amb aixó aporta una prova mes del carácter universal de la nació i del valor internacional de les causes
patrióttques. Els esperits íocalistes i redosos, eis endarrerits i els isolats, no son pas els cataians nacionals. La
Catalunya-nació és un factor de la unitat moral d'Europa. La Catalunya-provincia (o la Catalunya-regió, que en
el fons és la mateixa cosa), és una serventa doméstica d'una nació territorialment mes gran, i no té intervenció ni
personalitat en el conjunt universal de les cultures [...]. La Catalunya nacional, independent en el seu esperit, té
lioc propi en el rengle deis pobles lliures, encara que no el tingui en el rengle oficial de les daurades casaques
diplomátiques" [s/p].

476 Rovi ra es mos t ra sempre partidari deis drets deis camperols a usdefruitar la térra. Pe r aquesta rao
equiparava els drets deis pagesos de remenea ais rabassaires," tot proposant una "transformació del régim de la
térra". Per a Rovira els remenees eren precursors de la lluita pels drets sobre ía térra i, dones, defensors d\ins
principis patriotics: "sense l'alliberament deis remenees, Catalunya hauria sucumbít en els 'segles XVT i XVTT, i
els menestrals no haurien arribat a temps per a contribuir, amb la pagesia, al manteníment de les valors
essencials de la patria catalana" Cf.: El problema ele la térra: Deis remenees ais Raba$sairest "L'Opínió", 31-1-
1933. Per al seu interés en una contrada caracteritzada peí conflicte rabassaire, aquest article fou reproduít a
"Abril" (Vilafranca del Penedés), 4-H-1933.

477 Catalunya/ A. ROVIRA I VIRGILI, "La Ciutat", 13-XI-1934. En el mateix sentit de recuperado de
l'autonomia política com a exercici de la volunta! política nacional: "Convé restablir la normalitat de la política
catalana. I ha d'ésserdefínitivament restablerta d'acord amb els procediments democrátics í de conformitat amb
la voluntat del poblé", Cf.: Catalunya democrática i L'esdevenidor de Catalunya/ A. ROVIRA I VIRGILI, "La
Ciutat", 14-XI i 2-XÜ-1934, p. 1. Peí que fa a les derivacions de la Llei Agraria rebutjada, Rovira compara
resperit de la Llei de Contractes de Conreu amb un projecte posterior d'arrendament rústics del govern república
espanyol , que n'era hereu quant a continguts. La conclusíó que en treia Rovira era prou eloqüent: "Vol dir que la
campanya d'aquells cataians contra el Govern i el Parlament de la Generalitat fou injustificada, insincera,
verament demagógica. Per tal de poder fer mal ais partits esquerristes cataians, va ésser ferida greument
l'autonomia de Catalunya. Ara aixó apareix ben ciar ais uils de tothom". Cf : Compareu, catalans, "La Ciutat",
21-XH-1934.

4 7 8 Elrep t tb t i cmisme/K ROVIRA 1 VIRGILI, "La Ciutat", 6-X11-1934, p . l .



1, per a recobrar aquest marc polític, Rovira socialitza en termes socials el sentit i la

tradició de la revolta camperola del país com a constatacio d'emancipació humana en articles

com La revolta deis remenees (1934), on remarcava que 'Tactual conflicte del camp cátala ha

donat motiu a retreure les velles lluites deis pagesos de remenea [...]. La llibertat de l'home

que treballa esdevé en el camp mes fecunda que enlloc. Ja lliure i próspera, la pagesia

catalana, que abans havia lluitat peí rei contra la patria, després -en la guerra deis Segadors-

lluitá per la patria contra el reí. I és que per a ésser políticament patriot.es, els homes han

d'ésser socialment lliures"4 '. Aquesta qüestio agraria la va desenvolupar en una reflexió mes

general i política a l'article publicat a la "Revista de Catalunya", El conflicte entre la

Generalitat de Catalunya i el Govern de la República1*90. I va ser feta extensiva a la

commemoració de l'onze de setembre de 1934, organitzada per la Joventut Nacionalista

Republicana reusenca; l'objectiu central que s'hi explícita fou el d'impulsar "el moviment

nacionalista i d'esquerra actual"481. Era el marc que hauria de conduir a la revolta d'octubre de

1934, els precedents de la qual van ser concebuts per Rovira en una conferencia, a Girona el

mateix dos d'octubre: "La crisi de la democracia: causes, reméis i esperances"482. Aquesta

crisi política va comportar la suspensió del régim estatutari, el restabliment del qual Rovira

va defensar en mantenir oberta la possibilitat d'un triomf de les esquerres: "Tornará, per obra

de la próxima victoria de les esquerres, la plenitud del régim estatutari. Tornará a funcionar el

Parlament suspés. Tornaran en eos i ánima tots els enyorats absents. I altra vegada ens

479 La revolta deis remenees/ A. R O V I R A I VIRGILI, "Pamflet", 3, 16-IX-1934, pp. 11-24. Per a la
situació d'aquesta revista d'esquerres, fundada i dirigida per Jaume Aiguader i Miró: Josep M a ñ a POBLET:
Jaume Aiguader. "Una vida" amb Catalunya i per Catalunya, Teide, Barcelona, 1977, pp. 213-223, Els articles
de Rovira que feien esment de les conseqüéncies de l'aplicació de la Llei d e Contractes van abastar les
comarques. I no és estrany que "L'Igualadí. Setmanari de sque r r á " (28-VII i 28-IX-1931) reproduís, com a
exemple, sengles articles de "La Hümanitat" (El dret de la térra. Ignorancia i follia deis reaccionaris \ El
problema del camp. Propietaris sense seny, 18-VI i 19-IX-1934).

480 El Conflicte entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de la República, "Revista de Catalunya",
juny de 1934, núm. 80, pp. 293-312. La "Revista de Catalunya" emmarcava aquesta col-laboració perqué
"Catalunya intervé a la política peninsular no pas com a provincia ans com a nació"; per aquesta rao hom
demanava a especialistes, entre ells Rovira, que donessín a conéixer fets coetanis d'interés, "per a l'estudi de
l'estat d'ánim a Catalunya durant el present període polític i que oferim a les generacions que hauran de judicar,
históricament el nostre temps". Aquest article v a ser comemat per Caries Riba a J. V. Foíx, director de la "Revista
de Catalunya" (lletra datada a Breda, 9-VÜ-1934). criticant "el to", "fonamentalment errat"; i afegia:" ¿Per qué
un assaíg mitinesc, i no un estudi d'historiador sobre la qüestió agraria a Catalunya" [...]". La reprodúcelo de la
totalitat de la carta a Carles-Jordi G U A R D I O L A : Corles de Corles Riba. I: J9I0-J938, Edicions de La Magrana,
Barcelona, 1990, pp.420-422.

481 Grandiós miting en commemoració de la data de l'onze de setembre, "Foment", 14-IX-1934. Hi
intervingueren Pau Sans (JFNR), Joan Sentís, Dolors Bargalló, Rovira i Virgili í Ventura Gassol. La intervenció
de Rovira es va basar en la comparació entre Rafael de Casanova i la situació de 1934.

482 Conferencia impartida al Centre d'Unió Republicana de Girona i presentada per Jaume Camps i
Arboix, "L1 Autonomista", 3 i 4-X-1934, p. 5. Previament, Rovira s'havia referit al efima d'unitarisme espanyol
en ser qüesüonada la capacitat de decisió de la Justicia catalana, la qual cosa comportava "posar en evidencia la
psicología deis espanyols unitaristes. És una psicología de dominadors, d'homes que es creuen destináis per dret
propi a manar i a imposar-se" ("La Hümanitat", 899, 29-LX-1934), apud Félix CUCURULL: Panorámica.,[VI],
p. 248.



posarem a la feina per a refer, com ens deia Francesc Maciá en el seu manifest de tres anys

enrera, Una Catalunya políticament lliure, económicament próspera i espiritualment

gloriosa"483. Pero, a mes, la suspensió de garanties polítiques comportava una clarifícació

ideológica peí que feia a la crítica de l'apropiació del catalanisme per part de la Lliga

Catalana. La proposta roviariana era, per contra, palesar la ideología nacional com a patrimoni

de la tradició republicana i d'esquerres incidint en la primera concepció d'organització

autonómica federal vuitcentista, la formulado ideológica positivista del catalanisme i la

proclamado d'una estructura de poder republicana: "A Catalunya sovint sentim a dir: Els

catalanistes som nosaltres! Aquells altres, els homes d'esquerra, no son catalanistes!" Els que

aixó diuen voldrien tancar el catalanisme dins el camp dretista i conservador, fent aparéixer

com la substancia de la catalanitat algunes deixalles jurídiques i folk-lóriques de la vella

Catalunya que pertanyen a les formes passatgeres de la vida deis pobles [...]. Els catalans de

dreta no son els propietaris ni els estanquers del catalanisme. No en son tampoc els inventors

[...]. Cap home de la Lliga -ni Prat [de la Riba]- no va inventar el catalanisme. Inventar el

catalanisme voldria dir igual que inventar Catalunya [...]. La primera fórmula amplia i

moderna de Tautonomia catalana, la concebé un cátala d'esquerra: Pi i Margall. La primera

doctrina política del modern catalanisme, la dona un cátala d'esquerrá. Valentí Almirall. La

primera restaurado estatal del catalanisme, la féu un cátala d'esquerra: Francesc Maciá"484. A

l'ensems calia recuperar la funció culturitzadora del catalanisme i la unitat envers la

reivindicado nacional. Rovira, dones, davant les conseqüéncies deis fets d'ocrubre emplaza a

una hipotética hegemonía nacional d'esquerres pero alhora, també, a un clima de diáleg i a

una unitat frentista envers el govern espanyoí, radical-cedista. I aquesta reflexió va ser

assumida des d'una certa autocrítica en evidenciar la negativitat de la lluita de partits en

detriment de la unitat política nacional .

El període república, dones, fou una etapa en qué es desenvoluparen aspectes del

pensamerit de Rovira com la voluntat política i la sensibilitat per les qüestions socials, dins el

quadre del populisme d'esquerres, en el període de transido a I'hegemonia del Front

d*Esquerres el febrer de 1936 en el context del retorn de la legitimitat de la Generalitat

483 Parlament cátala. Tres anys, "La Humani ta t" , 6 -XÜ-1935. E n anteriors articles, al voltant deis fets
del sis d'octubre, Rovira argumentava a favor del res tabüment de l 'autonomia política, que, amb tot, no era
superior al fet de l'existéncia del Pr incipar "Suprimir l 'autonomia limitada que s'havia aconseguit, i esborrar el
text de l'Estatut, seria feina fácil, en les presents circumstáncies, per ais qui teñen a llur abast els ressorts del
poder públic. Alió que no pot suprimir-se, alió que no ha suprimit ningú, alió que ningú no suprimirá és la
realítaí de Catalunya", Alió que no poi suprimirse, "La H u m a n i t a t \ 10-X-1934. En la mateixa direcció, Ei dolor
de tots i l'esséncia de l'autonomia, "La Humanitat", 16-XTL. 1934 i 8-VUI-1935.

484 El Catalanisme/ A. ROVIRA I VTRGILI, "La Cíutat", 5-XE-1934.
485 Acció política i ¡es esquerres catalanes i la Lliga, "La Humanitat 24-JV i 3-LX-1935.



Republicana486. Aquests aspectes oferien l'oportunitat de fer un recompte del període de

transició des del Pacte de Sant Sebastiá i de l'aportació de l'hegemonia d'un bloc nacional-

popular: "El pacte de San Sebastian era fet de cara a una possible Espanya republicana i

autonomista que establís damunt noves bases polítiques la convivencia deis pobles

peninsulars [...]. La confluencia del nacionalisme, el republicanisme i l'obrerisme, va fer caure

la monarquía l'any 1931 i ha fet caure recentment el rebrot maligne representat peí bienni

negre [1934-1936]. Avui tota t'Espanya republicana i obrera, tota l'auténtica Espanya nova,

aclama els detinguts catalans [durant els fets del sis d'octubre] que voigueren establir la

fórmula ultraestatutária de l'Estat Cátala dins la Federació i que volen recobrar íntegrament i

rápidarnent í'Estatut d'autonomia"487. Aquesta legitimitat republicana, segons Rovira, servia

per a establir comparacions amb la proclamacio de la I República espanyola de 1873, en el

sentit que !a nova república d'esquerres de febrer de 1936 tendría sentit si contemplava els

drets nacionalitaris. I aixó, integrat en el joc de forces polítiques, es traduía a deslegitimar la

dependencia cultural de 1'alianca del Front deis partits conservadors: "Els pitjors enemics de
A no

Catalunya son els enemics de la sobirania del nostre idioma" .

En aquest context, els principis programátics de Rovira eren els propis del model

democraticorepublicá: "La República ha establert una nova vibració ciutadana, ha multiplicat

la tasca cultural, ha realitzat la política autonomista, ha iniciat el camí de la justicia social;

pero tot aixó hauria estat estéril si no llagues assegurat per a nosaltres i sobretot per a les

generacions venideres, una completísssima llibertat de consciéncia"489. Per aquesta rao Rovira

48óZ)e ¡'octubre de 1934 algener de 1936, "La Rambla. "Diari catalanista de les esquerres", 9-1-1936, p.
1. Hi constatava que "contra la política personal, contra el presidencial!sme clandestí de que ha parlat Manuel
Azaña, les esquerres republicanes i obreres han de mantenir l'esperit d'aquelles notes históriques del mes
d'octubre inobüdable".

4S1L'Espanya Nova i Catalunya, "La Rambla...", 27-11-1936, p. 8.
488 En la diada de l'onze de febrer: La República moría, "La Rambla...", 11-11-1936, p. 8.
48911 Acció Ciutadana. Setmanari del Partit República Federal Nacionalista de les Cornaques Gironines ",

núm 34, 21-IV-1933, p. 4. Aquests mots rovirians poden recollir l'esperit de la campanya per l'ensenyament laic,
en el marc del bienni commemoratiu de la República Catalana, que a les cornaques gironines portaren a terme
Joan Tauler, Pere Cerezo, Joan Casanoves, Miquel Santaló, Lluís Companys i Rovira i Virgili. Aquest darrer,
sítuant el la qüestió de llibertat de creences en el panorama internacional d'hegemonia del nazifeixisme, amb la
coHaboració del Vaticá, destacava: "[...] Prou voldríem nosaltres que no ho fbs d'actualitat, pero la reacció vol
comentar de día en dia i no vol resignar-se a un sentit comprensiu de la religió, sense cap ansia de domini
terrenal. En la trista actualitat del feixisme, hi veiem ben clarament una nova alianca amb el poder papal. [...] En
totes les Repúbliques modernes s'aferma mes i mes el laicisme i resquerranisme encara que les dretes
reaccionarles intentin negar-ho. 1 és perqué a l'Europa lliure han d'ésser també lliures les consciéncies deis
homes. Actualment el laicisme no és un problema de doctrina, no és un problema de religió; és únicament i
exclusiva un problema clerical. A nosaltres no ens preocupa el misteri de reencarnado, no ens preocupen les
seves teories; el que volera és que controlin fins els llocs mes secrets de la nostra existencia, No ens preocupa
guanyar el cel, com diuen; el que volem és guanyar la térra a la ílibertat individual i col-lectiva deis ciutadans. El
laicisme no és una oposició; és únicament la igualtat davant la llei". I ei periodista que ressenyava í'acte
[anónim] destacava que Rovira "acaba el seu parlament dient que sense esquerrisme Catalunya seria trista i sense
catalanisme l'esquerrisme seria migrat, per la qual causa heñí hagut tots de lluitar per una Catalunya justa que



parlava d'un oasi caíala no pas com un marc idíl-lic sense conflicte social, sino com un espai

nacional i social propi que permetés desenvolupar polítiques socials progressistes: "Que ningú

no demani ni esperi que l'oasi cátala serveixi per a conservar privilegis de classe, per a aturar

l'obra de reforma justa, per a impedir la realització deis principis d'esquena. Oasi o no, la

Catalunya autónoma ha de situar-se a la davantera de l'esquerrisme república i ha de portar a

cap -pels camins legáis mentre aquests siguin lliures- l'obra transformadora que les extremes

dretes voldrien impedir provocant escenes de sang i de foc"490.

La projecció d'aquest escenari polític necessitava, tanmateix, nous sectors socials, un

deis quals era la joventut, que podía ser un agent de transformado social, car "el canvi i la

transformado, relativament rápida, afecten Festructura de FEstat i de ía societat. El segle XX

veurá un Estat nou i una societat nova. [...] El deure i Finterés de ía joventut han de portar-la a

la plena intervenció civil. Venen dies [entre la perspectiva del tríomf del Front d'Esquerres i

Fembat del nazifeixisme] en els quals la frivolitat duria el jovent a les mes trágiques

contingéncies. Si es mostrés indiferent a la sort de la Nació, de FEstat i de les classes, els

capgiraments nacionals, estatals i socials, Fesclafarien o Farrossegarien com un eos mort. En

cap nació, en cap Estat, en cap classe, no és possible que els joves, o una part important deis

joves, visquin al marge deis moviments socials i polítics o els mirien com una cosa

secundaria. T aixó és menys possible encara allí on, com a Catalunya, está plantejat a part deis

problemes generáis deis temps moderns, el básic problema propi, que és el del recobrament

del nostre esperit de nació i de la sobirania política que necessitem els catalans per a teñir un

•'• nom i un lloc i una obra en el món en crisi de transformado radical"491. En aquest cicle de

progressiu avene republicanista d'esquerres, Rovira concreta la intervenció com a inteMectual

a les corporacions amb la divulgado de la historia de la Generalitat en un context de

derogado de les seves funcions i en la síntesi entre adscripció nacional i avene social.

Aquesta funció divulgativa tingué lloc en rememorar referents nacionals com Prat de la

porti la redempció a la consciéncia deis homes" . Pe r al ía ressenya de les conferencies; "L 'Autonomista" , 19-FV-
1933 i "Acció Ciutadana [...] \ 28-1V-1933, núm., 34, pp., 1-4.

4yü L'oasi cátala, "La Humani ta t" , 15-111-1936, apiid. Félix C U C U R U L L : Panorámica...[VI], p. 370.
491 El jovent i el segle, "Cossetánia . Ciencia, Li teratura i Art. Revis ta de Joventut" , Tarragona, gener de

1936, any IV. Pe r al contingut d ' aques ta revista juvenil amb diversos cont inuguts culturáis: C f Josep VTRGELI
S A N R O M Á , Op.Cit , p 175-176.

492 Jaume Miravitlles, en representado de l'Associació de Funcionaris de la Generaíitat de Catalunya,
escriu una lletra a Ntcolau d'OIwer ( Barcelona, 5-BT-1935) anunciant un segiút de conferencies en nom de la
"Comissió de Cultura" de l'entitat. El cicle de conferencies es va establir de la següent manera: 26-JJI-1935:
"Orígens histories de la Generalitat de Catalunya" (Rovira i Virgili); 29-111, "La filosofía catalana" (Francesc
Pujols); 2-IV, "La tradició humanista a Catalunya" (Joan Estelrich); 5-TV, "La literatura catalana" (Nicolau
d'OIwer); 9-IV, "La tradició jurídica catalana" (F[rancesc] Maspons i Anglasell); 12-IV, "La tradició económica
a Catalunya" (Caries Pi i Sunyer); 16-IV, "La tradició militar a Catalunya" (Ferran Soldevila). La iniciativa
d'aquestes conferencies era feta amb la "col-laborado a la nostra obra de cultura [...], en nom de dos mil cinc
cents afiliáis" [Lletra de Jaume Miravitlles. Lligall num. 905. SPSB-AHN-SGC-Salamanca],



Riba493 i populars de la cultura com lgnasi Iglesias494 o en prologar treballs periodístics

d'articulistes com Josep Mana Francés a Focs de Bengala (1935), un exemple "d'aquests filis

del poblé que, a través de les asprors i les dificultáis d'una vida de treball, assoleixen peí propi

esfor9 la possessió d'una cultura [...] que coneix i sent i toca les angúnies, les miséries, els

anhels i les esperances deis proletaris. Coneix i sent i toca també els fons dolorosos i

tenebrosos de la gran ciutat"495.

Pero la condició d'esquerres de Rovira no era oposada a la continua divulgació de les

síntesis históriques de manifestacions de la catalanitat com Resum d'História del Catalanisme,

r'oportunitat" del qual a les envistes del triomf de la candidatura del Front d'Esquerres era

emmarcat, dones, en una conjuntura d'incorporació de "masses noves" al "catalanisme"496. El

ressó d'aquest assaig a "La Humanitat" definía l'autor com "el recercador de nacionalitats

oprimides", que "ha prestat un gran servei a la nostra historia contemporánia en aquest resum

que tot cátala ha de Uegir i meditar. Moltes vegades oblidem massa aviat certs fets i certs

homes"497.

493 No ha de sorprendre la re iv indicado de la concepció nacional de Prat de la Riba en el context de
suspensió de garanties estatutáries arran deis fets del sis d'octubre, com es despren de la col-laboració de Rovira
[extreta del próleg de Nacionalisme: "En Part de la Riba i l'esperit nacional"] a XÁlbum record a Enríe Pral de la
Riba, Barcelona, 1935, pp. 111-112.

494 Rovira va evocar projectivament -en un context de viratge populista i de suspensió de garanties
estatutáries per part del govern espanyol- l'autor teatral en el marc de la tradició modernista: "Si de l'exageració
de la sentimentalitat en volem dir sentimentalisme, caldrá deftigir aquest com un perill. Sospitem tanmateix, que
alió que a molts repugna és, no ja el sentimentalisme, ans bé el sentiment. En aquest punt, nosaltres subscrivim la
magnífica re iv indicado que del sentiment va fer anys enrera Gabriel Alomar. Els inteHectual d'avui que
consideren massa sentimental la generaci[ó] de comencos del segle, s'exposen a ésser consideráis com a massa
cerebrals per les generacions següents. En aquesta classe de discussions i preferéncies, hom oblida que no es
tracta verament d'establir el predomini d'una de les potencies animiques sobre les altres, sino d'establir entre totes
un equilibri harmónic i normal. La gene rado actual ha de fer examen de consciéncia. Potser veura que la minva
de la sentimentalitat té grossos inconvenients. Amb tots els detectes i excessos que vulgueu, el cor deis nostres
obrers i deis nostres menestrals bategava, mig quart de segle enrera, amb un ritme mes vigorós i ampie que no
pas avui. En altres coses hem progressat; pero en aixó hem retroceda. Aquell ritme d'aieshores és el de les obres
de l'Ignasi Iglesias; i en aixó hi ha un mérit de Palta figura que aquests dies homeriatgem. Désprés de la reacció
sentimental i tntel-lectualista deis últims decennis, seria bo que els homes d'avui -tant els de baix com els de dalt-
donessin ei just valor a la sentimentalitat humana. Val mes el cor del poblé tal com l'estima i el presenta
¡'Iglesias, que no pas el cor ressec i agre de certs savis i de certs redemptors.que hem conegut i coneixem" (p.35).
Cf: "El Cor del Poblé" a Llibre d'Or a lgnasi Iglesias. Paírocinat per la comissió pro-biblioteca Jgnasi Iglesias
[Barcelona, 1935]. Del mateix Rovira, a Op. di:. "El darrer acte", p. 164.

495 J. M. FRANCÉS: Fovs de Bengala. Iaserie (1931-1932), Tipografía Cosmos, Barcelona, 1935, p I - 3 .
496 Un resttm d'história del catalanisme/ D[oménec] , GUANSÉ, "La Rambla. Diari Catalanista de les

Esquerres", 27-11-1936, p.2,
497 "Resum d'história del catalanisme", per A . Rovira i Virgili/M. C , "La Humanitat", 23-H-1936, p. 4.

El comentan d'aquesta obra destacava que "reflecteix en tots moments l'estat d'esperit deis moments". També
actualitza la tasca deis lerrouxistes de la Lliga regionalista després de les eleccions del febrer de 1936: "En
aquests moments, després de la gran victoria, és prontos ilegir aquell capítol dedicat a les lluites entre la Lliga
regionalista i les forces desfermades del tétric Lerroux". En la va lo rado metodológica d'aquest assaig es troba
l'aportació roviriana: "L'exposició de Rovira i Virgili és imparcial, purament objectiva deis fets, pero la
conclusió d'aquests fets és prou categórica. N o és en certs partits política on s'ha fet Catalunya, sino en l'ánima,
en l'esperit de tots aquells catalans abnegats, que han lluitat, anónims i ignorats del públie, que han sofert, i fins i
tot han mort. Ells tan que Catalunya sigui immortal".

JHl



£n el context de Ja guerra revolucionaria Rovira -referent a les comunitatats de

catalans d'América498- persistí en la tasca de socialització cultural i política de períodes

histories que culturalment impulsaven la resistencia antifeixista com la vivencia de l'onze de

setembre: "El Camí Historie que ens va portar al 11 de setembre"499 També estudia

trajectóries que van ser referents del seu catalanisme d'esquerres com ValentíAlmirall (1936),

exponent de la unitat del catalanisme i federalisme500, i estudis sobre l'análisi comparativa

entre Pi i Margal! i Proudhon (1936), o conferencies per a la Protectora de l'Ensenyanca

Catalana501. Igualment va intervenir en el Congrés d'Esquerra Republicana de la Federació de

498 És el cas de la reprodúcelo de tres articles de Rovira a "Ressorgiment". Aquesta revista interpretava
Rovira com "un deis homes mes il-lustres de Catalunya [...]. La seva paraula, serena, clara i autoritzada, s'encén
d'entusiasme davant el nou ordre de coses que s'está elaborant a Catalunya grácies a la trágica atzagaiada deis
militars espanyols. Home d'esquerra, Rovira i Virgili, pero equánime, toierant i respectuós, patriota per damunt
de tot, ven els esdeveníments amb un optímisme que, tanmateix, prou falta ens feia enmig ['atmosfera enrarida,
gairebé asfixiant, en qué hom es mou per aquests mons de Déu". Els articles reproduits eren: "El senyal segur"
["La Humanitat". 29-VUI-1936], "La sobirania del treball" i "Catalunya, capadavantera" ["La Humanitat", 20-
VTII-1936]. Cf.: Tres bells articles de Rovira i Virgili, "Ressorgiment", octubre de 1936, núm. 243.

4Í>9 Rovira publica un fulletó sobre el tema abans del 6-X-1934, segons Á. BLADÉ 1 DESUMViLA, p.
358. Peí que fa a aquesta conferencia impartida a í'Ateneu Barcelonés cal destacar la vinculado deis fets
histories de la Catalunya Moderna amb Toposició a I'exércit espanyol feixista: "I ara que som en moments que la
consciéncia catalana está desvetilada i que es troba amb una amenaca enorme, en que torna l'ombra de Felip IV i
Felip V, en que un general Franco protegit per uns estrangers volen atacar les nostres llibertats, fem-nos mes
republicans que mai. Catalunya s'ha revoltat contra tres reis i és per tant tres vegades catalana i republicana.
Catalunya amb esperit república ha fet una República de garanties, de llibertats individuáis i coHectives i ocupa
en la lluita contra el feixisme el lloc que li pertoca, que el nostre passat és el nostre esdevenidor. Volem provar
que I'esperit heroic del segle XVIII és viu encara, pero també que al costat de l'esperit heroic tenim un sentit
polític. Els catalans d'avui procurem reviure la gesta de l'onze de setembre i provem que l'espasa blindada de
Casanoves no és trencadaJ que resta encara forta i arborada per la defensa de les nostres lliberats". Resum de la
conferencia..., p. 14.

500 C o m Rovira va exposar anter iorment a l'estudi {Homes de Catalunya. Valenií Almirall, "Catalunya",
B u e n o s Aires, desembre 1931, p. 19): "Valentí Almirall representa la un ió perfecta i fecunda del cataianisme i el
federal isme. En la doctr ina de Pí i Margal l , el sentit cátala és que lcom que corre per sota, que vivifica les arrels
del sistema. En la doctrina d'Almirall aquest sentit cátala sorgeix impetuosament a la superficie". La valoració
política de Vatentí Almirall posteriorment a la victoria del Front d'Esquerres, va teñir lloc en l'avinentesa de la
commemoració del cinquantenari de Lo catalanisme. Rovira explícita no tan sois la significado d'aquest estudi
sino l'aportació d1 Almirall a la construcció nacional: "En aquest llibre ric i dens de doctrina {Lo Catalanisme], hi
ha la justificado histórica i ideológica del nostre ideal, completant i superant l'aspecte literari i sentimental de la
Renaixenca; Almirall va donar-li un robust eos de doctrina [...]. Eíl, Almirall, va posar el nostre problema
concret en un ordre general d'idees; va pensar que el nostre cas no era solament el cas d'un amor filial a la patria
dolorosament caíguda, sino que havía d'ésser també una reivindicació humana presentada davant de la rao
humana. Així, va pujar de l'estadi sentimental a l'estadi del pensament. EU, dones, va ajuntar al daler instintiu del
nostre cor la visió d'una estructura política, dins la qual Catalunya trobaria el reconeixement de les llibertats
arrencades violentament per la monarquía unitaria [...]. Podem dir, encara, que Valentí Almiraíl fou un precursor
del nostre gloriós Francesc Maciá en la formulado de l'Estat Cátala [...]. Eli va fundar la primera entitat
própiament catalana política, el Centre Cátala de Barcelona, amb aquell lema que encara avui és de fet el nostre
lema: 'Catalunya i Avant!'. Catalunya, el mot és afirmado del nostre Dret, de la nostra patria; Avant!, és
l'afirmació del coratge il-limitat polític, social i huma". Vegeu: Parlament de Catalunya. Diari de Sessions, 20-
V-1936, núm. 223., p. 4464.

501 Rovira participa en un cicle de Conferencies organitzat per l'Associació Protectora de l'Ensenyanca
Catalana a Testiu de 1938 amb una sessió sobre El Vocabulari (5-Vffl). En aquest cicle també participaren:
Josep M. Capdevila (¿lengua i literatura), Jaume Aimá (L 'aprenentatge del cátala), AJexandre Galí (Elogi de la
gramática), Dr. Solé i Pía (Del nom de les plantes), Caries Riba (¿lengua, gramática, estit), Josep Parunella
(Llengitatge i pensament), Enric Bagué (¿lengua i historia) i Pompeu Frabra (El caíala literari). Per al gener de
1939, l'APEC tenía previst un altre cicle de conferencies -que no s'arribá a realitzar- en el qual Rovira havia de
parlar sobre Francesc de Tamarit, diputat militar deis anys ¡63H-164L En aquest cicle era previst que també hi



les comarques tarragonines a Tortosa, on va incidir sobre la qüestió territorial vinculada a la

ciutat de Tortosa. Així va escriure un árdele -relacionant la catalanitat de la ciutat amb les

classes populars- sobre aquest extrem, especialment per al Congrés, "La catalanitat de

Tortosa": [...] La historia de Tortosa confirma la nostra tesi alhora democrática i catalanista.

En efecte: les classes modestes de Tortosa, el poblé menestral i obrer, estimava en els vells

temps de Catalunya la doble causa patriótica i social. Així va demostrar-se en aquell any

tempestuós de 1640, el de la famosa guerra deis Segadors. A Tortosa hi veiem dos partits: et

popular, que es revoltá contra les tropes de Felip IV el día 21 de juliol, i el de les classes altes,

que es posa al costat del monarca i traí Catalunya. La Tortosa que nosaltres reivindiquen! i

honorem avui, és la base deis menestrals i obrers que Uuitaren aleshores per la patria dirigits

per Josep Rius, afusellat després pels fílipistes, i no pas la deis burgesos i nobles que Uuitaren

peí rei, dirigits peí procurador en cap Francesc Forcadeil i peí sots-veguer Andreu Pinyana".

Un cop mes, dones, Rovira emprava 1'episodi historie com a eina de conscienciació nacional-

territorial. I ell mateix n'extreu conseqüéncies després del Congrés: "[...] Vam anar a la capital

del Baix Ebre per a complir un deure d'homes de partit, i hi vam trobar, ultra el goig del deure

acomplert, múltiples motius de satisfacció política i patriótica [...]. La Tortosa catalanista, era

ignorada per molts. Ara, la llegenda d'un pretés tortosinisme anticatalá ha estat desfeta. S'ha

parlat ais tortosins en un llenguatge d'explícit catalanisme nacional, i ells l'han compres, I'han

aplaudit i s'hi ha sentit interpretáis" ". Aquesta vinculado entre passat i present va ser notoria

en la commemoracio.de I'onze de setembre en temps de guerra quan Rovira identifícava els

resistents de 1714 amb la lluita contra els feixistes dei 1937 en la defensa de "la llibertat deis

catálans com a homes i la llibertat de Catalunya com a nació". Aquesta projecció cap al

present fa que la historia tingui un subjecte: "per aixó totes les ensenyes catalanistes,

republicanes i obreres son arborades avui a honor d'aqueüs herois". Aquesta funció de la

memoria histórica en una conjuntura de conflicte social i polític el V937 feia destacar que "hi

ha una solidaritat efectiva entre les lluites culminants de la nostra historia i la lluita que avui

prenguessin part: Pere Boch Gimpera {Eníorn de la idea d'Espatiya), Josep María Capdevila {Perspectiva de la
literatura catalana de la Renaixenca), Leandre. Cervera (Aportado de Catalunya i Occitánia a la ciencia
médica), Eduard Fontseré (L 'aportada de Catalunya a les ciéncies d 'observado: el que ha estat i el que hauria
d'ésser), Alexandre Galí (L 'escola enfundó de la colledivitat), Emili Mira (Psicopedagogia del carácter), J.
Quero Molares (El problema de la Mediterránia), A. Oriol Anguera (Vint-i-quatrc hores al Palau de la
Descoberta), Josep Parunella (L 'emenyament a Catalunya de la Renaixenca enea), Jordi Rubio i Baiaguer {La
vida literaria a Catalunya vers I 'any 1839), Jaume Serra Hunter (La filosofía de la Catalunya vuit-cehtista),
Feliu Elias (L 'art cátala a partir del Renaixement), Josep de C. Serra Ráfols (Els orígens de Barcelona), Pau
Vila (Lespossibilitats alimentarles de Catalunya). (Arxiu de Jordi Verrié).

502 Els participants al Congrés van ser: Lluís Mestres, Rovira i Virgili, Martí Rouret, Miquel Cunillera,
Farreras i Duran, Nogués i Bisel, Fort i Llorenc, Josep Andreu i Abelló, Joan Beneti Pinyana i Francesc
Cabanes. La intervenció de Rovira va anar en la direcció de remarcar la cohesíó territorial en la guerra contra
l'exércit espanyol franquista: " Hi va haver un moment que Valencia es va creure que sense Catalunya es podia
guanyar la guerra. Aviat s'han adonat que aixó no és possible", "Llibertat", 6-VU-1937.



sostenim els catalans. En cada segle, en cada dinastía, en cada época, Catalunya s'ha alcaí

contra els poders absoluts, opressors, reaccionaris o totalitaris. T és que ella ha estat i sera

democrática, igualitaria, progressiva i liberal. Podem dir que Catalunya ha rebutjat sempre el

feixisme sota totes les formes que aquest ha revestit históricament. Joan íi, Felip IV, Felip V

representaven, en el fons, alió mateix que avui representa Franco". Rovira, ai mateix temps,

centrava la defensa nacional en les cíasses populars: "Així veiem que els estaments populars

son els que mes es distingeixen en les guerres nacionals catalanes. Pagesia i menestralía son

les máximes forces de la Catalunya histórica, a les quals en els temps moderns s'ha afegit el

proletariat". Aquesta base social nacional-popular fa que Rovira presentitzi, ara en la lluita

contra el feixisme, la contribució deis que Uuitaren defensant Barcelona l'onze de setembre de

1714: "Els herois i mártirs del 1714, en caure, van assegurar el redrecamerit. I ara, aquelles

ombres nacionals de Catalunya ens acompanyen en la lluita contra les ombres hostils, altre

cop reencamades"503.

Aquesta tasca divulgativa culmina amb la consecució del Premi Valentí Almirall el

1937 amb el lübre Quinzc Articles (1938)504, compendi de la seva autobiografía. I també

confluí amb la intervenció a la Institució de les Lletres Catalanes505 i amb 1'elaboració deis

assaigs politics que publica a La Humanifaf, on destaca un arríele, la Forga de Catalunya.

Aquest article, com a model de la premsa política del moment, apel-Ia -després deis fets de

maig de 1937- a "la Catalunya catalana, la Catalunya nacional, la Catalunya que no abdica m

es disfressa, que no .s'humilia ni es deixa humiliar". El mateix any, amb una significativa

al-lusió a les dates de 1641 i 1938 peí que fa a la relació entre dos escenaris d'ocupació -

felipisme/franquisme-, publica l'opuscle La Victoria de Moníjuic, Aquesta difusió era un

exemple de la conjuntura de socialització de la cultura nacional en el terreny de la

pedagogía506. Una pedagogía que s'estenia a la necessitat que Catalunya tenia d'una propia

política internacional al costat de la defensa deis drets nacionals (aspeele queja havia defensat

el 1914/1922): "[...] Hem de posar, dones, la nostra simpatía en aquell grup de potencies on

503 La significado del 1714, "La Humanitat", 1Í-IX-1937.
504 Les opinions sobre la trajectória de Rovira a i ran de! Premi remarcaven que Rovi ra "ha estat el

forjador d'una Cata lunya auléní icament catalanista, eonscient d'ella mateixa i sensible a les valors racials,
c ínológiqucs í substanciáis d'un poblc que es redreca, després d'un tombant trágic de la seva historia viva". Cf.:
Un periodista autér.tic. A . Rovira i Virgili / Manuel V A L L D E P E R E S , "Moments" , oc tubre-novembre , 1937.
Vegeu també una semblanca del Rovi ra periodista a El Premi Valenti Almirall, dins Anioni Rovira i Virgili. Un
mestre del pehodisme, "Últ ima Hora" , 8-XTf-l937_, núm. 6 6 5 .

505 Segons el "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (ló-IX-1937), p. 1151.
306 La Victoria de Montjuic, Ediciones Españolas, Barcelona, 1938. Les obres de Rovira eren objecte de

ditiisió dins els projectes pedagógics de la Generalitat. En son exemple la Historia de Catalunya. Tria d'episodis
i Valenti Almirall, Cf: Tria d'obres per a infanls fsta per l'antiga Comissió Mixta per a Llikres i adoptada per
l'actual Comissió del llikre Escolar del Sen>ei de Material Escolar i Pedagógic [del Departament de Cultura] de
la Genratitat de Catalunya, Barcelona, 1938 [Fons Alexandre Galí. Inventan núin.: 253. ANCJ.



predomina l'amor a les llibertats coHectiVes, on els drets nacionals i lingüístics son mes

respectáis, on el sentiment no revesteix el carácter exclusiu de l'egoisme ni ei carácter

absorbent de rimperialisme, ans bé ens sitúa dins el marc d'un principi general aplicable a les

altres nacions [...]. Catalunya ha de fer internacionalment la política deis seus alts interessos,

permanents i vitáis. No hem de sacrificar les nostres amistáis a les aures sentimentals que

sovint ens han fet quedar malament [...]. Catalunya, territorialment petita; Catalunya,

desproveída deis ressorts poderosos que té un Estat, ha de fer ús, en els seves relacions

exteriors del sen esfor? de freball, deis seus valors espirituaJs, de la seva ideología liberal,

democrática i profundament universal. Una Catalunya que aparegui davant l'estranger amb el

rosíre polític i social de l'Esquerra Republicana de Catalunya será mes ben mirada, no ho

dubteu, que una Catalunya amb el rostre que ha mostrat transitónament en alguns períodes

d'aquest any i mig de guerra". La posició roviriana en política internacional era a favor de tres

potencies que hipotéticament defensarien la Catalunya republicana; La Unió Soviética,

Anglaterra, Franca i els EUA507

Pero en aquest context de defensa de les nacionalitats oprimides, quan va ser nomenat

Vice-president primer del Parlament, sota la presidencia de Josep Irla -conjuntament amb

Manuel Serra i Moret, mentre aquest era Vice-President segon-, Rovira emprengué un viatge

a la Unió Soviética (Viatge a la IÍRSS) del qual dona compte a La Humanitat entre el

novembre de 1938 i el gener de 1939509. Era el temps d'una guerra que Rovira i Virgüi va

?07 Parlen els homes de la democracia catalana, "L'autonomista", 10386, 1-T-1938, p.1.
508 "Parlament de Catalunya", núm 259, sessió del l-X-1938. Ismael PITARCH: Purlamenl dt

Catalunya..., p. 41.
309 El canvi de marc polític en la Catalunya de la guerra i de la revolució (1936-1939) posiciona Rovira

en una defensa del referent soviétic com a baluard de la lluita antifeixista en l'ámbit peninsular i com a mur de
contencíó de l'hegemonia annexionista del nazisme a l'Europa Cenlreoriental en el cas deis sudets a
Txecoslováquia. El viatge a la URSS que emprén, traduit en articles per a "La Humanitat" entre el 25-XI-1938 i
el 15-1-1939 i a "Meridiá" entre el 31-XÜ-1938 i el 14-1-1939 és una mostra de les preocupacions socials i
d'organització territorial de Rovira. És el cas de la crónica 'El benestar públic', com a culminado del periode
revolucionar! obertel 1917: "Del 1917 enea, el poblé soviétic ha passat per períodes. Hi ha hagut anys
d'escassetat i de fam. Ara ja fa temps que la reconstrucció económica, a través de reformes i plans famosos
[quinquennals], ha aconseguit d'obrir un periode de prosperitat ascendent. EJ nivell mitjá de vida, abans inferior
al deis países occidentals, l'ha igualat, i ádhuc superat en algiins casos L..J. EJ benestar públic que ha comencat a
regnar a la URSS, com a resultat, principalment, de l'éxit deis plans económics, representa peí costat polític, un
puixant factor de consolidado, contra el qual no teñen eficacia práctica les reserves de doctrina i de procediment.
La millor propaganda soviética és el fet innegable de la present prosperitat". Respecte a l'organitzaeió territorial,
Rovira concebía com l'apíicació federal de ta Unió Soviética era un model reeixit d'estat multinacional,
remarcant el tipus de federació regional de Rússia (amb paraHeüsme amb les regions espanyoles?). Com escriu
a "Un fort estat multinacional' ("La Humanitat", 11-XD.-1938): "[...] La consolidado estatal és ací una cosa
visible, que salta ais ulls. J Stalín ha pogut declarar que la Unió Soviética és un Estat multinacional que per la
seva cohesió interna pot fer enveja a qualsevol Estat nacional del món [...]. L'exemple de la URSS prova, dones,
que es factible de donar ais Estats una unitat auténtica, resistent i duradora, sense apeMar ais procediments
d'absorció i de dominado que caracteritzen runitarisme. A la Unió Soviética, millor encara que ais Estats Units
de Nord-Améríca i que a Sulssa, pot apreciar-se la realització práctica de ía fórmula federativa: la unitat dins la
varietat. Una varietat que és de nacions, i no ja de simples regions, i per tant mes difícil d'harmomtzsr-la amb la
unitat del conjunt estatal [...] La Gran Rússia, nucli i ciutadetla de la Unió, no sent, sota el régim soviétic, cap
atany d'imposictó idiomáftea ni cap veHeítat d'imperiatisme cultural damunt les altres nacions. Klla mateixa
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descriure a La Humanitat tot siíuant-se en la denuncia deis "incontrolats", la táctica no

intervencionista i la crítica a la política republicana espanyola'10. Fren senyals de ciar

compromís antifeixista -la tasca del quaí no era unánime entre antics companys de militáncia

republicana5"- que arribava fíns al front deis combaíents republicans5'2. Un compromís que,

com a constant al llarg de la trajecíória inteHectuai de Rovira, mantenía el vector de la

forma, per dintre, una complexa F e d e r a d o regional. U n Estaí d'Estats, una F e d e r a d o de Federacions, un poblé
de pobles. Aixó és la URSS. I és Stalin mateix quí, ben lluny de parlar de n a d ó russa referint-se a la Unió, o de
nació soviética -formules que serien falses i perilloses- proclama el carácter multinacional de l'Kstat soviétic i
remarca que aquesta multiplicitat no el priva de teñir una unitat tan forta, aimenys. com la de l'Estat uninacional
que en tingui mes". Aquesta visió feta des del liberalisme d'esqueres comporta projectivament la comprensió des
de rengles de l'esquerra: "Quan, a les acaballes de la riostra guerra, ana a la URSS , no es declara comunista ni ho
trobá tot cxccHcnt , pero diguc amb l 'honradcsa de sempre alió que pensava, admira les solucions nacionals que
eren la vivent reaHtzació deis mülors somnis deis catalans com e!I i no es reclogué en actitud hostil davant les
noves reaiitats soda l s que, vulguem o no, informen el món futur".

La Premsa comunista es féu ressó de la solidaritat del viatge de Rovira. Vegeu "Frente Rojo. Órgano
del Part ido Comunista. S.E.I.C.", Barcelona. 27-X-1938. Aquest órgan recull la sessió dedicada al comiat deis
delégala espanyols que van cap a la Unió Soviética en la qual intervenen R amón Hortoneda, Joseba Uikijo,

. Torres Campanyá i Rovira i Virgili, del qual es destaca que "en un bello párrafo presintió la ilusionada emoción
de los españoles ante la perspectiva de tener cerca de los espontáneos y desinteresados amigos de la Unión
Soviética que en iodo momento y sin más estimulo que sus afanes de libertad estuvieron al lado de la República
española brindándole el aliento de su adhesión y la enseñanza de su obra creadora1". També "Frente Rojo...",
Í4-XII-1938, destacava unes afirmacions de Rovira i Virgili: "Hay allí [URSS] una nueva vida llena de confort,
de alegría y de risueñas perspectivas. "Ya nadie puede calificar de utopías los proyecios soviéticos". Per auna
visió comparativa entre les impiession de Josep Pía, Rovira i Virgili, i Eugeni Xammai1, Cf.: Jaume
G U I L L A M E T : L'URSS, des de Catalunya, "El País", 5-IX-1991.

>l° Josep M. R O I G I ROSICH: 'La guerra que hanprovocat '. Selecció d'articles sobra la guerra civil
espanyola, P A M , Barcelona, 1998. Per exempíe els articíes: "Respecteu la casa" o "La par t ic ipado de
Catalunya" trespectivament LH, 8-V1I1-193 6 i 12-XI-193 7j.

511 És el cas d'Tgnasi Ribera i Rovira desqualifícant la tasca deis inteHectuals d 'esquerres definits com
"Les il lustres formiguetes roges", car "Tots aquests inteHectuals, i artistes que han servit de suport al régim
marxista, s i lendant els horrors de la r evo ludó i les iniquitats del govem roig s 'han visí arrastráis a la t r a ído deis
scus principis moráis, socials, potítics, per ia por, la covardia, l 'cgoismc i la vanitat". Entre aquests intcHcctuals
Ribera i Rovira inclotá Rovira i Virgili, Caries Riba o Pompeu Fabra: "cap d 'aquestes iMustres formiguetes
roges ha sofert els estralls de la guerra ni de la r e v o l u d ó " [s/p, s/1, s/d]. Aquesta visió de Ribera contrasta
aimenys amb una altra que va sobre Rovira el 1914, arran del Pacte de Sant Gervasi. En efecte a Siluetes \ en
l'apartat "El Timpanell" deia sobre el perdiodista en temps de ia redacció a "El Poblé.. .": "Jo'l tinc per una bona
persona. A mi, no m'ha fet mai ni be ni mal. M'ha tractat sempre afectuosament i jo li ha correspost de la m a t d x a
manera. Eli mereix qu'escrigui el seu nom. Se diu Rovira i Virgili. La seva especial i dolorosa atrofia física el
sostreía del desencadenar furiós de les passions deis seas companys. Quan xiulaven els improperis, quan se
malparlava del partit [UFNR] i deis seus homes , quan al seu entorn la furia de les Mengües desencadenades
llepaven, com el foc devorador, les honres agres, ell permaneixia impassible treballant, treballant, els ulls fits en
l'alvura del paper i en el rasguejar de la ploma inquieta i desfermada, i el pensament voleiant per la Croacia, per
la Finlandia.. . La sordesa el va tornar immune, li va salvar la complicitat en la mala obra deis companys [contra
els continuador» d'EI Poblé.. . després del Pacte de Sant Gervasi, entre els quals destacava Ribera i Roviral . En
les seves orelles adormidos, s'hi conservava només el darrer clam perceptible: -un anatema fulminan!: el
lerrouxisme. Fa sis anys d'aixó. Per ell no ha passat el temps: l 'anatema encara ressona, i ell n'está enamorat
perqué fou el darrer só que va fer vibrar el seu tímpanel!", pp. l-2[s/l. s/d]. Exemplar manuscrit fotocopiat [Arxiu
personal d 'Antoni Ribera].

512 És el cas de la intervenció al llibre coMectiu Presencia de CatalunyaJ. La térra. Eipaisatge cátala a
través deis seus poetes. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Servéis de Cultura al Front, 1938.
Rovira hi va intervenir amb "Conreus de Catalunya", "L 'a igua esperada", "Vila de Prades vennella", "Els fanals
de la mar". Els llibres de Rovira i Virgili eren compresos en el Catáleg del Liibres del Servei de Biblioteques del
Front, creat peí Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Vegeu la Llista primera citant els assaigs
Catalunya i la República \ El Principi de les nacionalitats (p. 14). També arribava al front el Teatre de la
Natura. Paisatges i Marines. Botánica i zoología.



catalaniíaí nacional. 1 el mantenía en una conjuntura de tensió en el marc de l'enfrontament

bél-lic. Així, el julioi de 1938, a tail de rememorado del bienni de confrontació amb l'exércit

feixista i de l'ofensiva que mantenía contra el país, Rovira mantenía els posicionaments que

partien d'aquella Nacionaliízació de Catalunya de 1914: "el primer problema és el de 1'ánima

propia [...]. La Catalunya auténtica, la que té la plenitud de la propia vida, no és la Catalunya

comarcal, ni la provincial, ni la regional. Es la Catalunya nacional. Només hi ha en veritat,

aquesta Catalunya. Les altres son degeneracions, o desñguracions de Catalunya. Sense partir

del concepte de Catalunya-nació, no podríem explicar-nos ni la historia, ni la llengua, ni la

cultura, ni l'ideal de la nostra térra [...]. Encara hi ha molts catalans que per ánima nacional

teñen animetes regionals, provincials o comarcáis [...].La desnacionalització, en efecte, és una

especie de desclassifícació [...]. El primer problema cátala, en l'ordre d'importáncia, és aquest:

que Catalunya tingui plena consciéncia que és una nació; que els catalans se sentin catalans

nacionals, que és Túnica manera de sentir-se verament catalans. Només els comarcalistes, els

provincians i els regionalistes troben que íesperit nacional de Catalunya i deis cataians pot

impedir o destorbar les relacions, les coHaboracions i les unions amb els altres pobles,

sobretot amb els altres pobíes peninsulars". I reprenia, en efecte, la tesi federal del lliure pacte

entre nacions en el marc de lluita contra l'abast del feixisme europeu: "Alió que fa l'esperit

nacional és establir les relacions, les coHaboracions i les unions damunt una base d'igualtat i

de dignitat. [...] Hem de teñir present que s'acosten hores a Espanya, a Europa i al món, en qué

la qualitat nacional deis pobles será un element primordial que assolirá la valoració máxima

[...]. Únicament la nació té, en el món, un esdevenidor polític, social, cultural. Son les nacions

amb llur ánima les que fan la historia [...]. Que pleguin d'un cop tots els pessebristes del

regionalisme -de dreta o d'esquerra- i que Catalunya aparegui ais ulls de tothom amb la seva

irrenunciable qualitat de nació, al costat de les altres nacions ibériques"51".

513 El Primer problema catata, "Meridiá", 29-VTI-1938. Per a reproducció i la dífijsió en forma de
fulletó editat peí Comité Llibertat de Buenos Aires, próxim al nucli d'emigrats caíalans que ediíaven
"Ressorgiment", Josep-Lluís CAROD ROVIRA [cur.]: Antoni Rovira i Virgili i la qüestió nacional. Textos
politics. 1913-1947, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994, ppl77-181. En el mateix context Rovira publica
l'editoriaf Valencia Nostra, commemoratiu de l'entrada a Valencia per part de Jaume I el 1238; pero que era
alhora un record simbólic contra l'ofensiva de Pexércit espanyol contra el País Valencia. Es tractava d'un article
rememoratiu de les eíapes de vinculado que els rerpublicans nacionalistes havien mantitigut amb Valencia
d'encá del Centre Nacionalista República el 1907 i la recepció a Maciá a l'ocasió de la recepció de les despulles
de Blasco Ibáñez. I cloía. "Que la Valencia nostra es recordi, com nosaítres mateixos, del día de la seva amiga
naixenca! Que se'n recordin tots els catalans -els d'enllá de les muntanyes, els d'enllá els rius, els d'enllá la mar",
"Revista de Catalunya", setembre de 1938, pp. 3-6.



0.1.5 La iluita per la vida o el treball esperancat (1939-1949)

"Que l'any 1943 ens siguí propici! Ara fará quatre anys de la nostra sortida de Ctalunya. I jo, que soc un
home que no m'enyoro en el sentit correní del mot, sentó tanmateix la impaciencia de la tornada. Tot plegat,
pero, em sembla encara una mica llarg, per a nosaltres almenys" [Rovira a Pous i Pagés, Montpeller, 7-1-1942].-
"A cote des e.tilés individuéis se trouvaient un gran nombre de familles entiéres. Tous abandonnaient avec un
doieur poignante la terre natale, non seuiement por se soustraire a la vengeance des envahisseurs, franquistes,
italiens et allemands, mais aussi par un sentiment de dignité. Us ne voíaient pas étre les sujets de Franco; ils ne
voulaient pas vivre sous le joug de la Phalange, cree á l'image du Fascio et du nazisme \...]" [(ARV): "L'éxode
catalán de 1939" a Pour la Resíauraíion de IAuionomi caíalwie, 1945. f. l].-"Arabé; laperdua d'en Rovira, tan
sensible per a Catalunya, no ha de fer canviar cap deis nostres plans, al contrari, cree que ens obliga encara mes a
tirar-los endavant. Pero hi ha un punt en qué caldrá pensar-hi, ja que ía intenció era que en Rovira es poses al cap
de la tasca d'organització espiritual a emprendre. Caldrá veure com es substitueix" [Lletra de Pi i Sunyer a Josep
Irla, Londres, 18-XU-1949].

Peí gener del 1939 comencava la diáspora per a Rovira514, mentre que des de l'interior

séctors conservadors emetien una tasca critica i contraria al passat polític immediat de sectors

intel-lectuals d'esquerra, com fou eí mateix Rovira, Aquest fou el cas de ía lletra del filósof

cristiá vallenc Josep Miquel i Macaya, que el 20 de febrer de 1939 va escriure des de

Barcelona a Ferran Valls i Tabemer tot comentant una relectura de l'historiador {La falsa

ruta] i en fer una análisi del desenvolupament del catalanisme des de comengament de segle,

destacava: "Hi ha un autor a qui jo faig molt responsable d'aqueixa mala orientació [política

de Catalunya i de l'orientació nacionalista del país]: Rovira i Virgili. Potser ha estat el

tractadista a malgrat de la seva agilitat i romaniíat d'estií, qui ha influit mes a crear una

concepció nacionalista, si bé en principi de base general -Historia deis moviments

nacionalistes- després de base estretament esquerrana- tota la seva tasca a La Publicitat, La

Ñau i La Ihimaniiai. I ja sabem que en certs moments ell féu de pontífex i de cagador

d'aloseSj sol o acompanyat [Acció Catalana i Acció Catalana Republicana], per l'exemplar

[Jaume]Botill [i Mates]. Si algú fa la revisió política de Catalunya en aquests trenta anys,

estiguem segurs que Rovira, doetrinalment, hi haurá fet mes mal que una pedregada en

sec"'I5. HI mateix esperit informava la premsa:

314 Un exili que Rovira comparava , des de Tolosa de Llenguadoc el maig de 1939, amb la tasca de
destrucció de Feiip V: "Amb quina furia d'odi eis enemics han iniciat ara la tasca sinistra de destruir el sentiment
nacional deis catalana! El Dec re t de N o v a Planta esdevé pal-lid al custat de les disposicions anl icatalanes de les
autori tats franquisíes. Fel ip V resul ta un aprenení al costat d 'aquests mestres . Pero si teñen la furia de l'odi, no
teñen la claretat d ela intel-ligéncia. Destralejant l 'arbre sagrat, preparen les v igorosíss imes rebrotades de demá.
En la térra del sÜencí aníran ajuntant-se els e lements del futur clam1 '. Terra de Silenci/ A. R O V I R A í \ / I R G I L I ,
"Catalunya. Revis ta d' informació i expansió catalana", 1939, 103, p. 3 .

315 Sg [APFVT] L-376/39. D'al tra banda, restava emmarcar eí sentit de la critica en Rovi ra a nivell mes
general: "La nostra poca comprensió de la realitat histórica d'Espanya, la nostra generaiitzada separado de la
realítat peninsular, ha de meiiar-nos, dones, a fer ruta diversa [aMusió a l'aiticle "La falsa ruta" de Valls] i a
foraeixir-se deis camins plens de mirallets que fíns l'hora actual hem seguit. Hem [sic] pensó que catalanisme,
nacionalisme, fet diferencial, l'ús exclusiu del llenguatge regional, separació sistemática de la cultura catalana de
la de Madrid, etc, etc, no és o no era sino altra cosa que un tinglado amb potes i bañes, ben mup.tat, enlluernador
de molts encants, de bona fe, pero que partía d'alguns principis mes sentimental que no pas reals [...]."



"Pedantería, petulancia, intemperancia, fatuidad, habilidad, inconsecuencia, ladinismo,

sordera y... sordidez; tal, este "separatista claudicante" cuando le convino que, ¡levado de su

ambición y de su odio implacable a España, encontróse, después de haber hecho carantoñas

a la "Lliga", en "Acció Catalana", desde cuyo órgano en la Frensa atrojó pellas de batro

contra el insuficiente mental que dirigiera aquel partido de aluvión aflorando

insospechadamente a la vida política en vísperas del humear de la ollas de Xenón, sin

perjuicio de ingresar posteriormente don Antonio en la "Esquerra" al objeto de pescar

truchas o bragas enjutas. [...] Si hay una planta maldita que precisa extirpar de raíz del

suelo catalán, es ésta del separatismo, de! que erigióse en apóstol, por tozudez y por miopía

moral, el obstinado lenguaraz y mendaz Roviray Virgili, digno, en verdad, de los honores de

la picota [...]. Rovira y Virgili todavía iba más lejos: pedía que los "forasteros" no

interviniesen ni directa ni indirectamente en los asuntos de Cataluña [...]. Aros imaginamos a

Rovira y Virgili por esos mundos de Dios, con el dolor clavado en el alma, entreviendo a

Cataluña [...], limpia totalmente de separatistas, de fantasmones rojos, de tragediantes, de-

ladrones y de incendiarios, y regida y ennoblecida por los que llevan el sentimiento de

Patria en lo más hondo del corazón. Nuevo "Judío Errante", este raro ejemplar de la raza

judaica andorreará por tierras extrañas, sin rumbo, sin amigos y hasta sin billetes de "los de

serie. Es el fin que le teníamos pronosticado al antiespañol Rovira, parte integrante un

tiempo de la "Lligueía", miembro destacado después de la "Esquerra", comedióglafo,

diputado y valiente (valiente sinvergüenza) que durante el infamante periodo rojo, mientras

• ' eran atormentados en las "prisiones flotantes ",[...] centenares de honorables ciudadanos por

el delito de sentirse españoles, y otros vilmente asesinados por los sicarios del monstruoso .

Negrin, él se entregaba a catalogar las "victorias" de los bandidos de Lister, a dar cima a

"Pequeña Historia deis Segadors", a romper lanzas en pro de Checoeslovaquia, etc., sin un " '

temblor un el almu, ni un estremecimiento en el corazón, rebosante de odio [...]" .

Aqüestes apreciacions no eren gratuites. El dotze d'abril de 1940 hom instruí a Rovira

un expedient de responsabilitats polítiques basat en informes de les instáncies polítiques

d'aleshores517. L'iníbrme del tribunal de Responsabilitats -realitzat el 5-IV-1940- descrivia

Rovira amb les següents paraules: "[...] Persona de ideas izquierdistas desde muy antiguo.

Perteneció al partido de "Acción Catalana Republicana de Cataluña" y luego y a raíz del

triunfo de la funesta República se pasó al partido denominado "Esquerra Republicana de

Cataluña", llegando a ostentar el cargo de Diputado del Parlamento Catalán. Era oficial

516 Fantasmones Rojos. Antonio Rovira y Virgili/ Juan F R A N C I S C O B O S C H , "Solidaridad Nacional" ,
13-X-1939.

517 Tribunal Superior de Justicia de Catalunya/ Tribunal de Responsabilidades Políticas [Exp.
3102/1940] .



primero de la fenecida Generalidad, llegando a ser jefe de Negociado de la misma, Gran

publicista y colaborador del periódico llamado "La Humanitat" de Barcelona. Pocos días

antes de ser liberada esta población huyó al extranjero (Francia), donde parece se

encuentra en la actualidad [...]".

L'informe de FET i de les JONS -instruit el 2-IX-1940- destacava; "[...] se trata de un

destacado y antiguo militante de los partidos separatistas. Periodista conocido por sus

colaboraciones y campañas en periódicos afines a su ideología, entre los cuales pueden

citarle "L'Opinió", "La Humanitat", etc. Pertenecía a "Izquierda Republicana de Cataluña

de cuyo Consejo Permanente formaba parte. Actuó como Diputado del llamado "Parlamento

de Cataluña", tomando parte en multitud de actos y propaganda de carácter separatista. Por

su personalidad destacada entre los hombres de letras catalanistas, fue nombrado miembro

del Jurado para adjudicar el premio literario de la "Generalidad", "Juan Maragall".

Durante el dominio rojo su actitud fue de completa hostilidad al Glorioso Movimiento

Nacional, habiendo abandonado esta Ciudad, juntamente con sus familiares, el 23 de enero
c í o

de 1939, marchando en dirección a Francia. Pertenece a la Masonería [...] . El Delegado

Provincial de Información e Investigación Pedro de Armenteros.

L'informe de l'Ajuntament, a carree de Miquel Mateu, fou incoat el 5-VI-1940,

remarcant que Rovira "Procede del antiguo partido Nacionalista Republicano, fue uno de los

fundadores y jefe con Nicolau d'Olwer, de "Acció Catalana Republicana", pasando después

a "Esquerra Republicana de Catalunya". Profesaba reconocida ideología separatista y

había tomado parte muy activa en un sinfín de actos de propaganda de su partido y sentir

político. En representación del último fue nombrado Diputado del Parlamento Catalán y más

tarde, Presidente del mismo. Como periodista que era, escribía en los periódicos "La

Humanitat" y "La Publicitat" y en otros de las misma tendencias. Fue también Diputado a

Cortes y como escritor, autor de la "Historia Nacional de Catalunya " [...]".

L'informe de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, del 14-VI-1940, apreciava

que "e/ citado individuo es de malos antecedentes políticos, ya que fue uno de los más

destacados separatistas. El informado, había pertenecido a la Lliga Catalana, ingresando

más tarde en Acción Ciudadana y por último en la Esquerra Republicana de Cataluña, donde

colaboró intensamente para la consecución del estatuto catalán, siendo uno de sus

518 El jutge numero 3 del TRRP demana informes sobre masonería el 29-IV-I941. Segons Volant de la
Delegación del Estado de Recuperación de Documentos adrecat al Jutge instructor contata que "Antonio Rovira
Virgili no tiene antecedentes masónicos" (Salamanca, 7-V-1941). També la Dirección General de Seguridad
(Madrid, 9-V-1941), constatava que "Carece" d'antecedents macónics. Full 17 (Exp.). De l'expedient sobre
masonería de Rovira dipositat a AHNGC núm. 1069/23 tampoc no es desprén, dones, cap antecedent d'aquesta
modalitat. Val a dir que aquesta causa va ser continuada entre el 25-IV-1944 i 25-111-1958 a través de la
Dirección General de Seguridad.
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redactores. Fue diputado del Parlamento Catalán y figuró en diversas candidaturas del

Frente Popular. Fue director del periódico "í,a Publicidad", y fundador del periódico "í,a

Ñau. Colaborador de "Nosaltres Sois"y "Palestra"519. Debiendo significar a V.I. que el que

nos ocupa durante la guerra figuró en la Comisión que fue a Rusia, para solicitar la ayuda

del Gobierno marxista. De regreso, se dedicó principalmente a los temas periodísticos siendo

autor de unos artículos que publicaba en el periódico "Solidaridad Obrera" titulado

"Historia del Segador". Además de todo lo anteriormente expuesto, fue uno de los firmantes

del manifiesto de intelectuales que se publicó en la prensa roja, y que repercutió

enormemente en el extranjero. Fue también uno de los redactores de los Trece Famosos

Puntos del Nefasto Negritu por encargo de éste. Haciendo observar a vuestra autoridad que

según informes del Sr. Cadena, de ¡a Diputación Provincial de esta Ciudad, ei citado

Rovira falleció en Paris. Por lo tanto teniendo en cuenta todos los antecedentes

anteriormente mencionados y de su filiación política se le debe considerar afecto a la causa

marxista [...]".

Finalment, YJnformc de la Guardia Civil, redactat el 12-XT-1940, constatava que el

personatge "era de arraigado ideario separatista, militante. en acción catalana y

posteriormente en la esquerra. Al advenimiento de la República, fue reintegrado al cargó que

desempeñaba en la Mancomunidad en el que cesó por incompatibilidad política con la

Dictadura, siendo ascendido a Oficial 2° del Negociado de Administración. AI surgir el

Movimiento Nacional, continuó con dicha posición político-social, siendo nombrado Jefe de

Negociado de la plantilla de Presidencia de la extinguida Generalidad en Septiembre del 36;

fue Diputado provincial y del parlamento catalán, distinguiéndose siempre por su fobia

519 Vegeu el manifesí fundacional de "Palestra": Ais .¡oves de Catalunya (Barcelona, 10-IV-1930).
Rovira n'és president honorari juantament amb: Raimon d'Abadai, L. Nicoiau d'Olwer i Jaume Aiguader Miró.
Un deis objectius centráis de l'associaciú -que d'aiguna manera recollia les preocupación» periudistiques i
espiriíuals de Rovira- era "promoure un movimeni de la joventuí catalana, amb tota l'activitat i l'empenta de la
gent jove, per al seu propi miílorament en tots els aspectes, moral, intel-lectual, social t físic, i desvetllar el seu
interés per a totes les causes nobles". El sentit d'aquesta agrupació patriótica, peí que fa a la recerca de suport
intel-lectual, era que "son joves els qui figuren en els rengles de "Palestra", pero donant mostres de la solidaritat
que forma un poblé, volen agrair en les persones de llurs Presidents els esforcos fets per les promocions
anteriors. Escollint els qui han ocupat sempre dignament el Hoc de treball i de Huita per Catalunya que els ha
pertocat, "Palestra" ha volgut retre homenatge ais homes de tots els partit» que qualsevul que hagin estat llurs
idees polítiques han coincidit en llur amor a la Patria i a la Llíbertat. El nostre desig és que tant com ho permetin
les vostres preocupacions, pogueu prendre una part activa en les tasques de "Palestra" i que volgueu prendre una
part activa en !es tasques de "Palestra" i que volgueu comunicar-nos totes les iniciatives que us sembli que
"Palestra" pot realitzar [...]"! [Lletra de Pompeu Fabra (President) i Batista i Roca (Secretan) a Nicoiau d'Olwer
(Barcelona, 5-V-1930). Ligall núm. 905. BPS Barcelona. AHN-SGC-Salamanca].

Rovira també participa en una conferencia de l'entitat patriótica Palestra a partir del primer curs de la
seva fundado (1930). Aíxí, va realitzar una sesaió en un "curset de Cultura Catalana" titulat "Catalunya en el
segle XVII", amb una assisténcia de cinquanta-seí persones, essent el segon curs en nombre d'alumnes per
assisténcia. El primer va ser el de Pompeu Fabra "Punts de Gramática Catalana". [Circular de "Palestra", datada
el 10-IV-1931] [Arxiu de Ramón Peypoch. La noticia de la conferencia de Rovira va ser anunciada a "La Ñau",
4-XU-1930J.
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separatista y campañas por medio de la prensa, conferencias y mítines, todas ellas contrarias

a todo lo significara ESPAÑOLISMO. Colaboró en el órgano de la ESQUERRA "La

HUMAN1TAT" y "PUBLICITAT", habiendo publicado también folletos y libros de

propaganda contraria a la Causa Nacional, estando conceptuado como rojo separatista

PELIGROSO y totalmente desfecto a la Nueva España [...]".

D'aquests informes,520 el Tribunal va concloure que "atendiendo a los informes

emitidos por las Autoridades que únicamente coinciden en señalar al inculpado como

elemento destacado y antiguo militante de los Partidos separatistas, así como que se hallaba

afiliado al Partido de Izquierda Republicana de Cataluña, habiendo formado parte del

Cornejo Permanente, actuando como Diputado del llamado Parlamento Catalán y también

habiendo tomado parte en diversos actos de propaganda como periodista que era,

escribiendo en los periódicos "La Humanitat y La Publicitat", el juez que subscribe,

considera incursos en los apartados b) c) e) j) k) 1) y n) del artículo 4" de la ley de 9 de

febrero de J939521, apreciando como circunstancias modificativas de responsabilidad la

agravante que establece el art. 7o de dicha leyr , dada la consideración social y cultural del

referido inculpado, y estimando concluso el expediente se eleva a ese Tribunal para la

resolución que proceda [Barcelona, 13-X1-1941]". Aqüestes eren les aHegacions de í'estat

francofalangista.

Després de l'entrada per Perptnyá. provment d'El Voló, Rovira es traslladá a Tolosa

durant uns deu dies a. la residencia deis bombers " . Per mediació del doctor Camil Soulá, es

520 Un altre informe va ser el del preveré de Sant Joan d'Horta (Barcelona, 2-VU-1941), que destaca que
"el citado Antonio Rovira era de ideas izquierdistas y era de gran propagador ds las mismas. Religiosamente él
no practicaba; pero no se oponía que cumplieran con la Iglesia su esposa e hijos"*. Expedient citat, ful! 23.

321 La llei de 9-TÍ-1939 és la de Responsabilidades políticas, BOE, 13-TÍ-1939 núm, p. 174 . Els apartats
esmentats de I'article quart fan les següents observacions: "Haber desempeñado cargos directivos en los partidos,
agrupaciones que alcanza la declaración del artículo 2o fpartits i agrupación» que formaren part del Front
d'Esquerres], así como haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de Corporaciones y
organismos, tanto públicos como privados" [apartat b]. L'apartaí c) fa esraent de la müítáncia ais partits del
Front d'esquerres. L'apartat e) es refereíx a "Haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia
de su actuación a favor del Frente Popular [...] o contribuido con ayuda económica a los mismos, prestada de
manera voluntaria y libre y con propósito deliberado de favorecerles, aunque no se hubiese desempeñado puestos
directivos o de representación, ni cargos o misiones de confianza, ni se tratase de afiliados a aquéllos". Els
apartats j) i k) acumulen els anteriora quant a cuHaboració. L'apartat 1) és "Haberse opuesto de manera activa
al Movimiento Nacional i Taparla! n) fa referencia a "Haber salido de la zona roja después del Movimiento y
permanecido en el extranjero mas de dos meses, retrasando indebidamente su entrada en el territorio nacional
[...]". p. 174.

522 "¿V tendrá en atenía para agravar la responsabilidad de! inculpado su consideración social,
cultural, administrativa o política atando por ella pueda ser estimado como elemento director o prestigioso en
¡a vida nacional, provincial o local; dentro de su respectiva actividad'.

523 Per a la coordinado de la caserna deis bombres, amb el nom de Residencia Ramón Llull. Cf. lletra
de Jesús Maria Bellido a Caries Pi i Sunyer (Tolosa, 30-V-1939) a La Cultura Catalana en el primer exili (1939-
1940). Cortes d'ecriptors, intel lectuals i cientifics/ Maria CAMPILLG-Francesc VILANOVA, Quaderns de
l'Arxiu Pi i Sunyer, Fundació Caries Pi i Sunyer d'Estudis Autonómics i Locáis, Barcelona, 2000, pp. 82-83.
Rovira vincula rhospúalúat a rotosa de i.lenguadoc a tes reiacions históriques nacionats amb Catalunya;



traslladá a Rieumes durant un mes i mig, i es traslladá de nou a Tolosa fíns al 20 maig de

1939 -on rebia ajut economic del Comité universitari toiosenc" 4, Kn aquest context forma

part de l'Associació deis Amics de la República Francesca, la Sécció Catalana de la qual va

ser organitzada a París el 26 de juny de 1939*25. Aquesta situació venia determinada per la

seva radicado a Montpelier fíns al 1946, tot qüestionant una añada definitiva a Méxic"" .

La situació de Rovira a Montpelier reflectia un esforc per refer les activitats

culturáis527, les relacions polítiques amb müitants528 i per concretar la tasca deis exiliáis

" Aquest acoüiment és d'un gran abast moral . Respon a una antiga tradició, a una ge rmanor auténtica, a un
veínatge terral i espiritual alhora. Entre occi tans i catalans hi ha múltiples llamos. Hi ha el llac de la parla. Hi ha
el llac de la historia. Hi ha el lia? de la sang. Hi ha el llac de l'ideal. 1 aquests tlacos es t renyen tant les re lacioas
deis dos pables , que els donen una quasi unitat per damunt de la doble ratlla de les muntanyes i les fronteres. Ens
ve a la memor ia un vell document , una lletra del segle X lVé , en !a qual hom diu a un catata que t robará en una

-cuitar esfrangera una determinada persona, nadiu d'Occitánia i per tant, ategeív "quasi de la vostra nació". FJs
exiliáis catalans/ A. R O V I R A 1 V1RGILI, "Catalunya.. .", 104, p. 4.

524 Per exemple, el 12-IÜ-1939, rep la suma de quatre-cents francs \ 5 S 419/2. A M T ] .
325 L'Association des Amis de la République Francaise (setembre 1939), tenia per objectiu "establir i

desenvolupar damunt bases solides els üigams materials.i espirituals entre francesos i estrangers. N o admst, en
relació amb els seus membres, cap mena de diferencia de classe, de confessió, d'origen o de raca". La primera
Direcció anual era formada per: Jaume Aguadé, Cladi Ametlla, Josep Andreu, Rafael Gloses, Joan Cornudella,
Josep M Espanya, Pompeu Fabra, Josep Irla, Jaume Miravitlles, Lluís Nicolau d'Olwer, Ramón Peypoch,
Santiago Pi i Sunyer, Josep Pous i Pagés, Eduard Ragasol, Antoni Rovira i Virgili. Miguel Santaló, Antoni M.
Sberi, Josep Tanadel las , Rafael Tasis i Josep M. Trias Peix. Vegeu lanibé, Daniel DÍAZ ESCULTES; Entre

filferrades. Un aspeóte de ('emigrado republicana deis Patsos Catalans (¡939-1945), Edicions de la Magrana,
Barcelona, 1993, pp. 168-170. I també, Josep M A S S O T I M U N T A N E R : Antoni H Sbcrt. Agitador, polltic i
promotor cultural, PAM. Barcelona, 2000, pp. 126-129.

326 Rovira arriba a Montpelier el 20 de maig de 1939 proceden! de Tolosa i és acoliit a la Residencia
Catalana, organitzada peí "catalanófil Jean Amade. Artur B L A D E I D E S U M V i L A : Op. cit.t 405 i ss. En concret,
el suport venia del "Comité d'aide aux Intellectuels Catalans". El total de refugiats catalans en aquesta
Residencia, adscrita a la Fundacio Ramón Llull, el 31-VTÍI-1939 era de: menors de 15 anys (21 homes; 29
dones), de 15 a 60 anys (121 homes; 87 dones) i mes de 60 anys (5 homes; i 2 dones). Nombre de famílies: 96.
Vegeu dades generáis extretes de La collaboration des intellectuels catalans hsbergés a Montpelier a la Recolíe
du vin (Setembre-Octobre 1939). Lligall 4 M 4 9 (AD34). Arxius D e p a r t a m e n t a l de L'Herault (Montpeüer) . Per a
la qüesfió del ptantejament d 'un exili mexica -finalment negat- per part de Rovira, cal teñir en compte les I Ierres
en qué en comenta la possibilitat a alguns amics: a Pous i Pagés [Montpeíler, 29-1X-1940] en relació amb la
continuítat de la tasca de la Fundacio Ramón Llull; "Si ve efectivament, el cas de marxar cap a Méxic , pensó,
com vos, que els homes de la Fundacio Ramón Llull hauríem de teñir com a missió la con t inuado de l'obra
cultural en Mengua catalana. Tinc la convicció que T[Antoni] Sbcrt pensa com nosaltrcs. D e fet, no hi ha altra
feina a fer per nosaltres, en les c i rcuns tancies presents, que la de cultura [...]". Un any i mig mes tard Rovira
clarifica la situació definitiva de residencia en lletra a Ferran Soldevila del 14-IV-1942: "Soc deis que resten a
Kranca. Ks cerr que tinc encara ajomat el visar de sortida, pero encara que el tingues a la butxaca, la meva
inclinació será igualment de quedar-me, malgrat que en les presents circum s tandes hom no pot preveure 1'avenir
[...]"• [St. 9.1. 4.2. AFES.ANC], La mateixa determinació en lletra a Soldevila el 9-V-1942: "Respecte al meu
cas, he de puntualitzar que j o no tinc verament opció, encara, en la qüestió del possible viatge a Méxic. Estic
decantat a quedar-mc, pero el fet es que no he rebut el visat de sortida. En la meva inclinació no hi ha cap segur
efecte de teñir garanties económiques solides. Els temps son essencialment ínsegurs. Que un hom confii, per a
certs casos, en l'ajut de l 'amistat o de la solidaritat, no significa que s'hi pugui pujar de peus" [St. 9.1.4,3.
AFS.ANC].

527 El 8-VTI-1939 Rovira pren part en una "exposició d'estudiants catalans'1, presidida peí catalanófil
Joan Amade, "Dúecüiu . Periódic de la Joventul Catalana", agost de 1939, núin.l

328 N'és un exemple la in formado d'Humbert Torres a Tarradellas en una lletra des de Montpelier el 8-
ITI-1945: "Tots els dissabtes, de fa algún temps, acostumem a coincidir a casa de Rovira i Virgili, els amics
Sauret, Nogués [i Bizet] , Barrera [i Costa] i jo per a canviar impressions sobre coses politiques, en conversa
d'amics i sense el menor carácter oficial" | A M T M J



envers la consciéncia nacionaJ deis catalans. Era, dones, també, una dimensió de l'exili com a

introspecció i com a constatació que d'encá de la redacció de í.o Catalanisme de Valentí

Almirall "dins Espanya, no hi ha sortida per a les nostres aspiracions cabdals". Era una

conclusió marcada possiblement per l'ocupació franquista del país. En qualsevol cas, aquest

nou context. polííic incidía en la necessiíat de retomar a la. base de la Teoría nacional de

Rovira: la consciéncia nacional i la voluntat política interior: "En aquests temps de meditado

-una meditado adolorida, pero no pas deprimida- els catalans han d'adquirir definitivament i

plenament, la consciéncia de Uur dret nacional. Aquesta consciéncia ha d'ésser clara i robusta

[...]. Seria millor que tots els catalans posseíssin la plena consciéncia nacional

independentment de les dures i crues llicons de la historia. Pero quan aqüestes llicons

colpeixen un poblé, cal que els inconscients i els poc conscients en treguin el profít de

l'esmena, la conquesta del sentit de la patria i la fortitud de la idea de nació [...]. La meditado

d'ara servirá per a preparar una magna acció. Conéixer el propi dret i adonar-se de les

possibilitats de realitzar-lo: tais son els dos elements de la futura acció deis catalans [...]. Que

tothom, dins o fora de la nostra térra, fací tot alió que pugui, i que ningú no demani ais altres

mes del que puguin fer. Consciéncia del propi dret i ciencia de les possibilitats de

realització"529.

Simultániament, calia activar les tasques institucionals en el si deis acords d'ERC

respecte al "restabliment de la legalitat republicana, estableita per la Constitució de la

República de l'any 1931 i deis estatuts de Catalunya i d'Euzkadi. L'acceptació d'aquesta

legatitat no significa renuncia a cap de les aspiracions del nostre poblé per tal d'assolir per a

Catalunya una mes amplia llibertat [...]. Per a realitzar aquest acord Esquerra Republicana,

creu necessari i així procurará fer-ho, el que tots els sectors polítics i sindicáis catalans

antifeixistes s'apleguin per a constituir una veritable Unitat Nacional Catalana. Aquesta deura

ésser representada i convinguda per els organismes direclius deis parlits i organitzacions, tots

els quals mantindran pero la seva propia personalitat"530. Aquesta unitat era la que va dur a

terme el Consell Nacional de Catalunya constituí"! per Lluís Companys el 13 de maig de 1940,

529 Catalunya i Espanya/A. ROVTRA I VTRGILI, "Catalunya...", 105, agost, 1939, p. 5. Aquest tipus de
reflexió era comuna en Rovira: "Sense obüdar cap deis nostres ideáis humans, els catalans d'avui hera de
dedicar primordialment ei nostre esforc a Catalunya, a l'obra de preparar el seu esdevenidor lliure. Cal la
concentrado deis estorbos individuáis deis catalans en aquest esforc coMectiu que ens demanen totes les veus de.
la térra, d'aquella térra de sílenci extern que parla ara en I'ambit intera de I'áníma. Hem de concentrar l'esfor?
nostre en la causa de Catalunya, perqué el treball a fer es enorme i ens toca fer-lo a nosakres sois. Els ciutadans
deis pobles Iliures, que no teñen la preocupado del redre?ament de líur patria, son els mes obligáis a trebailar per
les grans causes universats, per les grans idees humanes, mentre que els ciutadans de les nacióos oprimides
senten el pes anguniós de I!ur cas particular i el deure de consagrar-se preferentment a la causa propia".
L'Esdevenidor de Catalunya/ A. ROVIRA VlRülLl, "Catalunya...", 113, abril, 1940.

í30 Incorporado de Rovira al Consell Nacional de Catalunya el maig de 1940, segons designi del
President Companys [Informe del Secreiari General d'ERC senyor Josep Tarradellas prominciai en el curs del
Congrés delpartiifyny de 1945] a Tolosa. C. 814.AMTM].



instiíució que aglutinava inteMectuals i politics531. Rovira i Fabra no s'hi pogueren incorporar

aquesta data. T,a idea d'aquesta institució era, per tant, incorporar representants que no tenien

"una responsabilitat concreta en els fets esdevinguts a Catalunya després del 19 de juliol de

1936". 1 en quedaven allunyats "d'un primer pía de direcció aquells politics que, per la seva

actiiació de govern durant el període de trasbals, poden semblar-ne, justwnent o no

responsables. El Consell és, dones, representant i fíll d'un estat d'opinió [...]. El Consell no té

nom; pero en la consciéncia de tots els catalans és explícit que és el nostre Consell Nacional

[...]. En Fabra i en Rovira no han pogüt assistir a l'acte. No han tingirt oportimament el

salconduit necessari". D'aítra banda, aquesta orientado política d'unitat explicitava

plantejaments -com el de la unió voluntaria de íes nacions peninsulars "per lliure

consentiment i mutua convivencia en un organisme estatal"- que Rovira anirá desenvolupant

institucionalment i teóricament aí líarg de la trajectória posterior del Conseil Assessor532.

Aquesta integració al Consell Nacional no obsta perqué quatre anys mes tard Rovira

reprengui la continui'tat en les tasques polítiques al si d'ERC533, i culturáis, amb el suport de

531 La preocupado de Caries Pi i Sunyer a les envistes de la constitució del Consell per a saber quina
tasca teien els politics exiliáis a Caries PI I SUNYER: Memóries de l'exiíi. El Consell Nacional de Catalunya.
1940-1945, Vol. I p.71. Peí que fa a la convocatoria esmentada, en una lletra de Companys (París, 24-11-1940)
empla^ava a una crida al President del Parlament Josep Lia a fi que "volgueu fer totes les gestions piévies i
necessáries per a facilitar i procurar la unitaí de tots els catalans nacionalistes" [Fons Generalitat a Tfixili, 511...
10.1,1/2]. L'esperit de la constitució d'aquest Consell resta palés en la lletra del Prestdent de la Generalitat Lluís
Companys ais futurs integrants de la institució: Pompeu Fabra, Rovira i VirgiU, Pous i Pagés, Santiago Pi i
Sunyer, Jaume Serra Hunter (París, 20-] V-1940): "[..:J Realitzades peí President del Parlament Sr. Irla, les
gestions necessáries prop d'aquelles personalitats i organisme, sense excepció de significació en el camp
nacionalista cátala, i una volta repassades novament les possibílitats després de les consultes, i obtínguts nous
assessoraments, s'ha afermat el criteri i, mantinguda la urgencia del mateix, decidit la formacio d'un Conseíl de
persones, quin prestigi, clara i innegable filiado nacionalista, destacada en el camp de la inteHectualitat
catalana, podran ademes, encara, ésser útils a l'afany de persistir en els esforcos comencats. Totes les gestions
realitzades i la solució adoptada no ha estat sense prévies reunions deis sectors i personalitats que han volgut
contribuir-hi, i que han donat facilitáis sense reserves, Altramem, pensó, tembé, delegar en un membre del
Consell per i'exercici de les funcions executives. És evident que la formacio del Conseli no significa per [ais]
seus components, de cap manera, minva o cambi o reserva, etc., en el plenament lliure judici respecte els actes o
persones en ei passat, present i futur, sino l'acceptació d'un deure petriótic, d'un Uigam patriotic, que a tots,
catalans, cns pot ajudar, Amb el propósit dit, les facilitáis obtingudcs i despres deis assessoraments rebuts de tots
els que han volgut contribuir a a aquesta tasca, us demano que volgueu integrar el Consetl, per deure i interés
patriotic que a tots obliga, i per a que davant deis problemes actuáis i deis que poden presentar-se pugui
comencar a actuar i terteina catalana [,„]" [Kons Generalitat KJCÍIÍ, 511, Sg. lü.l . l . /ISJ.

La Constitució del Consell Nacional de Catalunya era forma: per: Pompeu Fabra, Pous i Pagés, Serra
Hunter, Rovira i Virgili i Santiago Pi i Sunyer. Aquest nomenament consta en l'acta feta a París el I3-V-1940
[Tons, 511... 6.1.1710]. Per al context: Daniel DÍAZ ESCULIES: El Catalanisme..., pp. 49-50.

532 "Dilluns 13 de maig" a Josep POUS I PAGÉS: Diari de ¡a guerra (del JO de maig al 6 de jury de
1940), s/p. (manuscrit fotocopiat) [Fons Pous i Pagés. Caixa número 3]. La consulta d'aquest fons, encara sense
inventariar, ha estat possible grácies a Ángeís Bosch i Rosa Crueíles.

í33 La primera reunió d'ERC a Montpeller va teñir lloc ei 28-X-1944 convocada peí secretan general.
Josep Tarradellas, amb assisténtia de Joan Sauret, Miquel Guínart; Josep Delmás, Jaume Gastelló, Leopoid
Morant, Josep Delmas, Jaume Castelló. Per part del Conseíl Assessor hi assistiren: Rovira i Virgili, Humbert
Torres, Martí Barrera, Ramón Nogués i Biset, Hilari Salvado, Joan Rodríguez, J. Puig Pujades i Laurea Dalmau.
I pels presidents deis Comités Departamentals: Francesc de P. Jené, Joan Alvarez de Lara, J. Benet Pinyana i
Joan Prats", p. 6. Entre els acords s'hi establia "eí restabliment de ia legalitat republicana, establerta per la
Constitució de la República de t'any 1931 i deis Hstaíuts de Catalunya i d'Ku7kadi. I ,'acceptacíó d'aquesta



la Fundado Ramón Llull534. Així ho explicava a Josep Conangla i Fontanilles en carta des de

Montpeller el 12-VTÍT-1939: "[...] F.I record d'aquella amistat [de joventut política tarragonina

amb Conangla] resta ben viu en el meu esperit, a desgrat de la poca freqüéncia de la nostra

comunicació epistolar. Reconec que si aquesta comunicació ha estat molt espaiada, la culpa

reca\j damunt meu. La meva culpa, amb tot, té atenuante. He escrit tant per al públic, que la

propia correspondencia particular se n'ha ressentit. Ha calgut que la tragedia de Catalunya

[l'ocupació de Barcelona peí General Yagüe el gener de 1939] canviés les normes de la meva

vida quotidiana, per a trobar en el repós forc.at el lleure d'escriure ais bons amics.- Aquest

repós, pero, és relatiu. Bon punt he tingut, en I'exili, una casa acollidora, una petita taula de

treball, uns papers i una ploma, m'he posat altra vegada a escriure. I tot escrivint he recobrat la

calma espiritual i l'amor de la vida. Veig que aquesta és la meva llei, i l'obeeixo amb fídel

constancia. De les feines que he emprés després de la sortida de Catalunya, en tinc una de

llesta. Es un llibre de memóries personáis sobre l'éxode [Els Darrers dies de la Catalunya

Republicana]535, que vaig viure, amb la meva familia, durant uns dies aspríssims i

inobltdables. D'ací a pocs dies trarnetré l'original ais amics de la revista de Buenos Aires

"Catalunya", que m'han demanat llibres per a l'Editorial per ells fundada.- Per a viure en I'exili

he de treballar, i aixó no em desplau, posat que ací trobi feina; una feina que en el cas meu ha

de reduir-se a les activitats d'escriptor i de conferenciant. De moment soc a la residencia

catalana de Montpellier536, regida sota els auspicis de la Fundació Ramón Llull537, on tenim

legalitat no significa renuncia a cap de les aspiracions del nostre poblé per tal d'assolir per a Catalunya una mes
ampia llibertat" i que "per a realitzar aquests acords Esquerra Republicana, creu necessari i així procurará fer'ho,
el que tots els sectors polítics i sindicáis caíatans antifeixistes s'apleguin per a constituir una veritable unitat
Nacional Catalana. Aquesta deurá ésser representada i convinguda per els organismes directius deis partits i
organitzacions, tots els quals mantiridran pero, la seva propia personalitat" [Acies del Congrés de Tolosa 3'VI-
IV45. Carpeta H14. AMTM], Per a la contextualització d'aquesta primera reunió orgánica després de
ralliberament de Franca i també per la intervenció de Tarradellas peí que fa a la idea de constitució de
Solidaritat Catalana. Cf; Caries P I I SUNYER: Memorias..., Vol. I, pp. 167-168

334 Per a la tasca de la Fundació Ramón Llull envers els intel-lectuals i el nexe amb nuclis occitanistes
Pierre GRAU: "L'aide de Félibres aux intellectuels catalans" a Jean SAGNES et Sylvie CAUCANAS: ¿es
Franjáis et la guerre d'Espagne, CREPF,[s/d] Universitat de Perpinyá. També -focalitzat en la represa de la
"Revista de Catalunya"- Joan SAURET: L 'exili polilic....pp. 40-42. Per al programa de suport de la Fundació a
publicacions i recerques (entre les quals la historia de les institucions de Rovira): Josep MASSOT T
MUNTANER: Antoni M. Sbert. Agitador, politic ¿promotor cultural, PAM, Barcelona, 2000, pp. 291-313.

535 "Sabern que Rev i r a i Virgil i , que sojoma en un poblet veí, ha escril un repoi la tge sobre els darreís
m o m e n t s de Catalunya, en el qual mol tes personal i ta ts hi son severament jud icades" , Catataos a Tolosa,
"Cata lunya" (Bs. As.) , núm. 102, 1939. Per al context de I 'edició, vegeu Xavier F E R R É ; "Ep í l eg" ais Darrers
dies de la Catalunya Republicana, Ed. Proa, Barcelona, 1999, pp. 197-206.

536 L'estat del ingressos de Rovira a la Res idencia-Cent re Cultural de Montpe l le r entre octubre de 1939 i
marc de 1940 a Centre Cultural de Montpeller. Relació d'ingressos per reintegrament de servéis. Sgs 7.2.5./14 i
7.2.5 /12 [Fons de la Generalitat a I'exili, 511...]. Una visió crítica del funcionament de la Residencia la donava
Pou i Pages[ Montpeller, 6-IX-40]: "Quant a la situció de la Residencia i del grup de refugiáis catalans de
Montpeller, tinc la convicció, ja ía temps, que amb una mica mes d'entitat i real activitat en la condúcelo deis
afers, tot rutilaría normalment. He vist d'aprop moltes coses de la Residencia, n'he viscudes directament algunes,
i amb tota franquesa us dic [...] que si el régim d'[e Manuel] Alcántara patia d"una certa apatía i d'una lentitud
burocrática, el régim de! Patronat ressuscitá els vicis de grup i de partit que han tingut una pan imponant en les



assegurats, no sé per quant tempsT el menjar i el dormir. 1 cal atendré peí propi compte Jes

altres despeses, Fins ara m'ha fet forca servei la coHaboració que m'han ofen els amics de

"Catalunya" [revista on comencá a coMaborar des de 1939], a base d'un article mensual, peí

qual em paguen 200 francs. M'han nomenat membre del Consell de la Fundado Ramón Llull,

de 1'Académia Catalana i de la Secció Catalana de l'Associació d'Amics de la República

francesa [juntament amb Pompeu Fabra] " , carrees deis quals em sentó molt honorat, pero

que no resolen els meus problemes economics. Es dona el cas que l'organisme espanyol d'ajut

ais reftigiats concedeix subsidis ais diputats del ParlamenT espanyol, pero no ais del Pariament

Cátala, entre els quals em trobo. D'aquests només cobren els que exerciren carrees de govern,

i així restem excíosos uns quüize diputats catalans. A mi no em val, per a aquest efecte, el

meu carree de vicepresident primer del nostre Pariament. Es una cosa injusta i absurda, en la

qual cal veure la má de certs anticatalans.- Enmig de la lluita per la vida, jo tinc l'avantatge

d'haver-me acostumat i d'haver acostumat els meus, a unes despeses modestes. Per aixó

confío resoldre els problemes aMudits amb el meu treball d'escriptor [...]. La parí de familia

de la meva muller que va quedar-se a Catalunya ha estat molt dissortada. El meu cunyat

Sebastiá [Comas] ha estat condemnat a 30 anys de reclosió per ésser república i catalanista;

una neboda, a 15 anys, i té un fillet de dos anys! el meu cunyat Ramón [Comas] va suícidar-se

a Tarragona el mes passat per totes aqüestes coses; i els fílls petits queden en trista situado. Ja

comprendías com han afectat a la meva muller totes aqüestes dissoits.- Per la nostra banda

hem perdut tot alió que teníem com a producte, mes aviat magre, d'una vida. El xalet de

Barcelona, que havia jo pagat a terminis dürant vint anys, m'ha estat confiscat, i allí vaig

haver de deixar els meus (libres i papers. Pero jo no estic descoratjat. Beti sinceramení et dic

que espero, a no trigar gaire, una noble revenja per a Catalunya i els catalans [...].- He rebut

així mateix el teu llibre [Humartohgia], queja he líegit en gran parí i que m'ha interessat des

de bon comencament. Hi trobo la íeva imatge espiritual i el viu reflecLe de moltes idees que

ens son comunes en el camp moral; en aquest camp, mes encara que en el polític, es manifesta

nostres dissorts coHectives, Kls membres del patronat [...] no teñen gaire grapa personalment; la culpa veritahle
és de perdurado d'un ambient de personalismes i ia táctica de colles. La desfeta no ha ensenyat a molla gent
nostra, com no sígui el dolor, I'escassetat i la miseria [...]".

337 Per a la planificado de les activitats de la Fundació: Josep MASSOT i MUNTANER: Aníüiii M.
Sbert...tpp. 117-119.

538 Vegeu l'autorització d'assisténcia a una reunió de l'Associació a París [2-V-1940] al document
2W602 [Arxius Departamentals de L'Hérault. Montpeller]. Per ais trámits, vegeu la correspondencia entre LKiís
Companys (confirman! els trámits per al viatge) i els interessats a la reunió: Rovira i Virgili, Jaume Serra Hunter
i Santiago Pi i Sunyer (París, 27-IV-1940); d'Eduard Ragassol (com a Director de l'Associació deis Amics de la
República Francesa) a Lluís Companys (París, 27-IV-194Q), del Delegal General de l'Assodació, Roben Laiige,
confirmant les gestions per ais salconduits ais Preíectes deis Pirineus Orientáis, per ais tres components del
Consell Nacional de Catalunya (París, 27-IV-1940), i de Jaume Serra Hunter a Joan Tauler, confirmant les
dificultáis per assistir a la reunió (Tolosa [de Llenguadoc]), 2-V-1940. [Fons de la Generalitat a I'Exlili, 511-
Arxiu del Partit Nacionalista Base. Sgs.: 10.1.175, 6.1.175, 10.1.176, 6.1.176 i ,6.1.177].



la veritable fa$ de les animes deis homes.- S'ha parlat, tal com tu indiques, d'un possible

viatge de propaganda cultural ais paísos hispanoamencans d'alguns rnembres de la Fundació

Ramón Llull, en una mena de tournée de conferencies i altres actes, que duraría uns quants

mesos. Pero fíns ara no s'ha concretat res, i em pensó que la greu situació internacional

entrebancará aquest projecte.- Per la meva part desirjo i espero, com t'he dit, fíxar la

residencia a Franca, mentre no pugui tomar a Catalunya. De totes maneres no sé si aixó será

factible. Repetidament mtia estat ofert de sumar-me al grup de vint o vint-i-cinc escriptors

catalans que van a Xile; no he acceptat l'oferta, tot deixant entréveme una possihilitat per mes

endavant. En efecte, l'esdevenidor és incert, i seria imprudent tancar cap porta. De cara a les

eventualitats que es poden presentar, m'interessaria que em diguessis el teu parer respecte ais

paisos americans on fos mes fácil i avinent instal-lar-se. Les meves preferéncies personáis son

1'Argentina, Cuba i Colombia [...]"539.

I aquesta activitat institucional era complementaria amb les tasques -orientades per

Lluís Companys- de suport ais exiliáis340.

Entre 1946 i 1949 Rovira residí aPerpinyá, on traspassá el cinc de desembre. Aquest

peiiple pero, no impedí la seva tasca política i -sobretot- inteHectual, peí que fa a la projecció

de publicacions sobre divulgado histórica i politicocultural 54!. Rovira i Virgili ocupa la

339 Aquesta lletra de Rovira és una resposta a la lletra tramesa per Josep Conangla í Fontanilles des de
Ltlavana el 18 -VII-1939, amb l'objecte de refer contactes: "La incertitud sobre, lo que podessis sofrir per causa
de la desteta de Catalunya a les darreries de Gener, constituía una de les meves preocupacions mes intimes. Com
n'haurá sortit en Rovira i els seus, em preguntava, cordialment. Fíns a conéixer la teva residencia actual, no
vareig sentir-me tranquil: perqué malgrat nostre intercambi amistó» no era freqüent, no ignores el profünd afecte
que per tu com a vell amic i corn a primer publicista de nostra térra sempre t'he guardat, d'encá de nostra antiga
convivencia inoblidablc- Aquí reberem noves de probable vinguda teva, en companyia de Mcstrc Fabra i d'altrcs
inteí-lectuals, en missíó indefinida. Molt content estaré si es realitza aqueix anunci, sobre el qual et prego que
m'informis, en cas d'ésser un projecte definitiu. També arrivaren noticies sobre el propósit de reviurer a Franca
la publicado de la Revista de Catalunya, i també t'estitnaré que m'inscriguis com a subscriptor de la meteixa, a
reserva de contribuir, per altre pan, a mida deis meus possibles, per tant patriótica idea. -Recentement he
publicat el llibre HU&fANOLOGIA del qual t'envio un exemplar, i en quines pagines podrás sentir-hi palpitación»
de la meva fidelitat ais principia clássics del Uiberalisme cátala. Originalment, IIUkíANOLQGIÁ fou escrit en
nostre idioma, i la meva iíusió era de publicar-lo en edicions simultanees en cátala a Barcelona i en casíellá a
Cuba; pero en els entorpiments de la guerra em privaren de realitzar la iíusió primera, i ha estat molt ben rebuda
[...]". [Fons Josep Conangla i Fontanilles. Inv. 450. Capsa 19. Serie Epistolaris, carpeta "Rovira i Virgili". Arxiu
Nacional de Catalunya],

540 Com constata Rovira en constesta a una lletra del President Companys (París, 13-1-1940) en
üoHicilud que es fes carree de l'assisléncia a refugiáis a Franca- Rovira, amb tul, expressava a Companys la
problemática legal per a intercedir: "[...] La diíícultat major, amb tot, em sembla que és l'obtenció del permís de
viatge. Dies enrera va dir-me 1'Alcántara [Manuel] que en aquesta Prefectura [de Monípelier] és actualment
difícüíssim d'obtenir permisos i que mes val gestionar-los a París. Potser seria útil de fer aquesta gestió, i veure
si els qui hem d'anar de tant en tant a París aconseguim un document que ens autoritzi a fer-ho. Peí que toca a les
despeses del viatge, ja les rescabalaria a Paris si no hi hagués temps d'enviar-les abans. De totes maneres, tant si
vine com si no a París [a la central del Govern Caíala: Laietana Office], pots comptar absolutament amb mi per a
tot alió en qué pugui ésser-te útil i des d'ara em sumo a qualsevol acord o orientado que considereu eonvenieni
de prendre [...]". [Lletra de Rovira i Virgili a Lluis Companys, Monípelier, 17-1-1940. Fons Generalitat a l'exili,
5U...Sg. 10.2.1./563-564].

541 Rovira tramet unes consideracions editorials sobre aquest aspecte divulgatiu a Caries Pi i Sunyer
(Perpinyá, 2-VII-1947), tot dívidint una hipotética política editorial entre ('interior i ¡'exterior, "que agullonin el



presidencia del Parlament durant el relíeu de Lluis Companys a la presidencia de la

Generalitat per part de Josep Tria, i forma pan, com a president, del Consell Assessor (1944),

institució que tenia com a objectiu elaborar informes i treballs que servissin d'orientació per a

un retorn a la patria que abans de 1945 es veia com a possible si l'eix nazifeixista era

derrotar42. El Consell Assessor era un órgan consultiu que reflectia 'Tactuació del Consell

Nacional Cátala a Franca". L'organisme era "format per homes de tots els sectors democrátics

i nacionals i [es vol que es] representi així la unitat de Catalunya". I amb aquesta opció

unitaria i projectiva, el Consell Assessor tenia per finalitat assessorar i preparar "el non

període república i autonómic que ben aviát s'ha d'obrir per l'acció conjunta de les forces

democrátiques peninsulars"543.

Entretant, Rovirá encetá col-laboracions periodístiques que evdcaven retrats de polítics

i moviments nacionalistes deis Paísos Cataians en órgans unitaris republicans com El Poblé

Cátala (1939)544 i La Humanitat545, i s'adherí a campanyes de diíusió i denuncia del que

suposava el franquisme contra Catalunya, al costat d'aitres inteMectuals .

sentiment cátala i liberal sense caure en la fraseología truculenta, que no té prácticament cap eficacia si pren un
carácter permanent; potser mes valdría prescindir del tipus de periódic o butlleti, on acostumen a barrejar-se
coses de molt diferent valor. Si allí hi ha possibilitats d'editar IHbres, o opuscles, jo donaría la preferencia a
textos de Guanera, Almirall, Tonas i Bages, Prat -o fragments- del.primer, i d'articles deis altres, seria un bon
nodriment per a la geni nostra d'allá. I per la de l'exili també. Les publicacions de l'exili haurien de teñir tres
branques: primera, literatura d'aíé nacional (i ací empro el mot literatura en sentit ampie) que mantingui l'esperit
deis exiliáis i eduqui la minyonia que puja fora de la patria; segona, documentació (política, cultural, social,
económica); tercera, informado i documentació de cara a l'estranger, en opuscles llegidors i ben presentáis en
diverses llengües. encarregats a especialistes [...] Si disposéssim de temps -i en el felic cas contrari podría
continuar-se la serie a la Barcelona alliberada- resultaría molt interessant una serie documental de la Renaixenca
en Taspecte polític; fragments deis prólegs de Rubio i Ors a les tres edicions del Gaiter, de discursos de Jocs
Floráis, de la Cataluña Vindicada de Lluís Cutxet, de Cataluña y los catalanes de Joan Cortada, d'articles del
Diari Caíala, La Renaixenga, Lo Gay Saber, ádhuc de La Veu del Montserrat; aixó peí que toca al passat segle.
També aniñen bé episodis, diguem-ho així, de la historia del catalanismo, com el Memorial de Greuges i el
moviment aquédonálloc, l'Assembleade Manresa, el Missatge al reí Jordi de Grecia, ragitado deis anys 1X9X-
1901, la Solidaritat, etc. Així mateix biografíes, seguidos de breus antologies d'autors moderas, Recordó que,
poc abans de la guerra civil espanyola, haviem establert amb en Casacuberta tot un pía de publicacions d'aquesta
classe".

542 La defmició d'aquesí Consell com a institució no partidista a Joan SAURET: L'exili..., p. 89.
!4Í El President de la Generalitat al Poblé de Catalunya/ Josep IRLA (octubre de 1944) [Full volant.

Fons Padró]. Una concepció semblan! sobre el Consell destacant "el valor técnic" i alhora el "valor moral d'una
col-laboració estreta", és ['aportada per Rovirá a l'editorial de "Foc Nou" (10-U-1945): El Consett Assessor: "Es
tracta -escrivía Rovirá aclarini la funció constiiuent de la institució- d'estudiar i proposar les primeres mesures
que hauiá de prendre el fuLur Govern de Catalunya, fuis que el nou Parlament es reuneui". La versió de Pi i
Sunyer és la mateixa a partir de les íníbrmacions abastades per Rubio i Tuduri. Pero a mes, Pi assenyala que el
nom del Consell Assessor era per no confondre's i "interferir" amb el Consell Nacional de Londres, La
diferencia, dones, entre un orden consultiu i una institució política era clara. Caries PI I SUNYER: Memcries.,.,
Vol. I, p. 216.

í44 La serie: Els Gratis Cataians. Pau Claris; Enric Prat de la Riba; Pere Coromims; Maciá en la
historia de Catalunya; El Moviment Valencianista (respectivament: "El Poblé Cátala", 27-X-1939, 10-XI-1939,
15-XII-1939, 22-XII-1939, 26-1-1940). El procés de col-íaboració de Rovirá en aquest órgan unitari república
catalanista resta palés, en l'aspecte técnic, en les Uetres a Jaurae Míravitlles (Montpellér, 5 i 25-X-1939). En
Hetra (Montpellér, 5-1-1940), Revira esmenta un articíe que no hi va aparéixer: Raons históriques que
determinen la cultura catalana. Pero aquesta lletra és d'un cert interés perqué en denota les dificultáis de
documentació; "[..,] Només disposo d'una documentació elemental, i sovint fem veig obligat a recorrer els arxius

<o0



Perdudes les esperances d'aquest retorn547, Rovira, i arnb ell el conjunt d'£RC,.es

dedica a debatre les vies d'institueionaíitat que des de fora de Catalunya es podien portar a

terme per continuar una mínima representado catalana internacional. Básicament existien

dues postures, una, encapcalada per Caries Pi i Sunyer, amb el Consell Nacional Cátala

estableo a Londres, defensava la superado de l'etapa estatutaria de 1932 envers la íliure

determinació548. L'altra, des de Franca -i amb el president Irla i Josep Tarradeüas com a

secretan general desquerrá-, representada per Rovira, defensava la continu'itat de l'opeió

autonómica establerta amb l'Estatut de 1932, com una etapa intermedia, tot aspirant a la fita

de la confederado. L'acord d'unitat també era pres entre els sectors republicans al Principal,

com palesaven inteMectuals com Josep Pous i Pagés54y. El juny de 1945 a Tolosa de

de ta meva memoria, en falta d'altres. Pero a poc a poc mi I lora ia nieva situacio documental en t'exili". Aquesta
mancanca de bibliografía era substituida per préstecs com el que lí féu el director á'El Pable..., Jaume Miravitlles
(Montpeller, 28-1-1940), en deixar-li el volum seté de la Historia Nacional... Aquesta lletra té interés per la
informado que Rovira dona sobre la utilitat de I'assaig de Sieberer [Espagne contra Espagne] que "amb tot i
algunes imprecisions, trobo d'un gran interés. És un llibre que ens fara molt de bé. La seva técnica és rnés la d'un
reportatge (com va remarcar l'amic Sbert en una conversa que hi vaig teair) que no pas la d'un estudi estructural;
pero aixó no li lleva valor [...]". [Fons Generalitat, 511... Signaturas respectives: 12.5.17104, 12.5.17158,
12.5.17484, 12-5.1/563]. La darrera carta que Rovira tramel a Miravitlles (Montpeller, 23-TT-I940) és per a
interessar-se per la suspensió á'El Poblé... (Montpeller, 23-U-1940) [Sg. 16.1.17122]. En aquest sentit també té
interés la lletra d'Antoni Maria Sbert a Caries Pi i Sunyer (París, 27-IÜ-1940), anunciant la suspensió de la
publicació a.La Cultura Catalana..., pp.147-148.

545 Rovira hi va cómencar a escriure amb la novasortida del portantveu república a partir de 1944. A.
BLADÉ I DESUMVILA, Op. Cit, p. 430. D'altra banda, la col-laboració de Rovira a "La Humanitat" de Méxic
s'inicia l'agot de 1948, com confirma en lletra a Tarradellas (Perpinyá, l-VM-1948): "els amics de Méxic de La
Humanitat han demanat cpl-laboració i els he enviat els prímers articles [AMTM],

54Í A Message From Catalán inteílectuals in exile to theirfriends in íhe United States. Aquest manifest
era signat per; Pompeu Fabra, Bosch Gimpera, Pi i Sunyer, Serra Hunter, Antoni-Maria Sbert, Líuís Nicolau
d'Olwer, Caries Pi i Sunyer, Joan Motes, Jesús -Mana Bellido, Antoni Rovira i Virgili, Feliu Elies, Ambrosi
Carrion, Josep Pous i Pagés, Caries Riba, Ferran Soídevila, Joan Trias i Pujol, Ventura Gassol i Pau Casáis [Fons
Lluís Nicolau d'Ohver. Carpeta "exiliats" [s/d]. St: 4.2.2/11. DEC]. La data s'ha de situar amb anterioritat a 1943.

547 Unes esperances que arran de la fi de la TTGM augmenten en vincular la derrota del nazisme a la
consegüent derrota, també, del franquisme. Vegeu sengles lietres escrites a Montpelier (26-XÍÍ-1945) i Perpinyá
(26-XII-1946), on palesa respectivament que "la nustra esperanca és ja molt a prop de convertir-se en reaütat.
Una doble esperanza; alh'berament de la patria i retorn deis que en son dignes. Aixó esperem de l'any 1946 [...].
0 "que sigui el 1947 l'any de 1'alliberament de Catalunya i del retom digne deis catalans exiliats. Cree que no
podem admetre altres prorrogues i que l'any que está a punt de néixer ha d'ésser decisiu per a nosaltres. Tornar
l'any que ve a la patria nostra, ha de ser per a nosaltres, no ja una esperanza, sino un jurament" [AMTM]. En
aquest context, un editorial on Rovira vincula ia victoria sobre el nazifeixisme i les reivindicacions deis pohies
sense estat. en concret de Catalunya, Galicia i Euskadi a L'ascens deis pables, "La Humanitat", 50, 2-VJJ-1946:
"Els catalans, els bascos i els gallees, serien) menys que els pobies nacionals i culonials ascendits a la categoría
dTistatslliures?".

M8 "Cree honestament que és possible conciliar les tendéncies [la que propugnava la "restaurado de les
institucions republicanes" i "els que voldrien fer taula rasa del passat" perqué la "commoció ha estat tant
proílinda que ho ha saesejat tot", "i que cal construir de non"] en un gran corrent d'unitat catalana" [lletra de Pi i
Sunyer a Tarradellas, Londres, 21-XI-1944. c.688. AMTM]. Pero el mateix Pi reconeixia que el Consell de
Londres era una etapa transitoria que va teñir una fimeió básica de aportar una coherencia ideológica a la
diáspora republicana a Londres. Cf. Caries PI 1 SUNYER; Memóries..., Vol.I, pp. 242-244,

J49 Vegeu lletra de Josep Pous i Pagés a Rafael Tasis (Barcelona, 18-V-1945): " [...] Aquí s'ha arribat a
una unitat de pensament entre diversos sectors del republicanisme cátala, a base del retorn a la constítució del 31
1 al régim d'estatuts i estructuració federal, subsegüent de l'estat espanyoí, estructurado pactada ja des d'ara amb
els altres republicans espanyols, Ha costal una mica d'arribar a aquest acord Hnút de les vevacions i renressions



Llenguadoc -i amb el ressó en cercles intcMectuals de l'article de Rovira Federáis

Tanmateix"0- Pi i Sunyer s'uneix a la vía proposada per Josep Tria i Tarradellas envers la

configuració del Govern presidit per Irla. Aquesta clarifícació ideológica de síntesi entre la

via de Londres i la de Franca era necessária per a formar el posterior Govern de Josep Irla551.1

en aquest coníext Rovira exercí una deterrainant tasca de mitjancer entre ambdós corrents. De

fet, en la tasca política, entesa mes des del vessant de 1'inteHectual que de lmhome de partit",

Rovira mostrá una continuítat provinent del pensament congríat durant l'etapa de preguerra: la

defensa del federalime nacional entre nacions confígurades históricament i el federalisme

interior en el cas deis Paisos Catalans. Articles com Les Etapas de la Restaurado de

de Tactual régim, ningú no volia sentir parlar d'entesa amb la resta d'Espanya. Quan indicava, de bella arribada la
necessitat d'entendre's amb els castellans, els uns rebutjaven francament l'idea i els que, per respecte, no gosaven
contradir-me, sentía perfectament que eren hostils a tot projecte de concordia. L'opinió general no passava per
menys d'una total separado, d'una absoluta independencia. Pero una idea sensata s'obre sempre camí, mentre h¡
hagi perseverancia en proposar-la i així ha siguí en el cas present. Avui, fora d'alguns rebecs intranstgents,
exactament iguals d'esperit ais intransigenis de í'aítra banda, tothom admet la necessitat d'una estreta
coHaboraeió de castellana i calalaiis dins d'uu eslal federaliu. Sembla que els gallees i els bases lambe acceplen
aquesta formula [...]" [Fons Pous i Pagés, sense indexar, ANC].

550 És el cas de l'adhesió al posicionament de Rovira per part de Pompeu Fabra en lletra del 22-11-1945.
Vegeu Pompeu Fabra, 31 cortes [edició a cura d'Alberí Manent], Barcanova, Barcelona, 1990, p. 110.
L'explicació de l'argument de l'editorial de Rovira trobá ressó en ínteMecuals com Nicolau M. R\ibi6: "celebro
que trobeu bona la fórmula que jo proposo per a resoldre la famosa qüestió d'estatutistes i lliuredeterministes
(alió de pactistes, tan de moda en ei segle XIX espanyoí, era mes curt). Es una fórmula recepta. Una mena
d'antidot per a les formules de.l'amic P[i] i S[unyerj. Resta ben entes, naturalment, que m'adrecaré a ell a títol
personal. L'amic Irla també m'ha indicat, com vos, la conveniencia d'escriure-li [...]. Jo he pogut comprovar que
el ñus de la qüestió és aquest: qué hi ha d'haver a Catalunya], Tot seguit que el regim república s'hagi restablert
a Espanya? Nosaltres diem: lístatut del 1932, ampliat i aixó és possible. Pi i els seus seguidors no diuen res
concret" [ Rovira a Nicolau M. Rubio, Montpeller, 11-11-1945], No obstant aquest ressó, va existir una critica de
Tarradellas envers aquest editorial en considerar-lo una "trangressió" en contradir les normes del partit peí que fa
a mantenir tácites aqüestes opinions, Cf.: Joan SAURET: L'exili..., p. 100.

351 Caries Pi i Sunyer després d'haver-se incorporat a la línia gradualista de reivindicació de l'estatut del
1932 arran del congrés de juny de 1945 d'ERC escriu a Josep Tarradellas sobre la seva funció en la constitució
del Govern Irla: "Sabeu que el meu propósit era i és, relligar els dos corrents en que s'havia dividit la majoria
deis catalans, els que dintre la terminologia que havia arrivat a ésser mítica, es deien partidaris del "legalisme" o
de l'autodeterminació" [carpeta, 689, Londres, 13-VT1-1945. AMTM1. En el document redactat per Pi i Sunyer
Consideradons entom de la Unitat Catalana amb motiu de la formado del Govern de Catalunya s'hi expliciten
les tasques a fer en el marc que Texigéncia de I'hora obliga a anar mes enllá, a la eonstitució d'un Govern
d'unitat catalana, en el qual estiguin represerrtats tots els sectors polítics i matisos d'opinió catalana". La
concepció subjacent al programa a realitzar era, segons Pi "endegar per normes democratiques els problemes;
reconeixement deis drets inherents a! fet de la personalitat catalana i eleccions per a decidir deis seus destins
d'acord amb el seu propi voler" [c.695. AMTM], Amb tot, per Pi el pas al Govern Irla no qüestionava la
reivindicació a la lliure determinació ni a la confederado ibérica (puní d'encontre amb Rovira): "tot aixó
[comentant la seva entrada al Govern Irla] per tal d'harmonitzar el que representava el Conseü Nacional amb les
inslílucions i a l'efecte de refoicai de caía al mói) la posició nacional catalana [...]. Líslalul no és necessaii
reivindicar-lo. Qualsevol solució que vulgui donar-se al problema república s'haurá de reconeixer a ¡"Estatuí. Per
tant nosaltres hem de reivindicar el dret a la lliure determinació (aquest o un aítre nom) i la confedsració
ibérica". Notes feíes per Josep Sans d'una conversa amb Pi i Sunyer el Í8-XI-1945 a Londres [c. 689. AMTM].
Un indicaliu de la via gradualista i de síntesi enlre les vies superadores i continuadores de rEstalut de 1932 es
troba en la reflexió de Rovira respecte de la vigencia del Parlament constituít el 1932 davant de sectors que
optaven per la constitució d'una Assemblea Consultiva, "la qual aplegaría, al costa: deis diputáis elegits l'any
1932 [...] els representanIs de les sindicáis, deis movimenis de resistencia i d'aliies grups no representáis aJ
Parlament [...]. No hi hauria una manera práctica de conciliar els dos punís de vista? Jo pensó que si: És aquesta:
continuació del primer Parlament fins que sigui elegit el nou, i ampliació del Consell Assessor". Cf.: El
Parlament de Catalunya/. ROVIRA I VIRGJXI, "La Humanitat", 21 -XI-1945.



Catalunya (1945) exposen aquesta idealitat confederal. L'esperit de Pi i Margall, per bé que

matisat peí decurs de les situacions, continuava present Tnstitucionaiment, després d'aquest

Congrés ¿'Esquerra, Rovira participa, com a President del Parlament, en el Goveni de la

Generalitat -cormectat amb les tasques d'elaboració del Consell Assessor- constituít el catorze

de setembre de 1945 per Josep Irla amb la fínalitat d! integrar personalitats de diverses

tendéncies polítiques a fí de constituir un Govem de concentrado nacional. Es tractava de

cercar personalitats caracteritzades mes per la valúa ÍnteMectual que no pas per la tasca

partidista. I en aquest context, Rovira va connectar .1'articulació d'aquest Gpvern amb la

projecció simbólica de la resistencia patriótica de l'onze de setembre: "En veritat, Catalunya

va obrar, tant l'any 1705, com el 1641, no per legetimisme, sino per patriotisme; no per

sentiment dinástic, sino per sentiment nacional, un sentiment que havia minvat de gran i

degenerava en regionalisme o provincianisme, pero que subsistía en les seves arrels.

Catalunya no era borbónica en la guerra contra Felip V. En totes dues guerres era catalana. No

per un rei, sino per una llei combatía. Per la propia llei, per la propia llibertat"552.

Mes enllá de la tasca política de partit, Rovira i Virgili continua en aquests darrers

anys el seu estudi sobre episodis deis catalans i el conreu de la literatura. Així, Rovira elabora

recerques com Historia de les antigües institucions catalanes (1942), treball previst per a ser

editat per la Fundació Rarnon Llull el i942 i fet per encárrec del Comte de Güell553; Ce qu'il

" 2 Per al carácter d'unitat del Govern Irla: El Govem de Catalunya. I per a la vinculació entre la
constitució d'aquest Govérn i la cobertura historicista de i'onze de setembre de 1714: l¿i Caigtida de Catalunya/
A. Rovira i Virgili. Cf.: "Per Catalunya", 4, setembre de 1945, pp. 1 i 2-3. La valorado de la tasca de Rovira en
el Govern es funamentava en el fet que "hom hi trubava tot seguit el teoritzant, el gran cuneixedor deis aspectes
que mes apassionen els nostres temps". Cf.: E! President Irla fia formal govern, "La Ilumanitat", 24, 23-IX-
1945. Els integrants eren: Antoni Rovira i Virgili, Josep Carner, Caries Pi i Sunyers Joan Comorera i Pompeu
Fabra.. Per al context de la constitució del Govern: Felip CALVET i COSTA/ Josep M. ROIGIROSICH: Josep
Irla...., pp.226 i ss. D'aquest Govern es pot desprendre una certa vinculació amb la tasca de prospectiva del
Consell Assessor. Vegeu: Daniel DÍAZ ESCTJLIES: La GeneraUtat de Catalunya a l'Exili (1939-1977),
"L'Avene", juliol-agost, 1994, núm. 183, pp. 24-25. La tasca de Rovira al Govern Iría Pexpressava a Humbert
Torres en llelra (Montpeller, 29-DC-194S): "Peí1 la meva pan. no íinc altre desig que el de servir a Catalunya i
facilitar, en la modesta esfera en qué em moc, la bona marxa de les coses". Vegeu, també, la. lletra de Rovira a
Bladé Desumvila (Montpeller, 3-X-194S). Es tracta d*una contextualítzació internacional del Govern Iría en el
marc del triomf contra el feixisme, tot destacant, com a balan?, la tasca de! Consell Assessor: "Un deis nostres
mals ha estat, fins en certes aHures, la manca de preparado i la consegüenl improvisado. Per contribuir a un
sistema mes saludable, hem creat el Consell Assessor, de la tasca del qual estic content. Tasca silenciosa i seriosa
que donará -així ho espero- bons fruiis primerenes. Per compte de la cridória efímera, l'estudi permanent.
Aquesta podiia éssei" la nostra divisa": Ei meu...pp. 175-176.

333 Segóos lletra de Rovira a Ferran Soldevila (Montpeller, 144V-1942), assabentant de la tasca de
recerca durant els dos primers anys d'exili i de les incidéncies de la traducció per part de I'humanista Pierre-
Louis Berthaud (1899-1956). Aquest catalanófü escriu a Rovira des de Vichy (22-1-1941): "[...] Notre ami
[Antonij Sbert [secretan de la Fundació Ramón Lhillj m'a réxnis hier votre second envoi, qui se compose des
pages 30 á 55 de votre manuscrit [...], je vais m'occuper de la traduction incessanment [...]. Je tais
dactylographier la premiére partie, que j'ai corrigée selon vos indications. [Historia de les institucions...Ms. 4025
BC]. Rovira escriví a Tarradellas des de Montpeller (5-X-1942), sobre la recepció de Uibres per a aquesta obra i
per a d'altres estudis d'história: "Precisament havia rebut el dia abans els Uibres que m'havieu fet trametre de
Perpinyá. U's en dono moltes grácies, puix que de moment em permetran de continuar eis meus trebaiis histories
durant un pareli de setmanes" [AMTM]. Per a les fonts (Historia Nacional de Catalunya) que Rovira va utiíitzar
a la Biblioteca Municipal de Montpeltter -el Kons de l'occitá catalanofil Vallat- i ta tasca de copiador del text



faut savoir de la question catalana (1943)" , Le peuplementprotohistorique et historique de

¡a Catalogne(\945)"5, Richeíien, amic de Catalunya" , o projectes com una biografía de

original per part d'Artur Bladé: A. BLADÉ I DESUMVILA: El meu Rovira..., pp. 87-89. Vegeu també. La
'Kundació Ramón LlulT / la cultura catalana, "La Nosíra Revista", 15-V- 1946, p. 161. Per a la daTa de
l'acabament de l'obra (ll-V-1941), que Soldeviía titula Les institucions potinques de Catalunya, ierran
SOLDEVILA: Dietarisde Vexili i del retorn. I L'exili, Edicions Tres i Quatre, Valencia, 1995, p.332.

534 L'extrem d'aquest encárreo partia del Comte de Güell per a la realització d"una mena d'explicació de
Catalunya en tots els aspectes" a ia lletra de Ferran Cuito a Lluís Nicoiau d'Olwer [Perpinyá, Í2-XÍ-1943. Lletra
núm. 79]. Aquest trebali va ser elaborat per aconseguir i'alliberament de Nicoiau d'Olwer detingut ei 1943.
Rovira finalment titula aquest informe La tpwsiivn de Caíalogne f 1-25 fulls manuscrits]. Aquest trebali de
divulgado del fet nacional cátala constava de les segíients parís. T "La Catalogue proprement ¿lite". Era un
capítol introductori general on situava el sentit nacional de Catalunya en un marc d'internacionalítzació lügat a
¡'interdicte de les Nación» Unides en un suposat context de victoria sobre l'eix nazifcixista i, dones, contra
rEspanya de Franco. Així, hom destacava que

"La Caialogrtc proprement díte est le pays le plus evalué, le plus indtistrialisé et le plus riche de l'Etat
espagnoi Elle a éte oujonrs devanciére dans lesprogrés scientifíques et iechniqiies en Espagne et aussi dans les
mouvemenls po/i/iques et SOC/ÍTHX tpti s'y son/ dévehppés. Elle res/e la grande porte, evropéenne de la peninstile.
Pays tres montagneux plutot pauvre par notare, la Catalogne est deverme prospere gráce á la labeur de sesfils.
Le peuple catalán ets cultivé, travailleur, fier, tres attaché aux idees liberales et les seccions démocraiiques.
tres jaloux de ses péculiarités et de ses institutions constannment agité par Vaspiration an récouvrement de son
ancienne autonomie, qu'il entend rétabíir sous desformes modernes. Les Catalans, écrasés pendant sis mimes
par la botte franquiste, attendent impacierr.ment l'heure propice pour proclamar una fois da plus leurs
ré\>endicaiionsface á l'Espagne el face au monde delivré par la vicioiredes Nations Unies".

La resta deis apartáis de ('informe hastien de legitimiíat histórica les reivindicadons polítiques
nacionals. il. La Plus Grande Catalogne. £s tracta de registrar tot í'ámbit cuiturai-nacional historie compres
entre el Rosselló-Aiacant i les Ules. Amb tot, la traducció política d'un procés de reunífícació resta sotmés a una .
llíure decisió expressada a través de la volunta! política: "Mais il ne s'agit aucimement d'une visee imperialiste
ou annexioniste. Le pancatalanisme respecte la volante des peuples, y compris eslíes des peuples qui semt de la
méme tangtte et du méme origine. Si un jour doit se faire Vunité potinque des pays de Zangue cataiane. ce sera
par le libre voirfoir de leurs habitante et d'accord avec les regles de Droit publiv ipti regironi aprés la guerre
actuelle [...]. Pero aquesta reivindicado és estesa en el comext república espanyol. Amb l'aprovació de la
Constitucíó cspanyola de 1931, Rovira constata que "la méme Constitution interdit ahsolument laféderation de
régions autónomas, ce qui est fait surtuut pourempécher dans ¡'avenir ¡a reunión du Principat avec l'ancien
royanme de Valence et aussi les Ules Baleares. La restauration eventuelle de Vunité pancatalcma asi emnsagé
avec apprehension pemr haucoup d'espagnols [...]. Pero Rovira tambe reconcix que la consdencia nacional es
desigual en e¡ conjunt de territoris de ¡a mateixa cultura i reconeix que "si un jour il y a une unité politique
pancaialane, elle revétira tres probablement la forme d'un Fédération tríale du Principat, les Baleares et le
Pays Valencien (partie de l'ancien royanme de Valence ou l'pn parle le catalán). Cetíe fédération pourrait
appartenir a une plus large fédération hispanique. ibérique ou européenne", Aquesta argumentado geopolítica
té el seu suport en un apartat historie. Es tracta de sintetitzar la historia política i institucional del país. Així a
l'epígraf tercer (III) Rovira tracta de Le pmsé de la Catalogue. Es tracta d'una síntesi de la historia medieval i
moderna catalana destacant l'etapa hegemonica d"irradiació mediterrania i l'época dita de crisi -"un événcment
défavourable"- a partir de! Compromís de Casp: "ce fut l'extinctinn de la dynastie cataiane et l'intronisations
d'une brunche de la dynastie vasiillane dans l'Union catahino-tircigvnaise, laiprelle n'aviiii d'cmfre bien pulilique
que ¡apersone du souverain". En efecte, segons Rovira, a partir de la segona meitat del segle XVé, amb la unió
de Ferran el Catóíic i Isabel de Castella:

"au moment de cetíe unión, le procés de décadence cataiane esí commencé. Matgré ¡'autonomie que la
Catalogue serve dans l'Espagne. unifiéé par la ¡Monarchie absolue. ses institutions s'afeblissení progressivement,
son litterature s'abatardit, son langage se corromp [...]. Les catalans perdent leur clan et méme ¡eurjoie. Les
causes de ce fait surprenani? II y en a une de politique: ¡a subordination a une monarchie étrangére et hostile.
11 y en a une d'économique: la tres forte diminution ihi role de ia Médilerranéé, par stitle de l'acdon des Tures,
des découvertes géographiques dans l'Attantique et de la persécution espagnole contre lesjuifs, qui étaient un
des plus importanis facteurs de Yéconomie cataiane. Toutefois, les Catalans auraiení trouvé sans doute une
compensation suffisante dans le commerec a\>ec l'Améríque. Mais üsfurent exclus, par les Rois Catholiqms ei
par leurs successeurs, du droit de commercer avec les possessions amérieaim de ¡'espagne [...]. En venté, la
querelle de la Catalogne et de la Castilla -ou, si l'on veux, du peuple catalanet da ¡a monarchie espagnoíe- a
commencé au momeni méme de ¡'unión des deux couronnes. C'esí un ménage qui rarement s'esi montré bien



La concíusió per a Rovira és el carácter opressiu de ia monaquta castellana contra Catalunya: "La
monarchie a éfé poitr la Cülahgne ttrt insirumení d'opprestott ef de détutHonctiisation". Aquesi ccmtexi porta
rhistoriador-poliíic a desenvolupar el periode transcorregut entre la Guerra deis Segadors i la Guerra coma
l'ocupació de Catalunya per part de Feíip V: "Chute de Barcelona aprés un hng siége hároiquc qui ntérii ¡es

de Voltaire íkais: son Siécle de Louis XIV. Ce fui O-tors la fin dzs qnciefims. lipertés. cQtglams", La
conte:mpoi;aneítat és iniciaba amb un cert recobramení del sentiment cultural HjnglHstic. Es tracta de l'apartat ÍV':'
La Rcnaissancc nañondíc. Rovira contextuaJitza ¿qüestá Vepresa'érímíg d'uh"'íntent^á^unitTcácio^"nacional
espanyola amb t\ projecíe de provincianiaació (ÍS3S). Aquest periode inicial, segons Rovira, amb ia publicado
teJ'Oda.aJa.JJátíia,d'Aí'iíyáu> posa les. bases d'un, renaixenca,nacional; "Llttáreáre-d'abord, politique, msuite^
ptein§m£M aationale, en, fin, cette. renaissance. est une, expressioit. particuliére du grarid, mguyerngnt des
uaciorialités qui. se piadmsii en. Burope s_ous. la dquble irifluertcQ du rornaníisme bistgriquc et des, itiées,
libenyhs". Aquesta síntesí etitri? romanticisme 1 UberaUame es una causa de la posterior presa de coosciencia del
naborí* catahinisme qiié-ya teñir ijh pünt efe paítenla eri fa proctamac-ió c|e M K República espanyota (te 1M73on
"¡es ¿átaíañsfurentsur tepoiñtdaproc'iúméri'Esiáí Catalánt&ms uiiésEspághe quViisvduiáíé'ntfódéraié'1, Els1

orígens del moviinent nacional i'-moiivement mitivncue-'} van presenciar un irnpuls entre fináis áei sesie. XÍXé
eii él context que. "le. régifíte.e-ypagfiol cejtíraltiateiit:s'étmt. discrédité et fnémedes/iotité ¿vit: U. désástre-..d¿s
guertes^coloniaks. qui prpvoquerent. la folie.guerre avsc lesEiaísUnis.d'Ameriqa?. D¿sjes.premiéresjjrmée.s
du,uGuyeau.sieele, le cajalariisniepoUiiqite mo.bilisad'importa.ntes,massespopulaires. et obtintdes,vemarq¿ia$¡es,
succés electaiiraux", Aquest nioyement catajanísta -arnb Véxíí e[eQtora[ d? i,a gbtafcrma de la §g!,fdar|tat
Catalana {fi.a "Sotidnrité^jít étirei e.n tW)?t .41 dp.ptttés de.s 44 avrignés a ta Cntatngtw*), ya posar tes bases cte
ía Kíancómümtat de Catalunya. Així; l^partat cinqué de Pinforme era Lu Mitncomntunauté'He' Cátitiógne.'
Aquesta instituoió era. "ut¡e. sor-te, de- fédéretíion* qffkielte. cíes ífuaire. proyim-es, du Prifwipat, presidée. par., te.
premier teorícien. de, l'idáe. tmíiotiak catalana, Prat de ¡a. Ritxi". ti¿ s^ntit etaquesta instittictó era que "xous
Vappqr.eil modeste de, cet organisme. d'aspect purement. administran/, palpitait l'áme^ catalane, impaciente^ de.
réa!¡satiür.s". I els.asaplimenta anavea en contra deb,desigsdels.pplítics.espanygls:

Hit*¿' vonvajii&inznis efe hínchid' ?t l?s cmíoríiés cñi poiivoir ctfntrcit e?i (.Jatalo&ie jui^nt fon* lim?
possihk pour mettre des báíom dam les roues de l'orgamsme catalán, et une inquietante tensión soitvinf.
Aquesta política ffaversió. segons Rovira,\'a pesstbtiitar que H'otftnhn publique eatctlam aeeemuait de phts en
pías >íf pr^yjoitxkiifs le sr/ts tmivfiom'tsív. Ley Fttvemik*iíii*tts vtmmmisies tievi/rrení.FtKÍÍrnh?s tti.evmijtiritttoirep.
tkais_ c'étta. atnhtimce, apparüí par. la.pramiér.ejms aminas leader, pitlitiqm, le, atlonel. Xíacüi, qui avait, xü.
abandaverlacarricre müitqirc ácause de saaa7icsiari.áJg.''SaIidca1:ó Caiqlqjic", dantufutundcs^dQputésaux.

i,aquest context presencia la rormactó d'Acció Catalana e;ii ctetriment la política iinmobilista de la
LHga: aLa jeúmsse' cátaTaniste, mécohiehtedavañi tes resultáis hégatijsae ¡a táctíqji'c d'aiérmóimeñts. La
Jeunesse eaialamsie-, mécontenie ámvmi tes resanáis négaiifs de ia iaeiique- aaiermoiementspr&eiiquée par- ia
"Lfgm.Ke^to/HtUste" dingée.ptiKh'teiWeie Ctmbó, iúk*^ft.gnwkfe•pt*riiíttac¡ottüL "Acetó.Cafofotüt". El- ppiíüde.
obert amb, la ívíancoraunitat £ms al 1325 es clou. per. la irrupcio. del. pronunciamení. de. Primo dê  Rivera. Per. a
Rovira ia interdicció de la insíiiucio va. ser'a causa.' que aquest árgan de gavera1 "avaüí prouyé Vaptijude des.

contra ?rinio de Rivera ocasiona la instauractó de la Repubhca, préviament acordat al Pacte dc_ Sant Sebasti^:
"-ils {cztahns.1 aidéreni' de toute teur torce'te tnomphé cié laRépubtiqiie sur ía base d'un pacte avec les
répubiieaim espagftoh, les qttels promureni ta reconaissance légale de i'attionotnie- caíakme (•¿•930}". La pan
sisaiia. (VI), $¿us"fa Répub¡u}u*i^Uh Ginfoatité-.dé. Catai&gm, és dedicada- a explicar V&volucíó etels tets que.
condiüren a ía proclamacia dc.ía República Catalana a la Genersliíai i la instaurada deJ'Estítfut i el PsilameiU el
1912. Amh toí, Royira na deixa d'iodicar les. hostilitats. de sectors. polítics, i socials espanyols contra Catalunya
CQÍU i

*ff/aut avouer que le tbnctionement du régime autonomique n'alta pos satis quelques tiraiHements^ et ir
y en su un qui fut grave, camme nous verrans. Une considerable partie de ¥ opinión aspagnoh, imbua de
prittvipes. veníuitistiiettrx- eé-.poitssér pvur?.tfa-ptíiiiwieris-H-t¡e$-jVHrjniÍi'ste#*pH*M- ftw/V/w*. Í«-AI. Hber<iéat méme-
resit-eintes, ráeomwés á- ¡a Cttialogité, se. utattifósia souventpassUwémúnt et bruyíBnttwnt emitre. /*? Statui, et les
plus, camptetnifs des espagnoh. fúzent patfoix emkarrasxées par les eampagties, hostiles. On. nc peut pos dautsr
que, ces.passj.ans. iuúenl íUliréxpar kx f m « ik laRépubltijuz, désayntx cíe, VajfailiUr". Les, secciona Vil i YUI
{Droites el gauches I Les éyenemenU d*outobre_ X93f\ ?stabH.en: el. períp4e(íecpnfli^ei social entre 19^1. i 1934,
amb ta jiaraítoxaA scgnns Rovira. que a partir cíe fes cícccirinK de nqvcmbrc de t 9 ^

"•On se trouvañ ett face aune redmtiable discordatice; á Madrid, un Partemerti et un som>ememem de
tlrwée-;- tt BtiFvelwfe-, ttrt PttFfamvHi ei ttn xtfttvwftemettí tte- ^iwtw. CV¿«* ít&ttktwti- tfe ht poíríhfHe- cttktkt?te< se-
irouva tenjbi-cé par la míle victoim d& catakmísí&s Fepuhíieams aux éteetious nwmcipates du. inois tk-jatt-viep
1034. L'agrrcssiviió oes droites allaii cu croissant. Une loi agrairc du. Paztemcni de Cazalagnc -^phiióí moderé-.,
qffrii l'oüeasion d'uti cotifliL Qu pcéletatií quilfe éíaií útcomUtutiotateUtí, ei te Trittuttol de GoratiUcx

s if2ús¿kigne fe dectqrq ams'L cotí/re (ouíe £v(ítence._ ¿*qr une regreííabte Imprevisión des



auieurs de la Consiituiion republicaine, ce Tribunal se composait d'un majorité d'hommes de droite, moins
¿ottciettx- en ce momeni-la tfas pfiinápesJftFktkfites i/tte des.- infere, fs- fjoüfkfttes, lis- en profiiéwni- pon?-sope*- kt
RépubUqus- démocraiiifiis- et p^ovoqíiSF son effom&sment [...]. Le- íí d'octGbte laproclafíjaüon á ¿Sarcelone, par
le gouvctrtcmcnL amanóme de l'Étm Catalán dans la RépubUquc fedérale espagnole qu'oit devaii coasiiiuer. Ü
stzu&te büa, que fes dirigeam, eatafans. ou quekiws. yus, d'twírt etpc, wweitx &t cmmcQvrx <p#; le
C¡fe A7 KépjjPijfflfe zntrerwt «•" végwiñj&M W«C (* gtyjytrnzMeM (f$ (Q. (JÁV¿rilW*i S'/.r (O. &M<í 0.iV£ %J:?Q!,_
Mais áeux apres la proclamarían hie par Companys du haiit du balcón dii Palais de ¿a Generante, t'état de
guerre fui declaré en Cataiogne ei i'auieriié ntüiiaire pris Vqffaire en mains. II y eu qiteiques echafrourés
smtgfiffftes entre- fésfawes c»'íwt*«w cataknHS et les frtw^w.s esp<zgtkyte¿:; nutis tiycmt e&tnpris que kwte- r¿sistam&
était vaine, le gotiverbement caíaksifuí sa rendiUon s l'auhs du 7 d'octobre. Le ffmciiommsnt efe l'mttoiwmU.
catalana resta úasrrompu et le Prssidcnt Coiapanys et les canseillers de la Qénéralüé fiirent condamnés au
bague par la Cour Supreme espagueti* [...}"•

I.a parí, dedicada a íes cícccions det Kront. rí'Ksqiierres det tft de febrer es exposat a l'cpígraf nnye ((X)
La revanche des gauches. Es tracta de comentar tes conseqüéncies que ta victoria dei bloc d'esquerres tingué per
ai return de la Generaiitat. Encara que Rovira mustr-a la preocupació per- Tactiud deis miíhars i ie* orKanitzacion»
a !a dretft de ta CtíOA ct>m Falange Rspañola;

"Cepcndan: de aombrcaux de l'armce espagnole, trop. encías á se méler de la politique mayenatu la
Iriidiliviwlle praíiqiw du piur.unri amiento, Juréreni la patín de la Républiqite, lis vherchértní le cummrs. de
(íroMs, Wqyaftí pu oMmlr. IWtesion ife. la CEDA (CcurfedwatiQU J&pagmte d< ürQibts Au(oii&m$) <IwH te
che/était Gil Rohle.st se rehattirent sur un petit partü bruyantt la FE (Falange Espagnole) cree á hmage du
Fascio itanen ei nazisme aiiemand. et sur les Reqnétés carhsies ueunesses organiséesért/orces de Choc). Cette
cvul'tíiun itniireptibtkxiine s'trnwmm tnvt: Mansutini tri Hrtlrr, thmtfttefc- f//V rv^tt imssiióé uf-s trrtivtiwxtrrrtvrrí-A trf
plus íard des armes, des munitions et des soldáis. Pon? les puissanees de l'Axe, ¡I s'agissait de détrúire kt
RépubUquc espagnclc, qui geraii leurs projets de guerre, et de rnettrc á sa place un regime totalitairc, au
service des gratitls. seigtieurs de Roiae el Berlín [...}".

Aquest marc servéis per a deaenvolupar rapartat dése (X), reservat a La gmtre cfctífe ey/»ffj?ítcfe (te
1936-1939. Rovira hi destaca tres fets: la resistencia i ¡a victoria antifeixista deis dies ly i 20 de juiioi de, Í936:
"Ofi vii la petiie forcé de la pólice caialane ei ¡es civjis sans instrucíion mihiaire se batiré héroiquement cotitre
(¿es pulsantes/ommtions rie troHpes régitHfres bien instruites et bien <mnés. 11 est wat -et U/ernt le diré- qtte
les soldáis, fils du peuple ei non contamines defaseisme, ne se battirent avec moins d'ardeur que les ojficiers".
Pero aquesta victoria no obsta, segons Rovira, per a especificar í'acció deis incontroíats dins el bando! república.
Amh tot, l'acció de !a Generalitat fau determiiiant com a mitjancera sobre les. victimes d'aquestes acciona:

"Des erreurs ptrent enmmis, satis doute par quelques dirigeants catalans. \fai\ en genera^ ils
s'ej/orcérent paur reprimer raerían des gens incontroíées ei sauverent, mame au risque de leur prapre yie, un
tres grana nombre de persvnnes en íhmger. Grt cumíenme -et c'ext Jitsitce- les exces iptt ahrs fttrent cvmmh:
iWais s'magine-t-on iont ee qn¿ la Géitéralité evita, toas ce- qui attra.it advertu sans la Généralité de Catalogue?
Elle n'ótait assez/orte maicriclkmcnt paur s'opposer par la forcé á certains déviations, ei d'autre elle h'avait
pos assez d'&mprise rrtorate sur des grvztpes d'imrr.igrés qui, n'étantpos catalans, se souciaienípeu de l'abéir".
El tercer factor que. aporta Rovira'són les conaeqüéncies politiquea peí que fa a pérdua de sobirania de la
Cjcncralitat a. mans deí Govcrn esnanyoi airan riets tets de rrmio:

"A cause des desordres que des élémenis de ¡'extreme gauche social provoquéreni á Barcelona au mois
íltr rrtui 1937, le gutiverrnrmeni de h¡ Réf/ubUqtre usstirmt, u'uwnt uwv ie Skritit Cuiuhin, itr rmtirttitrrr lie i'vnire
en Catalogue. La GénéraHíé dui se limiier a un role adnwñstratif. Plus íard, l'instalUaüon du governemeni de la
Rcpublique á limita encara plus de cheonp dacúon de l'autonamic caialane. Pour temí ce qui se passe datts le
dütnutne de la guerre el l'ordre publique pendant ees íemps-íá, Qti ne peni ni üpplaudir tit censuter la
Géii&alifé í/*r Catalogue, car dk n'y pauvait rim. NQUS rqppelerons (Qut de mane um CQitragausa prolesíaíiou
que, vers ¡a fin de 19$9 le Presiden! Companys adreqa au che/dit gouvernement de la Republique, M. Negrin. Et
ttoüs ajounierons encoré que ie ministre qui representan la Catalogue dans le gouvernemeni espagnoi, M.
Agtfüt/e, detnissk'ttt't". Fináiniení, Rovira expüsa les eoiisectüéneies imcionáls t|ue eompoflá la 11 de ia gueíift
dTsspanya a l'epigraf onzé (XI): L'oppressien franquista en Catalogue.

"Dans le cas des Cataians, l'ppression qu'ils sou/freni est double, car ils sotit opprimés comme
catalans et camme hommes. Le régttne franquista les me, non seulement, la liberté individuellc, mais aussi taute
forme, ctsxpre.ssinn nationat?. [,,J, O}¡ a méme. df-írui^ en le.s reduisant ñ patp. de. papieri tes exemptnires du
Dictionnaire de ía Langue Cataíane, de Pompen t'abra. et de rHistoire Nationaie de Cataiogne. d'Ántoni Rovira
Firgili [...]. Les quehnies écrivains cataians qui, en Caiahgne, n'oni su gardersous i'oppresion un noble menee,
uoñ>ent écrire en ¡migue citstíllcme ou bien tradnire en cette faftgtte leurs ouvfrjges cataians y...\. Le régim
Conquiste pretmid imposer á la Cataiogne des concepíiofis poliíiques, sociales, hisioriques, phihlogiques qui la
rebutiera parce qu'slles sont radicafcment contraires á ses ideaux et méme a son ame [...]. Elle [Catalunya] ne
peut se /aire, entendre que par la vaix des. exilies, panni lesquels il y a presque. taus des cadres poliíiques.



sociaux ei inteiiecñiels. La persecution s'éiend á la vie économique de ia Cataiogtie. De tous temps. son
ifníttifriefJorisscwíe a éfé Jithtné el combirtíue pttr- tttte sonJhJe ctttftfion atttiattalam de rtmettttes ef tfhtté/vh:
On esi arrivé jusqu'á éiablir un plain pour la dispersión de ¡'industrie catatarte et les machines d'un certain
nombra d'usines ont cié transportas hors du ¡srritoirc catalán. Ce pian de guerra économique corare ia
Catalogue semble avoir échaué miserablement. Mais la productioii fabrile souffre d'une grave et persistante
eme, dout la principad victime e*t (a cta?.$.e ouvrie.w catoMie {.,,\, C'm t<M$ lo. culture cata(<me, c'est ioxm fe
tradition nationaie, c'est tome forme d'expression authoethona qu'on bafoue [...], qu'on veux derruir ct effacer,
exiirper de ia ierre ei de sames. Une persecuiion de ce genre esi bien privó que ia supression des libertes
publiques de la democracia. L'Espagne eastilkme se troftve aujord'htti soumise par la forcé a itne min&tité qtti
lui impose un régime totalitaire et la prive des libertes populaires. Alais elle parle ei chante et écrit el lit en sa
longue [...]. Por contra il n'y a en Catalognc ni liltérature catalane, ni tkáatre catalán, ni presse catalana, ni
eiiseigfiement en laiigue catalana. La langue de Castille a túiis les draits. d'une langiie libre. La langue de
Catatogne. n'a attcun de ees droits; elle, e.st haiidie, rejoulee. reprime?. [s,,J, Qn ve.ux qite. tes cntatatis changent
didées. de langage et de nature. On en veuxfaire des matines [ü-iegibie], des serfs á genoux davant tes autoriiés
et ¡es hientrvhies du régime imposé par ¡es armes. La voilá bien ¡a "democracie organique" du general Franco
[...]. Mais ils [eis eatalausj constataron ó noHveanx- qne kur plus granie foree, leur- meilleure <mm, leur plus
précienx trésor, c'est cetts langue qtti a sauvé tan! defois la rtaíion, et que la nation á sontour doii sauver des
agressions brutales et des tatits oublis".

yjJ Es íracta d'un altre trehaíl inédit, de divulgado deJ fet nacional a través de. ía formado sacia! del
Prineipat. (70 tf mannscrits)'),ara> sota í'aixopjuc de ía tasca rtct ConscÜ Asscssor. Aquesta síntcsi d'híRtoria de
Catalunya de Rovira, seguint'ef métode genétic. evolutiu. per etapes. abasta des deis orígens fíns a ia coetaneítat
de! primer-ten; dei seyle XX. Le» parta dei trebali eren: "Note préliminttire: Le catire territorial de noire éiittte.
]¿i Catalogue pmprement cute eí les Pítys da kmgue catalana".- A.) Le peupienumt prttfidñstürtque.- \) Les
élententsprékistoriqucs: Capsicns, Pyrénecns, Almeriens.- 2) [.'invasión celtique.- 2[sic]) La invasión ibérique.-
4)Tukltuu de la Calulu^ite au Ule siévlv uv. J.-C.".-5)Lu predomíname eh/tiijiie de Cupsittm.- 6) Pus de
phéuicmis en Catalogue <,:ontimntak.-l)Les. Carthuginois en Eivixxi,- S)Les grecs sur la cute mfalane.- B.) La
peuplement historíque.- \)L,es romains en Catalognc.- 2)L'apport visigothique.- 3) f/apport hizantin.- 4)
f.'appon sarrasin- 5) L.'appori franc- 6) L/appon aceitan.- 7)L!infihraiion juive.- %)f:apport des captifs- 9)
Uuppurl hisputMfw?.- 10) Les- fnriiis iipfjorís éiningvra,- i i) Lu mouerne vvrnseniraícvn xévxrupriitftitr du
peuplement catalán". Aquesí írebaH, dones, va ser orientat a la superado de les "fronteres" adminisíratives-
provinciaís imposades per la d.ivisió provincial espanyola. I Túnica manera de depassar aquesta "rnaquetació" va
ser mostrar una formado histórica a partir de les aportación;* deis repoblaments. Així, a la introducció, R.uvirs
de,ixava Qlar que

uLa présente elude scrait forcément incompleta si mus devions la timiter á la Catalognc pnsc dans le
sens strict ei courani de ce nom; c'est-á-dire, aupays situé dans l'angte nord-esi de la peninsu'te ibérique [...].
Ce púys ti'eaf qtt'tme purlie -la phts ituporíanle- d'une collectivtté fmmaine beoucoup plus vaste, (fui eütripremi
tous les pays de ¡angue catalane. On ne peni présenter isolément l'histoire de l'un d'entre eux sansfausser les
dcnnées ráclles et sans se condamner aussi d'avance á des conclusions erróneas ou tronqueas. Li faut dones
envisager les aspeets successifa du peuplement de la Catalogue en preiumt el nom dans. son sens le plus large,
tjifí epgtobe tnijs {$$ pays. ov. la. (apgw QQtQlQfie est paffM Mwmz tajigaffi m.Qj.mteffe [.,,],. U?. Ccttafogfie ep^ par
sa composition ethnique, par son histoire. par sa largue et par son ame, te áédoubiement. au sud-est des
Pyrénécs, de la Gaule médiierrenéenne". Peí que fa a í'empremia deis pobíaments. Rovira projecta fempremta
deis i

"La pzuple ibérique était le plus civilisé des quatre peuples que nous trouvgns habiuxm la Cataiogfie á
Vépoque protunistoriejue. Son industrie et son orí sunt cntjvurd'hui assez bien connus [...]". Pero també la
influencia deis, franes i deis occitans; "LAnfluence, franque. dans le domahje politíque, culture* et moral fui
autrement comiáérahle. Elle marque la naissante collectivité catalane avec une empreinte caracteristique qui ne
s'est ¡amáis effacée. Encare au XÍIe siecie. les castiílans et tes maures áonnent aux gens de Cataiagpe le nom de
fi-iincs- f...}. Nouif- croyuns- que ceiíe infiitvnce fucutUitui} fui; nvn seuhment ethnique el-potiiiqm:, mtüs- encoré
Ungmsiique-. í.e dialecte catalán oriental se distingue du dialecte occidental par des traits qui le reppmchmt du
languedocicn. L.es ctroitcs et persistautes relaciona entre ia hatide cótiére du Prineipat et le L-anguedoc marititne.
produissent á phtsiewrs reprimes, des cuurants migraivires reciproques í¡ui entremélérent plus. ou. monis les
popufutiotvi".

Ei vessant mes sociologic de! text roviria s^explicita quan hom fa esment dei canvi de seqüéncia de íes
capes migraióries pei que fa a ia subsiimeió de ia pobiació vaienciana-aragonesa a i'espanyoia. Aquesta
subsíituuiú és datada per-Ruviia veis 1910; "Ih formen! des enclaves-ei ye mortírem uswz refruv-iuires ¿t
l'assimikítions Ungüistique et espiriíuelle qui s'esi operée sur les atures itnmigrants". Pero el fet estructural,
determinatú, segons Rovira. es la migració deis catalans, vinculada a i'adscripció ideológica, al Rossclló arran
de 1939.: "Pettdattl ce temps, un exode s'esl produiL dá a la guere civile. Le couts des. opératíom mititaires, la
situcifion. géograpMqm de la Cafglpgne et surtoul sa, posijion kfeo/ogi.que, furent aufq/tt. de cqiises ¿e la



Valentí Almirall per encárrec de Ferran Cuito en el marc d"una mena de galería de polítics

catalans il-lustres [...] pero que convé que els joves coneguin"5 . També redacta el próleg i la

revisió del Petit Compendi de la Historia Nacional de Catalunya^ de Doménec de Bellmunt,

que abasta, des del "L'origen del nom 'Catalunya'" fíns al període 1931-1938; els primers

anys de l'ocupació deis militars franquistes, la diaspora republicana i Pafuseltament del

President Companys (1940).

En aquest 'próleg' Rovira -reflectint la continuitat d'una idea fixa del polític: la

socialització de la historia, evolucionant a través de noves fonts metodológiques, com a mitjá

per a bastir una estructura política de país- destacava: "conéixer almenys en els seus fets

essencials, la historia de Catalunya, és per ais catalans un deure i una necessitat. Deure moral,

necessitat espiritual. El cátala que no coneix el passat de la seva propia patria, és un cátala que

no sap d'on ve; i qui no sap d'on ve no sap on és, ni menys encara on va. El retrobament de

1*ánima pels catalans mateixos -la Renaixenca del segle XlXé- va ésser degut en gran part a la

historia. Una historia encara mítica, plena de llegendes, mes enllacada amb la poesía que amb

la ciencia; pero eficac tanmateix en la seva funció evocadora i estimulant. D'aleshores encá,

predomíname des catalans parmi les exilés". Rovira, dones, diferencia una migració política (exili) i una
migració espanyola a Catalunya per causes sociológiques, que s'estén al Harg deis anys trenta i que causa
esdeveniments polítics "qui n'ontpas été waiment de Catalogne", car "leur localisation géographique n'autorise
pas, étant données les circonstances, á les atribuer aux catalans. Ceux qui ignorent ou connaissent mal les
phenoménes ethniques de la Catalogne moderne, ne peuvent rien comprendre á la toute récente histoire de ce
pays". La conclusió de l'apartat final de l'informe explícita, com a conseqüéncia d'un procés de migració interior
i externa i del procés industrialitzador del país, que, malgrat aquesta hegemonía industrial, l'economia agraria, en
conjunt, hi és predominant: "Toutefois, dans l'ensemble, la Catalogue reste un pays agricole. Méme dans le
Principat, il ne s'est produit rien de semblable á la déchéance de l'agriculture anglaise. Le gran développement
industriel n'a pas nui, bien au contraire, á la prosperité rural catalatie". La conclusió de Rovira mena a vincular
aquesta insdustrialitzáció complementaria amb la producció agraria i amb una concepció nacional catalana amb
els factors objectius del territori: "La Catalogne, ce pays á lafois continental et maritime, dont nous venons
d'étudier le peublement á travers les ages, maintien en tous sa personalité distincte; et , sur les assisses
meterielles dii terroir et de la race, il eleve son esprit mediterranéen". Una concepció que retoma Rovira a una
certa concepció pratiana de nació.

556 Aquesta obra era una síntesi de la historia moderna de Catalunya deis segíes XVI i XVII, tenint com
a marc central la Guerra deis Segadors i la política del Comte-Duc d'Olivares, El treball s'estructurava en els
apartáis: "L'ánima i la fac", "Els grans amics francesos de Catalunya", "L'esforc fracassat per la unificació
espanyola", "La [posició?] catalana sota Felip IV", "Claris entre Olivares i Richelieu", "La política catalana de
Ríchelieu", "Els sentiments de Richelieu per Catalunya". Vegeu: L'obra inédita de Rovira i Virgili. "El Cardenal
Richelieu...[o la Guerra de Separado]". [Notes manuscrites d'Artur Bladé i Desumvila, 7.ff]. Sobre el decurs de
l'elaboració d'aquest estudi historie: A. BLADÉ I DESUMVILA: El meu Rorvira i Virgili, EditorialTeide,
Barcelona, 1981, pp. 198 i ss. La difusió de l'obra destacava que "L'autor de RICHELIEU, AMIC DE CATALAUNYA
no es limita a tractar del període deis anys 1640-1652. A fi de donar al lector una visió clara d'aqueil moment
cuíminant, exposa el problema cátala a partir de la unió de les dues grans corones ibériques, la de Catalunya-
Aragó i la de Castella, i fa veure de quina manera alió que havia d'ésser només una comunitat de monarca sobre
Estats lliures, diversos i separats -tesi oficial catalana sostinguda i imposada encara l'any 1621- es convertí en
una monarquía absorben! i absoluta, entossudida a réduir els múltiples pobles de la península al estilo y leyes de
Castilla, segons els mots d'Oüvares". Pero també donava a la recerca de Rovira una projececió coetánia:
"pregunta Benedetto Croce: "Per qué serveix la historia?". I eU mateix contesta: " Per conéixer el present". I bé:
aquest Uibre de Rovira i Virgili, tot fent conéixer aspectes histories essencials de la qüestió catalana, serveix per
comprendre el seu descabdellament contemporani i el seu esdevenidor". Cf: el fulletó A puní de sortir: Richelieu
Amic de Catalunya/per A. Rovira í Virgili, pp. 1-2. [s/1, s/d, s/ej. En dec el coneixement a Teresa Rovira.

357 Lletra de Ferran Cuito a Nicolau d'Olwer (Perpinyá, 22-XI-1946. Lletra núm. 152).



la nostra historiografía ha anat depurant-se i precisant-se, i a despit de les difícultats materials

i de la insuficiencia de l'ajut oficial, forca llacunes históriques han desaparegut, molts deis

períodes histories han estat estudiáis a fons, i així s'ha pogut arribar ja a síntesis ambicioses,

próvisionals sens dubte, pero que marquen un notable avancament en la coneixenca del nostre

poblé [...]. Saber la historia de Catalunya -que és una noble i gloriosa historia- per a

continuar-la dignament en el treball, en l'estudi, en la Uibertat, en la pau si ens está donada, en

la lluita si cal: heu's ací la missió de les generacions d'avui i de demá"558.

D'altra banda, la represa de l'edició de la Revista de Catalunya (1939) a instáncies de

la Fundació Ramón Llull559, li permet de col-laborar amb articles d'assaig d'história i política

que tracten de la futura organització territorial europa en el marc de la' Segona Guuerra

Mundial, reprenent, de nou, el principi de les nacionalitats: Les nacionalitats dins VEuropa

nova (1940) i Problemes catalans d'ara (1947)560. El juny de 1945 difon la historia del

Principat a la Facultat de Lletres de la Universitat de Tolosa en un acte realitzat en espanyol i

organitzat peí setmanari "Unidad y Lucha"561. El maig de 1946 és mantenidor del Jocs Floráis

de Montpeller, on va tractar sobre els vineles entre Occitánia i el Principat: "[Rovira] retraga

avec Vesprit de ¡'historien, Vévolution idéologique et linguistique de VOccitanie" . I també el

558 "Próleg" a Doménec de B E L L M U N T : Petit Compendi d'História de Catalunya. Revistó i próleg
d'A. Rovira Virgili, Edicions Foc Nou, Tolosa del Llenguadoc, 1946. Aquest "próleg" va ser difós anteriorment -
amb data Montpeller, agost de 1945- a l 'edició de Topuscle a "Canigó. Bulletin Intérieur de la "Societé
Francaise des Amics de la Catalogne", Tolosa de Llenguadoc, (11-IX-l 945).

559 Antonio RISCO: "Las Revistas culturales y literarias de los exiliados españoles en Francia" a El
exilio español de 1939. Revistas, pensamiento, educación. Vo!. III, Ed. Taurus, Madrid, 1976, pp. 99-100.La
primera noticia de la voluntat de represa de la Revista a la lletra de Jaume Serra Hunter a Cerles Pi i Sunyer
(Tolosa, 12-11-1939) a La Cultura..., p. 16.

560 Les Nacionalitats... era l'article censurat a "El Poblé Cátala" i publica! a "Revista de Catalunya", 3 ,
febrer, 1940, pp. 133-140. El segon article va ser-hi publicat al número d'octubre-desembre de 1947. Rovira hi
exposava la "psicología de desil-lusió" envers el context internacional posterior a la segona guerra mundial
davant la continuitat del franquisme. En aquest sentit valorava metafóricament fases de ía historia política
catalana contemporánia que duien. a la unitat. Aqüestes eren les de 1885 (Greuges davant Alfons XII) , 1906-
1907 (Solidaritat Catalana), 1914 (Mancomunitat) i 1918-1919 (v ind icado de l t s t a t u t d 'Autonomia). El mateix
Rovira en lletra a Bladé i Desumvila [4-V-1948] -i amb una concepció actualitzadora i estratégica unitaria amb
els ponts entre l'exterior i l'interior- remarcava que a Problemes catalans.. volia explicitar "tot alió que pensó i
que és oportú de dir. No emplauria que la nostra escampada de l'any 39 acabes en l'absorció deis emigrats pels
paisos on es fixen. Ens ho necessitem tot, a Catalunya, per a mantenir el nostre combat quotidiá, adés brugidor.a
des silencios. N o podem renunciar a les desenes de milers de catalans avui dispersos [...]. Catalunya la formen
els catalans aplegats a la térra patria. La nostra abséncia no ens ha de desanrelar . Com mes s'allarga l'exili i com
mes boirós es veu l'esdevenídor internacional, amb menys ganes em sentó de blasmar els quí tornen a casa,
encara que admiri els qui, podent toraar-hi, se n'estan per esperit de resistencia ais intrusos". Cf.: El meu Rovira i
Virgili..., p. 230. Una projecció de les reflexions de Rovira en aquest arücie en el marc de les primeres eleccions
parlamentáries ai Principat: El "testament polític" de Rovira i Virgilil A. B L A D É I DESUMVTLA, "Avui", 20-
I I I -1980 ,

561 Segons es desprén de la lletra de Joan Alvarez a Josep Tarradellas (Tolosa de Llenguadoc, 27-VI-
1945).

562 "Midi Libre", 26-V-1946. Aquest diari remarcava que "les Jeta Floreaux de la langue catalane,
symbole de l'unité occitanienne se sont déroulés avec éclat [...]. Tandis que les catalans supportent, nous
Vesperons, une derniére antiée d'exil, ils ont tenu á souligner l'unité de la race latine, dans cene vieille Occitane
qui rattache le Languedoc á la Catalogne". [ADH], Puntualment, A. BLADÉ: Op. CU., p. 447.



1946 col-labora en la Miscellánia Verdaguer a l'ocasió del centenari del naixement del

poeta563. Entre el set i tretze d'abril de 1947 pren part -amb una sessió sobre "Historia de

Catalunya"- en una Setmana d'Estudis Catalans a Prada de Conflent organitzada per la FNEC

a fi d'impulsar políticament Esquerra Republicana , juntament amb Josep Carner ("Evolució

del cátala literari"), Ferran Cuito ("Persecució soferta per l'economia catalana"), Caries Pi i

Sunyer ("Nacionalisme i economía") i Manuel Serra i Moret ("Moviment obrer a Catalunya").

Van cloure l'acte una lletra de Josep Irla apeHant els estudiants a "ocupar el vostre lloc en el

combat de cada hora" i un parlament de Pompeu Fabra. El parlament de Rovtra emfasitzá la

necessitat del factor 'consciéncia nacional' per a materialitzar 1'adscripció nacional-territorial

deis ciutadans deis Paísos Catalans. Així, Rovira acaba el parlament concloent que "ésser

avui catalanistes és prendre consciéncia nacional de Catalunya, amb totes les conseqüencies

poíítiques, económiques, socials i espirituals que se'n deriven" i va reblar, en aquest sentit: "ni

ibers, ni llemosins, ni occitans, ni espanyols, un sol nom hem de voler teñir, prou gran i prou

il-lustre: Catalans, Catalans, Catalans"565. També el 5 de novembre pronuncia a París la

conferencia inaugural, una síntesi política i social de la Historia de Catalunya, del "Curset

d'História de Catalunya" organitzat per Rafael Tasis al Casal de Catalunya566. De fet, la tasca

363 Antoni R O V I R A i VTRGILI: "Verdaguer poe ta de les muntanyes" [reproduit a "Catalunya",
novembre, 1948] a Miscellánia Verdaguer. Homenatge al Poeta Nacional de Catalunya amb moíiu del
centenari del seu naixement [próleg de Lluís Nicolau d'Olwer], Efduard], Ragasol editor, París, 1946.

364 Com explicaya el secretan general de la F N E C , Heribert Barrera a Josep Tarradellas ( l - IV-1947) :
"[...] Li adjunto una circular adrecada ais adherents de la F N E C on trabará alguns detalls que així m'estalvio de
repetir. Inútil dir que la Setmana constituirá políticament un éxit per nosaltres. Entre els conferenciaras i els
assistents els de I1 Esquerra serán la majoria. Espero que serem també els millors i que aconseguirem donar-hi el
to de les nostres coses, Em pensó que será una propaganda eficac. Les circumstáncies coMoquen al nostre Partit
en posició d'inferioritat peí que que respecta a la influencia dintre la joventut catalana. La .nos t r a ideología
allunyada d 'extremismes, la riostra táctica ponderada de qui té una responsabilitat.i una situació a defensar, no
son fetes per a ñ a p a r gaire les imaginacions jovenívoles. Cal dones estremar l'activitat i em pensó que una
inciativa com la Setmana pot portar-nos -si hi som com espero prou nombrosos i actius- a augmentar la
popularitat del nostre partit [ERC] entre tot un sector de joventut indiferenciada encara políticament ¡ a afermar
la fe deis qui -de vegades mes per tradició familiar que per altra cosa- ja están amb nosaltres. [...] Aquesta
Setmana d 'Estudis tindrá una trascendencia patriótica innegable. Per a realitzar-la hem comptat sobretot amb
l'ajut oficial pero l 'amplada que ha anat prenent fa aquest ajut insuficient encara. N o hem volgut reiusar cap
demanda i potser per aixó ens hem avenpat excessivament en el capítol de despeses. Aixó ens ha portat a establir
una llista de persones que serien susceptibles d 'ajudar-nos económicament i naturalment vosté figura en aquesta
llista.[...]" [AMTM], Per a la cons ta tado d'aquestes activitats: Joan SAURET: L'exilL., p. 252. També, A.
B L A D É : Op. Ciu, p.450 i Heribert BARRERA: La Setmana d'Estudis Catalans a Prada deis estudiants catalans
exiliáis, "Revista de Catalunya", 123, novembre de 1997, pp. 3-7. Per a l'evocació del discurs de Rovira quant a
la "justesa d'expressió", p. 4. Per al context polític de la " Setmana", Declarado deis estttdiants de la Federado
Nadonal d'Estudiants de Catalunya reuníts a la "Setmana d'Estudis Catalans" de Prada, "Butlletí de la
FNEC" , abril de 1947.(Agraeixo a Heribert Barrera la tramesa del document) .

365 Caries Pi i SUNYER: Memóriesde l'exili..., Vol.II, p l 8 l . A. B L A D É i DESUMVILA: Op. G/ . .450 ;
Joan SAUKET,Op. Cit, p.252 i "Germanor", juliol-agost, 1947, pp. 48-49.

366 El curset era organitzat en deu Uicons: "Catalunya en el món. Primers pobladors. Cartago, Grecia i
Roma" ; "Les grans invasions: bárbars i sarraíns"; "Naixenca de la nacionalitat: l ' época comtal"; "La
Reconquesta: de Ramón Berenguer Berenguer III a Jaume I"; "L ' imper i Mediterrani: Pere el Gran; Jaume II i
Pere IÚ"; "La dinastía d 'Antequera: segte d 'or literari i decadencia política"; "El domini deis Habsburg. La
Guerra deis Segadors"; "De la Pau deis Pirineus a l 'Onze de setembre de 1714"; "De l 'abaitiment a la



de conscienciació lingüística i nacional no será marginal: al coneixement de la historia

s'afegia una tasca de projecció de lleialtat envers la llengua i la nació catalanes, que segons

Rovira, hávia d'abastar Tarea cultural completa5 . En certa continuitat amb aquesta funció

nacionalitzadora guanya l'Englantina d'Or ais Jocs Floráis de Londres amb la composició

poética Oda a la llengua catalana , el nou de maig de 1948 la Flor Natural ais Jocs Floráis

de Perpinyá569, i el set de novembre, també de 1948, participa ais Jocs Floráis de París, on és

guardonat per l'obra YEstat Cátala. Estudi de Dret Public (1947), "millor treball monográfíc

sobre un tema jurídic referent a Catalunya o d'interés per a Catalunya"570. També intervé al

llibre commemoratiu amb records d'episodis histories Ofrena a París511; forma part, entre els

representants del Govem Irla, del "Comité Nacional d'Homenatge a Pompeu Fabra"572;

enllesteix un Bref resume de l'Histoire de la Catalogue572 i redacta un treball per a les

Renaixenca: Segles XVIH i XIX"; "El Catalanisme polític. Mancomunitat i Generalitat". Per a la conferencia de
Rovira concebuda com "un ampie próleg i resum del curs projectat, ja que exposa la composició étnica deis
catalans, a través de les distintes onades de pobles i races que han travessat la nostra térra"; "La Humanitat", 19-
XI-1947.

367 Vegeu les reflexions sobre la importancia del capteniment lingüístic a Sota el signe de l'any nou, "La
Nova Revista", gener, 1948, núm. 25, pp. 1-3. Quant a la vindicado deis Paisos Catalans, com a xarxa de
solidaritat, Rovira era prou eloqüent: "[...] És corréete i natural que els mots Catalunya i catalans serveixin avui,
com van servir ahir, no sois per a designar el Principat i eís seus habitants, sino també el conjunt geográfic i els
homes de les terres de llengua catalana, que formen en veritat Templa, vera i total nació de Catalunya. En aquest
darrer ús no hi ha cap manifestació d'imperiaüsme ni de megalomanía. És la simple afirmado d'un fet reaí [...].
Mai com ara no ha estat tan necessária la fratemitat de Jlengua i d'história entre els catalans del Principat, de
Valencia i de Maílorca. La separado moral entre les regions de la nació catalana era un efecte de la decadencia,
que ha d'ésser totalment esborrat" a Catalunya i els catalans, "La Nova...", juny, 1949, núm. 30, p.205.

568 "L'Emigrant" , 33-34 (agot-setembre 1947). Era una composició que destacava l 'adscripció de la
llengua entre les classes populars: "Si ['abandonen escriptors, juristes,/ nobles decrépits i plebeus amb títols,/
sempre li queda per conhort el poblé,/ flor de la raca [...]".

569 La reprodúcelo de la ve rs i f i cado de Rovira duia per títol: "Paisatges de Perpinyá". E s tractava d"una
composició dedicada a la Llotja, com a símbol arquitectónic nacional deis Paisos Catalans. Cf: Els Jocs Floráis
de la Ginesta D'or, "Ressorgiment", juny 1948, p. 6218.

370 Rovira va ser guanyador amb aquest treball del premi Joan Lluhí instituit per Josep i Jeroni Bertrán
Cusiner i Joan Casanelles, dotat amb 80.000 Ff: Jocs Floráis de la Llengua Catalana. Any XC de llur
Restaurado, París, MCMXLVTJI.

571 Rovira participa en aquest homenatge amb "Escenari de París", compost per '1924.-El vagó de
Parmistici, '1936.- La Batalla de Muret', '1938.-E1 plor de l'heroi', '1940.- El record de Lluis Companys' a
Ofrena a París, Editorial Albor, París-Barcelona, 1948, s/p.

372 Lletra de Ferran Canyameres a Estanislau Ruiz-Ponsetí (París, 29-V-1948).
573 Lletra a Víctor Torres (Perpinyá, 15-VI-1948). El primer redactat d'aquest treball de divulgado de la

Historia de Catalunya data del 23-V1II-1941. L'índex consta de: "1. Part préliminaire: I. La nation catalane.- D,
Le patriolisme catalan.-Ul. La structure réelle de la Péninsule ibérique- IV. La formule de concorde suggerée
par les catalans.- V. Les constantes de Vhistoire catalane; 2. Formatíon ethnique: I. Le territoire catalán- H La
composition raciale- III. [Greces et romains en Catalogne] Les anciennes influences spirituelles; 3. Le
développement historique: I. Les goths.- II. Les maures.- III. Lesfrancs.- W.La Catalogne comíale.- Wunion
catalano-aragonaise.- VI. ¿'expansión catalane mediévale.- VII. La dynastie castillane en Catalogne-Aragon.-
VIII. L'union avec la Castille,- IX. [La République catalane et 1'] unión a la France.- X. La guerre de
Succession. Chute de la Catalogue.- XI. La Révolution francaise et la Catalogue- Xü. Napoleón et la
Catalogne.- XHI. La renaissance nationale.- XIV. Le soulévement franquiste. Aquest informe consta de quinze
futís i té l'objectiu de sintetitzar els orígens histories de Catalunya i d'explicar-ne l'evoíució histórica, cultural i
política a fi de mostrar-ne la constitució nacional. La primera pan del treball és dedicada a exposar aquests



Joventuts d'Esquerra de Méxic, "proclamació de la Primera República espanyola a la

proclamado de la República Catalana dins l'ámbit de conferencies "Historia del Pensament

Polític de Catalunya"574. Aquesta tasca divulgadora d'episodis histories continua des de la

revista "Germanor" amb semblances biográfíques d'intellectuals vuitcentistes a fí d'abastar tot

factors estructuráis ¡ de concepte: "La Catalogtie est una uation dans le sens éthnique et spirituel du mot: une
nationalité, si on préferele terme. Elle a toutes les conditions nationales: une Ierre, une langue. une histoire, une
ame, une conscience, une volonté persistente. Elle est un étre collectif. Eli est une personalité distincte", p. 1.
Pero la nació, sempre segons Rovira, és reflex d'un sentiment patriótic deis "catalans nacionals" "qui soutiennent
la cause de leur patrie", p. 2. L'exposició pero aprofiindeix en una idea constant en la trajectória ideológica
roviriana: explicitar que la concepció nacional catalana no és "aillacionista", sino que entén que la Península
Ibérica és formada per tres nacions mes: Euskadi ("une nationalité cantabrique"), Galicia-Portugal ("une
nationalité atlantique") i Castella ("une nationalité céntrale"), p. 2. Amb tot, aquesta estructura plurinacional, la
quai ha estat, reprenent el fíl francófil i liberal-polític de Rovira, "celle des homes de la Révolution frangaise et
de Napoleón", "choque viqlemment les partisans du principe de l'tmité monarchique espagnole. et cene
oposition de vides a été l'un des aspeets les plus interessants de la politique péninsulaire pendant la période
contemporaine", p. 2. D'altra banda, l'informe exposa quina és la fórmula política que permet -'la formule de
concorde suggerée par les catalans"- projectar la Hibertat nacional. Aquesta no és altra que la federal o la
confederal, "selon une conception démocratique qui met les facteurs spirituels et la volonté du peuple au dessus
de lafatalité et du materialisme des facteurs racials ou historiques. Méme les nationalistes catalans les plus
radicaux, commefeu le Colonel Maciá, se sont montrés enclins a accepter le régime federaüffondé sur la libre
determinaron, pourvu qit'il füt agrée et respecté par les autres peuples de VEspagne [Rovira es refereix al
contíngut de la proclamació de la República Catalana de contingut confederatiu]. Com a conclusió, dones, ais
principis ideológics orientatius del fet nacional, l'autor estableix que "les constants de la historia catalana" es
basen en a) un "esperit nacional" (idealitat nacional: projecte), b) un "esperit democráüc" (lliure determinació) i
c) un "esperit federalista" (basat en la federació entre nacions i en la federació entre els paisos catalans). Peí que
fa a l'esbós de l'evolució histórica deis catalans, Rovira no fa altra cosa que especificar tombants polítics que
aclareixen que la unió entre Catalunya i Aragó només tenia en comú el reí, pero que totes dues entitats eren
independents; peí que fa a la unió entre Castetla i Catalunya el 1469, especificar igualment una unió personal
pero no nacional, encara que aquest fet comporta finalment una "hégémonie croissants de la Castille", p. 11.
Quant a l'época contemporánia exposar el carácter polític de la Renaixenca, amb contingut federal, i fent notar
Vemergéncia del catalanisme polític aclarint que "Le mouvement national acquit unfort élan aprés la défalte
coloniale espagnole de la fin du XlXé siécle. On voit le catalanisme s'étendre á toutes les classes socials et á
tous les partits poli tiques". I aquesta etapa reivind ¡cativa es concreta en una primera fita d'autogovern regional:
La Mancomunitat. "Le premier résultat legal du mouvement catalana füt l'instauration, en 1914, de la
Mancommunauté de Catalogne, qui était une sorte defédération des quatre provinces catalanes. Sous l'appareil
d'un organisme administratif, palpitait l'idéal catalán d'autonomie [...], p. 14. Després de tracar somerament tota
I'etapa republicana, destacant l'autonomia restrictiva de 1932, els fets del sis d'octubre, com a conseqüéncia de
i'hegemonia ultraconservador espanyola airan de les eleccions estatals de novembre de 1933 i el sollevament
deis militare espanyols, cloía l'análisi amb una esperanca (propia de les forces polítiques a l'exili) que vinculava
el retorn al país amb la victoria contra el feixisme: "Mais la liberté, qui doit triompherfinalement dans le monde,
triomphera aussi pour la ierre catalane. Et la Catalogne pourra contitmer, dans la paix et le travail, son histoire
nationale souvent interrompue par les coups de forcé de l'oppresion" [Dec a Teresa Rovira el coneixement
d'aquest document],

574 El títol definitíu de la conferencia -llegida per Marius Calvet el 26-11-1949 a l'Orfeó Cátala de
Méxic- va ser "De la Primera República Espanyola a la segona República Catalana (1873-1931)". Es tractava
d'una panorámica del catalanisme polític contemporani fins a ('hegemonía de l'Esquerra Republicana i com es
mantenia el pensament macianista en la Generalitat de l'exili: "Vet aci el camí fet peí pensament cátala i per la
realitat política de Catalunya des de Valentí Almirall a Francés Maciá, des del Centre Cátala a l'Esquerra
Republicana de Catalunya. A través deis temps incerts i deis anys negres, el pensament de Maciá, que fou també
el de Companys, que és també el del President Irla, persisteix. Un pensament que és capac d'alliberar Catalunya,
de refer les Espanyes i d'articular-les amb els futurs estats lliures del món".

La conferencia va ser publicada a "La Humanitat" de Méxic, mar? de 1949, pp. 2 i ss. L'encarregat
d'aquessta activitat, Dalmau Costa, i Marius Calvet, esbossava a Rovira el carácter del treball, que havia de
tractar de la "formació d'ERC, !a seva intervenció en les eleccions del 12 d'abril i, spbretot, la seva acció com a
protagonista en la proclamació de la República Catalana" (Méxic, 28-111-1948) [c.819. AMTM],



l'ámbit d'enfocaments ideológics i culturáis575. Ultra el conreu de la poesía patriótica i de

records, el 1947 veu publicat mitjancant la iniciativa deis catalans de Méxic, el llibre de

poemes La Collita Tardana i la segona edició del Teátre de la Natura™. Pero l'assaig on

retrata de manera mes punyent el seu exili (i metafoncament el de tots eJs exiliats) és Els

Darrers Dies de la Catalunya Republicana. Memóries sobre Véxode cátala del 1939 (1940).

Es tracta de les seves vivéncies des del final de la guerra a Barcelona fins a l'arribada a

Perpinyá recollides en forma de dietari entre el 22 de gener i el 5 de febrer:-"Aquesta obra -

afirma Rovira- és la narració verídica d'uns fets dramátics viscuts per mi quan entra en la fase

culminant l'ofensiva final de Franco contra Catalunya. Narració de l'angoixa, la desfeta i

l'éxode deis catalans, que ha estat les principáis victimes de la guerra encesa a Espanya per

l'alcament militar de l'any 1936"577,

Relacionat amb poíítics i intel-lectuals exiliats a Franc.a i amb els cataíans

d1 América, on va escriure per a Germanor de Santiago de Xile, Ressorgiment i Catalunya de

Buenos Aires o La Nostra Revista de Méxic -, traspassá a Perpinyá, el 5 de desembre de

1949580. Eugeni Xammar, periodista polític coetani de Rovira, en destaca tots els vessants

573 Es tracta1 de les biografíes de TorTes i Bages, la comparado entre Pompeu Gener i Emest Renán,
Josep Morgades, La polémica entre Torres i Bages i Pompeu Gener, Joan Sarda, una conferencia de Rossinyol i
sobre Emili Vilanova a la serie "La Catalunya Contemporánia" a "Germanor. Revista deis catalans de Xile",
respectivament: desembre de 1947, gener, febrer, marc, abril-maig, juliol i setembre de 1948).

576 Les critiques ais dos llibres valorant comunament l'estil literari: Fferran] [de] P[OL] : La Collita
Tardana, per A. Rovira i Virgili, "La Nostra Revista", any II, juliol 1947; R[afael] T[ASIS] : Teatre de la
Natura, per A. Rovira i Virgili, "La Nostra Revista", any III, 29-Ü-1948. En aquesta ressenya Tasis, destaca el
model de Uengua pensat per ais infants i alhora remarca unes frases de Rovira referent a la v incu lado -
neoromántica- entre natura del país i "ánima catalana, que és una expressió nacional de l'ánima universal".

577 A. R O V I R A I VIRGILI: Els Darrers dies de la Catalunya Republicana (Memóries sobre l'Éxode
Cátala). Edicions La Revista Catalunya, Buenos Aires, 1940, p. 9. D 'aques t llibre se 'n feren exemplars
mecanoscri ts a 1'interior. N ' h e pogut consultar un, procedent de l 'arxiu Leandre Cervera.

578 U n deis darrers actes actes presidit per Rovira mateix, va ser la sessió en homenatge -de "carácter
privat"- a Lluís Companys el dia 16-X-1949. Hi van parlar Ramón Nogués i Bizet, Humbert Torres i Josep
Tarradellas. Cf: "Informe del Servei Departamental de les informacions generáis de Perpinyá", 28-IX-1949
(LÜgall 53W37. ADP).

579 La relació de revistes i diaris mes signifícatius on va escriure Rovira a l 'exi l i ' foren: "Catalunya"
(Buenos Aires) [1939-1940/1946, 1947], "Germanor (Xile) [1939-1940/1946-1948-1949], "La Humanitat"
(Montpeller) [1944-1949], "La Nostra Revista" (Méxic) [1946-1947/1948-1949], "El Poblé Cátala" [1939-
1940], "Foc Nou" (1944-1945), "Quaderns d 'Estudis Politics, Económics i Socials" (Perpinyá) [1945-1947],
"Revista de Catalunya" [1939-1940 i 1947], "Per Catalunya" (Nica) [1945], "L'Emigrant" [1946/1948].

580 La premsa perpinyanenca es feú ressó del traspás: "Le Républicain du Midi", 6-XII-1949, p. 1,
assabenta de la mort de Rovira, defínit com a "président du Parlement et conseiller de la Généraíi té de Catalogne
e, en exil [...], avait été député de gauche aux Corts Catalanes. C'était un historien de taient auteur d'une
importante histoire de la Catalogne en neuf volumes [...]". Aquest mateix dia aquest diari assabenta que el dia 7
tindrá lloc una conferencia sobre la figura de Rovira a Radio Rosselló a carree d'Artur Conté: "Rovira i Virgili,
mestre d'una Uengua i d'una ánima". En aquest mateix número Josep Maria Corredor li dedica un arricie:
Homenatge d'ERC, p. 2. Es tracta d'una biografía on es destaca que la seva visió del catalanisme era ais
antípodes de Tesper i t de capeila i d'almanac". Era definit com a "liberal i república i federalista convencut". I
finalitzava dient que Rovira va veure en la "federació ibérica el sol mitjá de superar les crisis endémiques del seu
país, i d'instal-lar-hi un régim de tolerancia i de comprerisió mutua".
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inteMectuals en una necrológica; "Mig segle, tots els anys i mesos de mig segle, totes les

hores deis dies de mig segle, tots els minuts desperts de les nits de mig segle, al servei de

Catalunya. Al servei de la patria i de res mes. De la patria nua. Primer, i sempre, el periodista

[...]. Editorialista, cronista, repórter, crític teatral i crític de llibres, comentarista polític, de la

política estrangera sobretot, deis moviments nacionalistes a Europa mes especialment encara,

a cada ratlla deis articles que Rovira i Virgili va publicar durant els primers anys de treball a

El Poblé Catalán era ja present l'escriptor de rae, a, el futur autor d'assaigs innombrables; i de

llibres importants, l'arquitecte d'una obra immensa, periodística, política, crítica, histórica, el

valor literari de la qual en fa un deis grans monuments de la lengua catalana". Emili Vigo, en

una síntesi de ridead polític, destaca que: "com a bon cátala nacional, fou home de Ilibertat

[...]. Volia la Ilibertat de la seva térra com volia la Ilibertat de tots els pobles oprimits i de tots

els homes eciaus. I s'enorgullia constatant la tradició democrática de Catalunya que no era un

fet accidental, ans bé sorgia del mes profund de 1*ánima del nostre poblé, provinent com era

de Pesperit de Uibertat que presidiren les nostres institucions de govem en l'hora de Uur

máxima esplendor". El portantveu d'Esquerra Republicana el sintetitzava com a "gran

historiador, prosista mes concís i brillant i el patriota mes fídel i integre"581.

D'altres organitzacions, com Estat Cátala, el valoraren des del vessant de teóric

nacionalista al costat de Prat de la Riba, superant interessos partidistes, fet que li permetia "la

visió general del problema cátala", a través del seu "integral nacionalisme"582.O, com

Poc després del seu traspás, es proposa d'editar les obres de Rovira a les noves "Edicions Proa". Així ho
exposá Joan Puig i Ferrater a Felip Calvet amb la intenció d'incloure l'edició d'"El Renaixement literari cátala"
["Els corrents ideológics de la Renaixenga catalana", Ed. Barcino, Barcelona, 1966] i "Descripció de Catalunya":
"[...] Ara bé, com una editorial catalana del crédit i prestigi de la nostra pot reaparéixer a l'exili sense una obra (o
unes obres) de la gran figura de qui, com Rovira i Virgili, representa el millor del pensament cátala i de la prosa
catalana de la qual fou mestre admirat de tothom? [Lletra de Puig i Ferrater a Felip Calvet, París 21-VI-1950].
Vegeu també el procés de realització sobre "í'estudi de la Renaixenc.a catalana" a Enquestes de Germanor, /.-
Antoni Rovira i Virgili, "Germanor. Revista deis catalans de Xile", 537-538, pp. 11-13,

Una crónica completa deis actes airan del trapas a La morí de Rovira i Virgili, "La Nostra Revista", 31-
XII-1949pp. 385-386. També, "Ressorgiment", Ha mort Rovira i Virgili, desembre de 1949, núm. 401.

381 "La Humanítat", 31-XD-1949. Es tracta d'un repon arran del traspás de Rovira i Virgili, amb
parlamenta d'Emili Vigo, Artur Conté, Humbert Torres i una necrológica institucional del president Josep Irla.
De la noticia del traspás per part d'ERC, vegeu: "La Humanitat. Gauche republicaine de Catalogue " (Resume
de l'édiíion du 30 novemhre 1949), núm 117 i "La Humanitat. Gauche..." (Resume du numero i 18), 31-XII-
1949, amb una síntesi biográfica sota 1'encape,alament: La mort du President de la Catalogue, definint-lo, per la
redacció de la Historia deis Moviments Nacionalistes, com a un deis primers "tractadistes polítícs peninsulars".

582 Antoni Rovira i Virgili, és mort/ "Butlletí del Partit d'Estat Cátala", l-IU-1950; "[...] sentim mes
que res la fi del seu mestratge que ens produí la "Historia deis moviments nacionalistes", el de "El nacionalisme
cátala", "Federaíisme i Nacionalisme", "La nacionalització de Catalunya", "El Principi de les nacionalitats", i
totes les seves obres, estudis, assaigs, monografies i biografíes que es centren entorn de la nostra causa. En
aquest sentit fou un digne continuador de la tasca d'En Prat de la Riba; les seves obres sobre el problema cátala
es poden dignament posar al costat de 1'autor de "La Nacionalítat Catalana [...]. Podríem dir que ambdós [Prat de
la Riba i Rovira i Virgili] representen la mes pura doctrina nacionalista exaltada i encarnada per un home
d'esquerres i un home de dretes; i les dues grans figures ens demostren com, per damunt de les posicions de
partit i deis angles de visió política, l'amor a la Patria i el ferm sentiment nacionalista pot fer que es retrobin
[...]" . En aquesta necrológica es reproduia un fragment de "Les quatre nacions ibériques". També Estat Cátala
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interpreta "El Poblé Cátala" -en un futur context d'institucionalització de la seva tasca583-, es

tractava de "L'Ideaí perdurable": "Altres [homes], en canvi, deixen un profund solc social i

encara que els veiem submergir-se materialment en el no-res, en les lletres de llurs noms

perdura el record deis seus fets i de la seva obra i quan una i altra cosa han estat dedicades,

tota una vida a la millor coneixenca de la rao d'existir d'una patria lliure, els seus noms

esdevenen uns lluminosos símbols que permaneixen com estéis fíxes a l'infínit i ais quals ens

plau d'esguardar quan sentim l'áním decaure per malvestat"584. A l'interior, la premsa

tradicionalista com "El Correo Catalán", destacava "Ha muerto en Perpiñán el rojo Rovira i

Virgilin5iS i periodistes que hi havien compartit la tasca en la redacció de "La Publicitat i "La

Ñau" destacaven tant l'escriptor, el propi periodista i l'historiador586.

Tot amb tot, com es desenvolupá aquell 'ideal perdurable1 en els aspectes institucionals

i polítics específics de la trajectória de Rovira? La tasca al si del del Consell Assessor,

contextualitzada en un debat amb el Consell Nacional de Londres respecte a les vies nacionals

a emprendre: autodeterminació o legitimado de l*Estatut d*Autonomía de 1932, mostren, a la

fi, una síntesi del que Rovira elabora com les "Etapes de la Restauració de Catalunya" i en

estudis com "L'Estat Cátala". Aquest apartat, per tant, té l'objecte de mostrar la unitat de

doctrina roviriana que es reprodueix a través deis organismes d'unitat política. En síntesi:.que

la vindicado de l'autonomia de 1932 no qüestionava la lliure determinado catalana . Pero

recordá Rovira com a "eminent historiador de Catalunya. Gran forjador d'história de Catalunya. Morí a Fexili
foragitat de la seva térra per l'enemic invasor. CATALANS, RECORDEU-VOS-EN!" a "Estat Cátala. Órgan del
Partit. Patria. LHbertat. Justicia", marc. del 1956, núm., 11. El mateix órgan edita entre els números 9 i 11
1'article póstum de Rovira; El Problema de les nacionaliíais ibériques.

583 Els Jocs Floráis de la Llengua Catalana celebráis a Cambridge el 1956 contemplaven un premi
constituít per l 'Orfeó catlalá de Méxic "Rovira i Virgili" per a la "millor monografía sobre historia del
catalanisme". La primera convocatoria va ser guanyada per Abelard T O N A I N A D A L M A I amb la recerca
Imperi-Catalunya-Commonwealth

584 i f£j p o b i e Cátala", 31-1-1950. Altres rememoracions: Mea no ens sereu absent, composició poética a
carree de Pere de Bergadá: "[...] Amb vos la Historia ha marcat un cim/ de Patria tornada al cor fidel:/ ara sabem
j a quina sang tenim/ inconfiisible en uberosa reí.", "Ressorgiment", febrer de 1950, núm. 403 . En un sentit
narratiu, destacant la tasca a la Historia Nacional de Catalunya, Gracia B. de Llorenc: Un record perenne,
"Ressorgiment", juliol de 1950, núm.408.

585 "Ressorgiment", febrer de 1950, núm. 403.
586 Lletra de Doménec de Bellmunt a Josep Tarradellas (Tolosa de Llenguadoc, 14-XH-1949) [c.675.

A M T M ] .
587 Per Rovira, el restabliment de l'Estatut de 1932 i de la Generalitat Republicana havía de ser

automátic, conseqüéncia de la constitució d'una Assemblea constituent espanyola. E s tractava de recorrer un
cami semblant al que va portar a la constitució de la Generalitat com a forma d'institució política. Aquest
posícionament, per exemple, restava explicitat en el context d'un hipótetic "canvi de régim" al si del propi régim
franquista. Rovira, dones, identificava l 'assoliment de l 'autonomia com un exercici de Uibertat sobirana interna:
"sostenim la necessitat de precisar almenys dos punts: que en alió que afecta al régim interior deis diversos
pobles peninsulars, nosaltres entenem que la sobirania pertany a cada un d'aquests pobíes si ell la reclama, í que
Éuscadi i Catalunya, q u e j a havien conquistat democrátícament el régim estatutari, no han d'ésser condemnades
altra vegada a partir de zero". Aquest marc permetia la re iv indicado del restabliment de la Generalitat
Republicana, ja que encara que "incicialment" "era poca cosa", "era mes que la Mancomunitat , perqué aquella no
estava constituida, com aquesta, per una simple federació de les quatre Diputacions provincials, sino que



en qualsevol cas aquesta autodeterminació havia de ser gradual -com a contrapunt ais

posicionaments de Pi i Sunyer i el Consell de Londres- atenent, com sempre, a una constant:

el nivell de consciéncia de la societat catalana . Amb tot, Pi i Sunyer destaca l'aportació de

base de Rovira per a "fomentar i coordinar lesactivitats espirituals catalanes"589 Tot seguit

desenvolupo aquest context historicoideológic.

0.1.5.1. Entre el mecanisme polític (Consell Assessor) i el projecte ideológic ("Les

Etapes polítiques de la Restauració de Catalunya").

"Aquesta vegada el cop no és solament militar, polític i administratiu, No va contra la clofolla de
l'organització legal, sino contra l'esperit, la idea, la cultura, la forc.a i la vida de Catalunya. Es vol destruir, no
sois l'edifíci polític, ans encara, l'ánima nacional. El cop va contra Catalunya-nació, contra la civilització
catalana" (Els darrers dies de la Catalunya Republicana).- "[...] no sóc incondicional del retorn de la legalitat
anterior i que només l'admeto provisóriament per a facilitar les coses de bon principi, sense fer-ne per aíxó una
condició sine qua non. Res de dogma, dones, per la meva part. Us afegiré encara que dins el partit de ¡'Esquerra
he sostingut sempre que Catalunya no ha de Uigar forcosament la seva sort al restabliment d'aquella legalitat. I
diré mes: he declarat que tot mantenint ITEstatut com una reivindicado mínima, els catalans no ens hem
d'encastellar en la defensa de la Constitució espanyola" [Rovira a Nicolau M. Rubio, Montpeller, 22-11-1945].

L'objectiu d'aquest apartat és mostrar Talternanca que es produeix dins les activitats de

Rovira entre les dedicades a la tasca organitzativa del govern cátala a l'exili i les propostes de

tipus teóric. Ultra les infraestructures paragovernamentals -com el Consell Assessor- i de

política de partit (ERC), Rovira i Virgili, conduía el seu pensament polític -a les envistes

d'una suposada fí del franquisme i de les potencies feixistes de l'eix com a conseqüéncia de la

victoria aliada a la Segona Guerra Mundial590- en funció d'un objectiu; el procés que calia

representava la unitat territorial i espiritual del poblé de Catalunya". Cf: Les eventuaUtats, "La Humanitat", 1-IV-
1948.

388 La práctica política a l'exili era definida per Rovira amb la correspondencia entre voluntat i poder, un
parallelisme que havia de possibíltar la tasca concreta de continurtat cultural nacional: "Voler sense poder, no és
senyal de major patriotisme, sino de menor sentit de responsabilitat. El millor patriota no és aquell que augmenta
les pretensions, sino aquell que augmenta les possibüitats de la patria": El 14 d'abril caíala/ ARV, "La
Humanitat", 14-IV-1946.

589 Caries PI I SUNYER [carpeta, 690] [Arxiu AMTM].
590Aquest era l'esperit de fons de l'acord de Montpeller. La base del posicíonament república a l'exili son

els deu punts de Montpeller. Eren uns principís acordats el julio] de 1943 peí president de la Generalitat (Josep
Irla), el President del Parlament (Rovira i Virgili), Joan Sauret (membre de la direcció dÜRC i Humbert Torres
(diputat al Parlament). L'esperit d'aquest acord, recollit en el primer punt, era cercar el restabliment de les
institucions nacionals republicanes, legitimades peí restabliment de l'Estatut d'Autonomia. Pero també s'hi
deixava ciar que en cas de restabliment de la República espanyola i si aquesta no reconeixia ¡'autonomía
catalana, els catalans eren cridats a no col-laborar amb el régim espanyol (punt III), D'altra banda, aquest acord
plantejava establir relacíons amb els partits republicans espanyols -"sense renunciar ais drets de Catalunya" (punt
Vil)- i bascos, a fi de cercar una vía d'entesa comuna en la reivindicacíó de l'autonomia (punt VIH). Finalment,
el document establia les bases del futur Consell Assessor (sense concretar aquesta denominació) per a redactar
disposicions "destinades a establir la transició entre el régim anterior [franquisme] i la futura etapa de
l'autonomia". La importancia d'aquest document es va reflectir en la difusió que tingué: "Ilsjurent répandtts,
copies, recopiés, et mime expédiés par la poste. Au miliett de la désorientation dve au silence forcé, aux



fíxar perqué Catalunya recuperes unes certes estructures polítiques d'autogovern en l'horitzó

de la proposta confederativa peninsular i europea. En aquest sentit, centro l'análisi en el doble

aspecte del significat del Consell Assessor, segons Rovira, i en la correspondencia que es

produia amb les seves propostes ideológiques.

El criteri polític internacional de Rovira envers ralliberament deis pobles un any

després de l'exiliada, no varíava substancialment d'en9á del punt de referencia deis tractats de

pau arran de la Primera Guerra Mundial, entre 1919 i 1940, si bé el 1940 calia establir una

estructura d'unió deis Estats -enfront de l'hegemonia francoanglesa- per a combatre el

germanisme. En aquest marc, Rovira destacava la continuitat de les qüestions a resoldre:

l'organització política deis pobles, el possible agrupament d'Estats i la garantia internacional

del nou ordre establert, destacant que "el principi de les nacionalitats en la seva concepció

democrática, el federalisme i la creació d'un organisme internacional eren els tres mitjans que

hom considerava adequats per a resoldre aquells tres problemes [organització, agrupament i

garanties intemacionals]". I proposava un agrupament d'Estats que no signifícava la renuncia

a la independencia: "Els Estats nacionals que s'agrupin han de renunciar a la separació, pero

han de conservar la independencia. Aquesta fórmula no és un joc de paraules, ans bé respon a

una profunda realitat de la vida deis pobles lliures"^1. La recerca de la llibertat de les nacions

difficultés de communication et á la dispersión des exilés republicains, ce document sígnala un chemin sans
l'imposer, et exprim, plus qu'une définition, un point de vue. Ce fut, pour les nombreus exilés qui en eurent
connaissance, un acte de ralliement, un réconfort et suríout l'indication que l'heure était proche oú les
problemes polítiques catalans et espagnols se poseraient á nouveau". Aquest acord, tanmateix, no s'entén sense
el context internacional que per a Rovira resulta determinant a l'hora del restabliment autonómic:

"Méme aux heures les plus sombres de la guerre, les Catalans, avec leurs dirigeanls en tete,
conservérent lafoi dans ¡a victoire finóle des Alliés et dans la restauration de la République espagnole, et des
libertes de la Catalogne. lis se refusérent á toute abdication de leurs idees et á toute tractation avec les agents
de l'Allemagne. Sans vantardise et sans inútiles imprudences, les dirigeanis catalans se concentrérent pour une
action commune, á lafois nationale et démocratique, qui tlnt compte aussi bien hauts idéaux que des possibilités
prochaines [...]. L'espoir catalán de juillet 194$ recevait une premiere confirmation eclatante une année plus
tard. La France était liberée par sesfils et par ses alliés, par les maquis et par les troupes de débarquement [...].
Au mois de Septembre 1944, se trouvérent a nouveau réunis a Montpellier, dans la méme maison, dans la méme
piéce, les quatre catalans du mois de juillet 1943: Mm. Irla, Rovira i Virgili, Sauret et Terres. Elsjurent d'avis
que le Presiden! de ¡a Généralité devaií reprendre publiquement la tache commen cés auparavant, en s'inspirant
de ees orientations essentielles: rétablissement de l'autonomie légale en Catalogne, et de la legalité republicaine
en espagtte. Pour réaliser cette tache il fallait un organisme adéquat. Du Conseil National designé par le
Président C ompanys, il ne restait en France que deux membres: MM. Fabra et Rovira i Virgili. Le Président
decida sur le champ de reconstiluer le Conseil, tottt en élargissant sa base politique et sociale et lui donnat des
fonctions, non pas exécutives, mais consultatives et techniques". Amb aquest fi d'estructurar la continuitat de les
institucions sota el régim alemany a París í a la cerca d'una tasca "d'orientation et de previsión de l'avenir" es van
concretar aquests punts de Montpeller esmentats. Cf. [ARV]: "Les 10 points catalans de 1943. I. Sous

. l'oppression allemande" a Pour la Restauration...ff. 9 i ss. Per a les citacions, ff. 9, 13 i 12. (La negreta és meva.
xf]. La projecció política posterior d'aquests principis de restauració autonómica es concretaran en l'edttorial de
"La Humanitat", Federáis tanmateix (1945).

591 Les Nacionalitats dins l'Europa Nova, "Revista de Catalunya", febrer de 1940, pp. 136 i ss.



-en un marc de constitició de la Federació europea592- era» dones, una constant al Uarg.de

l'exili. Aquesta preocupado per un model futur d'organització territorial, Rovira l'exemplifica

en una interpretado paral-lela a l'article citat de la "Revista de Catalunya". En efecte, a "Dues

concepcions sobre el problema ibéric" centrava el fet nacional en el futur europeu un cop

posada una primera fi al germanisme: "Si triomfés l'AIemaiiya nazi -cosa que considerem

impossible- el problema seria resolt, per un temps mes o menys llarg, en el sentit de la

consolidado del régim dictatorial i unitari en cadascun deis dos Estats ibérics [Espanya i

Portugal] d'avui amb el dos dictadors d'ara [Franco i Salazar] o amb uns altres. Si triomfen els

Aliats -cosa que considerem segura- hauran d'influir perqué el problema siguí resolt en un

sentit de doble llibertat nacional i democrática". La proposta era, per tant, que un sistema

polític i jurídic internacional serves "les llibertats de Catalunya i Éuscadi, totalment

suprimides per l'Estat franquista". Rovira, amb tot, era conscient que en aquella conjuntura

francofalangista i d'ofensiva nazifeixista només podía mostrar "una orientado", bo i posant les

bases de les "Etapes polítiques de la Restaurado de Catalunya" i del programa polític

federalista que assumirá Esquerra el juny de 1945: una estrategia per a "adaptar-nos a la

realitat". Ara bé, del text de Rovira cal emfasitzar la continuitat de pensament peí que fa a la

concepció nacionalitária organitzada al voltant de la voluntat política territorial i del model

polític confederal, que poc tenia a veure amb un federalisme elássie uninacional en l'ámbit

d'un estat plurinacional. És així que Rovira continuava apostant per una clara opció del model

territorial, oposada a. una "concepció orgánica". Mentre que la darrera forma d'organització

. "conserva els mares oficiáis, les ratlles de frontera, les figures geográfíques de l'Edat

moderna", la forma territorial "comenta per trencar els mares, per tracar ratlles noves, per

dibuixar les figures geográfiques de les quatre nacions en el lloc de les deis dos Estats. Com a

catalans, com a liberáis i com a homes, nosaltres estem decididament [...] per la concepció

territorial. La concepció orgánica s'aturaria, com a máxim, en la fórmula federativa clássica.

Una fórmula que a Espanya ofereix dos inconvenients enormes: que no és ni será mai

sincerament acceptada per Castella i que no té veritables garanties de permanencia. Una

República federal espanyola, si arribes a constituir-se, seria tan feble com un castell de cartes

[...]. Dins Espanya, no podrá Catalunya, passar de l'obtenció d'una Mancomunitat, d'una

Generalitat o d'un Estat autónom que durin uns quants anys, fins que la reacció blanca o

blava, o groga, o vermeíla, baixi de l'altiplá central cap a les terres liberáis i riques que guaiten

la mar". La superació del federalisme d'estat-nació era clara: "que caigui el vernís deis mapes

i d'oficina, i que apareguin, amb els colors i amb les animes i amb les llengües de cadascuna,

sn "Le théme de la solution fedérale du probléme européen el d'une Espagfie fedérale dans une
Fédération européenne est avancé par les nationalistes catalans en exil des 1939 et repris réguliérement par



les quatre nacions que la Península ibérica conté: la nació occidental o atlántica que es

Portugal amb Galicia (una Galicia que podria ésser autónoma dins la unió lusitana); la nació

central que és Castella; la nació nórdica o cantábrica, que és Euscádia, i ía nació oriental o

mediterránia, que és Catalunya"593.

Amb tot, el que calia precisar eren els mecanismes polítics que calia establir per a

concretar com a projecte una via nacional catalana en pie debat amb concepcions

autodeterministes proposades peí Consell Nacional Cátala de Londres594. Calia assolir aquests

mecanismes, segons Rovira, a través d'una estrategia unitaria de la comunitat catalana al

costat de les forces polítiques espanyoles que anessin en la mateixa direcció595. És a dir -com

comentava a Alexandre Deulofeu, bo i explicant el seu posicionament, que fou el que

mantingué al llarg de la diáspora-, que "tothom hauria de fer un esforc damunt ell mateix i

damunt els seus [sectors polítics], per a trobar els camins dreturers de la Unión [Nacional

Española] i de 1'Alianc.a [Nacional de Catalunya]596 completes. Els noms rai, alió que ha

d'interessar son les coses. En aquest sentit d'acoblament i de mutua comprensió treballo jo, i

eux-mémes el par les basques au long de i'exil" a DREYFUS-ARMAND, Tes. cit. p. 527.
593 Dues concepcions sobre el problema ibéric [Montpeller, abril de 1940], "Catalunya (Bs. As.), maig

de 1940.
394 Pi i Sunyer escrivia a Jaume Aiguader (Londres, 9-IH-1942) constatant una nova conjuntura en el

panorama políticacatalá quan el President Irla no tenia capacitat d'actuació política ni institucional. Davant
aquesta nova situació, Pi reclamava la "instaurado d'un régim democrátic a tota Espanya", peró partint del
respecte de "la llibertat de Catalunya" i de la constatació de la superado de l'estatut polític estatutari: "[...] els
catalans no podem defugir ni desertar el deure de fer tots els esforcos posibles i els imposibles per a treure de les
majors o menors posibilitáis del moment, tot alió que poguem per a Catalunya [...]. La continuitat pura i simple
del régim anterior [Generalitat republicana] no ha existit mai des de que varem sortir de Catalunya [...]. Nosaltres
[Consell Nacional de Londres] sempre hem estat propicis a reconstruir aquesta continuitat, i mai hem deixat de
Índicar-ho aixís [...]. Ho hem fet públicament [,..]. Mai hem considerat el Consell [de Londres] ni sota l'angle
personal ni el de grup; sempre ens hem manifestat disposats i oberts a totes les modificacions o adaptacions, i
desitjosos de que s'arranjés d'una manera estable i sólida el problema deis órgans representatius catalans [...]. Si
l'Irla ara no pot actuar, procurem posar-lo en una situació en qué pugui actuar, o al menys que puguí manifestar
el seu pensament. Peró mentre aixís no siguí, mentre contimú tancat a l'atmosfera de la Franca vichynesa, el que
és angoixant i perjudicial per a Catalunya és que vulguí fer-se servir el refíexe de la seva ombra i el miratge de la
seva figura per a amparar maniobres que en el fons son contráries ais interessos de Catalunya. No veíeu que és
irreverent i grotesc que s'exalci interessadament la figura d'un home, sabent que no está en condicions d'actuar,
peró que mentrestant s'en vulgui administrar la representado i fíns ja imposar-li al dictat la composició de
governs que s'el commina a formar? [...]. I la unitat catalana és condició essencial i inexcusable perqué podem
valorar fins al máxim possible les nostres possibilitats [...]". [Fons Jaume Aiguader. Inventan 91. Caixa 3.
"Carpeta 1942"].

595 Mecanismes, també, de tipus personal, que sovim no expliquen els documents: "moltes vegades els
escrits i els documents no reflecteixen exactament la realítat deis fets ni molt menys encar, els mecanismes pels
quals les coses es van produir" a Heribert BARRERA: "Dues vies per a la recuperado nacional de Catalunya: les
polítiques de Caries Pi i Sunyer i Josep Tarradellas (1939-1945) in Qiiaranta cmys d'exili (¡939-1975). Memoria
i historia, Fundació Caries Pi i Sunyer d'Estudis Autonómics i Locáis, Barcelona, 1993, p.109.

396 Aquesta organització unitaria formada per integrants dTERC, ACR, EC, UDC, PSU i UGT, difonia
en diades representatives com 1*11 de setembre fulls volants evocadors de la significació de la Uuita contra les
tropes felipistes amb editorials de Rovira i Virgili. És el cas de la reprodúcelo de l'últim article de Rovira en
record de l'efeméride reproduit de Va ésser el Poblé Cátala, "La Humanitat" (ll-DÍ-1938). [Full volant
Catalunya. Portant-veti de l'AHanga Nacional de Catalunya. Suplement extraordinari de la 7a Regió (Héraidt-
Gard-Lozére-Ardéche) [1944?]. Fons Padró]. Per al procés constituent d'aquesta organització, Daniel DÍEZ
ESCUUES-.Elcataianisme..., p. 110.



no pas d'ara [...]. No sois cree permés, sino necessari i tot, de mantenir contacte i relacions

amb els agrupaments espanyols que persegueixn fínalitats análogues. Amb la condició aixó sí,

de mantenir plenament la nostra Hibertat de pensament i d'acció, salvats els pactes i acords

que pugui haver-hi, d'igual a igual. Com a cátala nacional pensó que la coHaboració, per part

deis catalans, a l'obra general espanyola, ha d'ésser feta, no a base d'integració en un mateix

organisme, sino a base de relació i entesa entre els organismes respectius. Sigui com sigui

respecto, com a bon liberal, les táctiques diverses i les opinions de cadascú. Mes necessari

encara que Tunir-nos o aliar-nos, és el respectar-nos [...]". Aquest marc general d'aliances,

pero, el feia mantenir en les condicions de possibilitat del restabliment provisional de TEstatut

de 1932 -tema recurrent en el pensament polític de Rovira i d'ERC a les envistes del Congrés

de Tolosa de Llenguadoc del juny de 1945, en el qual fou responsable, i no pas per casualitat,

de la declaració política597- com a baula unitaria de tots els partits nacionals catalans a Texili i

de la relació d'igualtat amb les organitzacions i plataformes espanyoles, com comenta a

Deuíofeu:

"[...] Com a cátala.nacional que sóc, pensó que 1'aportació deis catalans a l'obra

general espanyola ha d'ésser feta no a base d'integració en un mateix organisme, sino a base

de relació i entesa entre els organismes respectius. Aquesta és la clara, senzüla i lleial doctrina

catalanista, que ha vingut a esrnenar, per la influencia del sentiment patiótric, la desviació

representada per les seccions catalanes deis partits generáis espanyols, les quals corresponen a

una etapa, ja passada, del moviment cátala: l'etapa provincial o regional [...]. Em plau molt el

que em dieu sobre l'actitud d'una gran part d'espanyols rerugiats, davant el problema de

Catalunya. Si aquest estat d'esperit es generalitzés, que fácil fora l'entendre's perdurablement i

el crear alió que encara no ha existit mai, una germanor ibérica, lligam espiritual molt mes

fort i molt mes sá que la imposada comunitat estatal!. Millor que hi hagi en perspectiva

solucions polítiques mes ampies que les de l'Estatut de rautonomía de 1932 [en al-lusió al

Consell Nacional de Londres i a la via autodeterminista de Caries Pi i Sunyer] (text esquifit i

encara retallat en fer els traspassos). Pero mentre la solució superior vingués- que no fora en

quatre dies- el régim estatutari oferiria una primera base, o almenys un punt de referencia per

a avéneos ulteriors. No sóc incondicional, ni molt menys, del retorn pur i simple a la legalitat

anterior; pero em sembla que aquest retorn -provisional- facilitaría molt les coses en els

primers moments, a dins i a fora. És en aquest sentit que l'accepto, pero sense fer-ne una

condició sine qua non. El mes important, a hores d'ara, és no obrir fossats de rancúnia entre

els catalans nacionals, ni entre els espanyols republicans. Els catalans hem d'esforc.ar-nos per

trobar una fórmula d'unitat entre nosaltres, i per ajudar els espanyols a trobar-la peí seu cantó.

597 Joan SAURET: L'exili..., p. 139.



O ens avindrem, o fracassarem. Davant la magnitud del problema, les anécdotes divisionistes

perdentot valor [...]"598.

Es tractava d'una unitat que cercava la vindicació de l'esperit liberal polític envers els

drets de les persones i deis pobles. Així, en una lletra a (15-XI-1944) Rovira remarcava, en

referir-se a la posició favorable d'incloure el Partit Socialista Unificat al Consell Assesor, que

"Els problemes que se'ns imposen en aquest moments son sobretot de táctica. Hem de sostenir

les nostres idees, i pensar alhora en l'acoblament, per a l'acció immediata i per al govern futur,

de tots els catatans que es sitúen.enfront deis interessos. No podem precindir de la gran massa

del proletariat, en primer lloc peruqé és cam i sang del poblé, i en segon lloc perqué la seva

posició té un valor decisiu i el tindrá encara mes en el nou període república i autonómic peí

qual treballem [...]. Hi ha una cosa en la quaí els liberáis no podem cedir mai: els drets deis

homes i deis pobles [...]. Pero en la balanca que es fací servir per a pesar la seva acció [PSU],

és just de posar al platet favorable el fet, importantíssim, que aquell partit va mantenir un

carácter nacional en la seva organització i sobretot en la.llengua. Mai no havíem vist encara

aixó en un ampie sector obrerista cátala. Fins la UGT catalana s'havia catalanitzat peí

lenguatge"599. Aquesta doble dimensió nacionalitária i social que Rovira havia palesat al llarg

de la seva militáncia nacionalista i republicana, relacionant una estrategia socialista no

marxista amb el dret a l'autodeterminació deis pobles, troba una certa continuitat en la política

d'exili deis anys quaranta, desenvolupada mes centralment a partir de la constitució. del

Consell Assesor. Aquesta actitud hauria de trobar dins Esquerra Republicana una traducció en

la política d'unitat formalitzada en el Congrés de juny de 1945, que va teñir en Rovira i Virgili

un ponent destacat. La idealitat roviriana -com s'esdevenia en la preguerra- esdevenia

programa. Un programa que calia que establís la unitat política, com a posteriori estableix en

una lletra a Bladé Desumvila el 3-X-1945, on exposa I'ambient -envers un futur d'expectatives

per al país després de la derrota del nazifeixisme- en qué es desenvolupava la tasca deis

republicans a l'exili:

598 Lletra de Rovira i Virgili a Alexandre Deulofeu, Montpeller, 8-XI-1944. Aquesta lletra és reproduida
a "Foc Nou", 27-1-1945 [per error aquest órgan de Solidaritat Catalana esmenta la data del 18-XII-1944]. Altres
polítics com Claudi Ametlla també mostraven una posició contraria a l'estratégia autodeterminista del Consell de
Londres quan el Consell Assessor estava en procés constituent: "[...] La novetat mes important del moment és el
Manifest de Pi i Sunyer, q u e j a deus conéixer, Jo'I desaprovo i amb mi els meus amics d'ací. Bona o dolénta, la
solució autonómica era clara, simple, acceptada pels castellans i susceptible d'unir els catalana, Irla, l 'home que
la representa, no suscita odis i peí contrari inspira confianca. .Vet-aquí que el pompos "Conseü Nacional de
Catalunya" [de Londres] , ve a oposar-se a aixó i a proposar-nos plebiscits i autodeterminacions en el moment en
qué es pot dubtar que una nova votació de! trist Estatuí obtingués el "quorum". Qu'en penses d'aixó? Dic que és
important la novetat per tal com no mancaran homes, sobretot joves que s'entusiasmaran amb aquesta solució,
que sembla mes catalanista que cap altra. Ja saps quins estralls ha fet sempre a casa nostra el catalanisme verbal
contra'l catalanisme constructiu. Sospito que el manifest donará no poc de joc" [Lletra de Claudi Ametlla a
Rovira i Virgili, Perpinyá, 1-XIM944] .

599 Vegeu la reprodúcelo completa de la lletra a Arnau Cortina -amb data equivocada del 2-1-1945- a
"FocNou. . ." . 27-1-1945.



"[...] Va dir Joan Maragall que el catalanisme és un "crit entre perills. Totes les idees

de llibertat han estat aixó mateix. Vulgues o no, ais qui vam restar a Fran9a ens ha tocat "viure

perillosament", com Nietzsche volia, i potser mes i tot. Hem hagut de patir, pero la gran

majoria ens hern salvat, de eos i d'ánima. Vagi el nostre homenatge ais caiguts i el nostre

menyspreu ais desertors./ Fins els dies mes foscos de la guerra, -vos m'ho recordeu-, quan el

nazisme estenia els seus tentacles per Europa, jo vaig conservar la fe -íntima i profunda- en la

victoria final de les democrácies. No em descoratjava ni I'espectacle de molts amics i

compatricis, que ja es creien que mai mes no es sortiria del clot llóbreg. Ara mateix, quan

alguns tornen a ésser escéptics i malfiats respecte al nostre cas cátala i al cas espanyol, jo

mantinc la creenca sincera que, si nosaltres mateixos no ho espatllem amb tristos desencerts,

tornarem aviat a la patria enyorada. No hem de refusar-nos a 1'apeMació heroica, si és

necessária; pero la primera condició de l'éxit és unitat política inteHigent, clara i serena. No

cree en la intel-ligéncia freda; tampoc no cree en l'engrescament impulsiu. Els fets del món

han confírmat la nostra orientació política, i podem dir que Catalunya s'ha situat en el camí de

pujada que segueixen els pobles lliures i els que son dignes de la ílibertat. Pensó, amb tot, que

cal en la nostra política una renovació de métodes, i no dic d'homes perqué no veig les

fesomies del substitut./ Un deis nostres mals ha estat, fíns en certes altures, la manca de

preparació i la consegüent improvisació. Per contribuir a un sistema mes saludable, hem creat

el Consell Assessor, de la tasca del qual estic content. Tasca silenciosa i seriosa que donará -

així ho espero- bons fruits primerenes. Per compte de la cridória efímera, l'estudi permanent.

Aquesta podría ésser la nostra divisa./ El Govem cátala, quan tingui a bord tota la tripulació,

podrá comencar a navegar. La tasca és ardua i els mitjans son curts. Caldrá un esforc, per a

anar endavant. No dubto que aquest esforc será fet [...]" .

Cree, dones, que un reflex d'una certa continuítat d'idees, enmig de les dicontinuitats

del context de guerra i postguerra mundials, es pot deduir a partir de la correspondencia que

Rovira i Virgili va mantenir amb Josep Tarradellas, a l'exili, Secretan General de Esquerra

Republicana. La correspondencia mantinguda entre Rovira i Virgili i el secretan general

d'ERC a l'exili, Josep Tarradellas, és indicativa deis debats i propostes mantingudes no tan

600 De fet, les expectaúves d'un efecte demostrado cap a Catalunya després de I'aUiberament de Franca
de l'exércit alemany, era un Hoc comú en Rovira, com en tota la comunitat de 1'exÍH cátala. Rovira mateix
escrivia en la commemoració de 1*11 de setembre de 1944: "Els pobles venc.uts per la forca, no moren si
conserven la saba nacional. No hi ha cap tiranía, cap dictadura, cap exércit opressor o invasor que siguí capa? de
destruir un poblé, ni amb Tajuda d'un grapat de traidors. Quan els opressors el creuen mort, ressuscita, si no al
tercer día, al cap d'uns quants anys. Ho acabem de veure deis Pirineus enea. Ho veurem aviat deis Pirineus enllá.
Passa per damunt deis nostres caps la vibració miraculosa deis grans fets histories, que decideixen, per segles, la
sort deis pobíes i de la humanitat. I els que hem cregut sempre, fins enmig de les hores d'angúnia i dissort, en la
vetória de la llibertat, i de la democracia, comencem a rebre de la nostra fe", Apunts diversos: historia, etc., [s/p]
[1944-1945], Cf.: Lletra de Rovira i Virgili a Artur Bladé i Desumvila (Montpeller, 3-X-1945). Dec el
coneixement d'aquest document a Teresa Rovira.
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sois al si cTEsquerra Republicana sino de la tasca de la Generalitat Republicana . És per aixó

que cree que a través del desgranament d'aquesta relació epistolar podem fer-nos cabal de la

situació de Rovira en el context polític de l'exili602.

El nucli temátic d'aquesta correspodéncia es debat en el marc de la voluntat d'abastar

una política suprapartidista per a arribar -entre Londres i París, entre el Consell Nacional

Cátala i la Solidaritat Catalana, organitzada per Josep Tarradellas el sis de gener de 1945603- a

una política d'acords mínims. La idea de Tarradellas era arribar com a objectiu prioritari a

"una gran unitat, única manera al meu entendre de retornar aviat a casa nostra"604. En aquest

context, Rovira i Virgili en sengles intervencions a l'órgan catalanista tolosenc "Foc Nou"605,

dissenyava el seu esperit unitari. En una primera entrevista realitzada per Doménec de

Bellmunt606, Rovira proposava algunes passes constitutives d'un Govern Unitari: a) formació

d'un Govern de concentrado nacional presidit peí president de la Generalitat Josep Irla, b)

elaborado d'un programa de Govern comú, c) contemplar la legalitat establerta -un cop

recuperat el poder cátala-, amb el retorn de vies democrátiques, d) utilització de l*Estatut de

1932, "de manera que desapareguin tot seguit les minves que va sofrir per defectes

d'aplicació, especialment en procedir-se ais traspassos" i e) preparació d'eleccions. La base

previa per a Rovira era la constitució d'un "Front Democrátic Cátala a base deis grups polítics

i socials", en el qual "els partits r'epublicans nacionals s'hi podrien presentar ja aplegats en

conjunció (prenunci del futur Partit República de Catalunya)". Aqüestes propostes, dones, cal

situar-Íes en una conjuntura de vinculacions indirectes entre Solidaritat Catalana (plataforma

/• política) i Consell Assessor (base institucional). La base política .havia de ser un eix que no

601 La consulta d'aquesta correspondencia ha estat possible grácies a la disponibil i tat del Pat ronal del
l'arxiu Montserra t Trarradellas i Mac íá , a la Sra. Antonia M a c i á (e.p.d.), al Dr . Josep Mar ía Bricall i, molt
especialment , a l 'arxivera, Montserra t Catalán.

602 El valor polític de la relació epistolar Rovira-Tarradellas se sitúa en !a conjuntura de fíxació de la
•política d'ERC. A l'entom del Consell Assessor i del Congrés del partit a Tolosa de Llenguadoc el juny de 1945.
Tarradellas dissenya a Rovira aquest cicle en la lietra del 10-IX-1947 en "eí Pie de Montpeller de 1944, ei
Congrés de Tolosa i el de Carcassona d'ara fa un any [1946] [...] son tres fites perfectament determinades de la
nostra continuítat".

603 Plataforma integrada pels part i ts Esquerra Republicana (Josep Tarradel las) , Acció Catalana
Republ icana (Lluís Nicolau d 'Olwer) , Estat Cátala (Antoni Figueres) , Front Nacional de Cata lunya ( Jaume
Comudel la) , Unió Democrát ica de Catalunya (Ángel Morera ) i Front de la Llibertat (Josep Rovira) . Per al procés
organitzatiu, Daniel D Í A Z E S C U L J E S : El catalanisme...pp. 108-121.

604 Lietra de Josep Tarradellas a Josep Irla ( 2 5 - M 9 4 5 ) [c.589. A M T M ] .
605 " F o c N o u " era el por tantveu mes significatiu de Solidaritat Catalana. La consti tució d'aquesta

plataforma va ser valorada a 1'editorial "L ' e s fo rc comú" , (27-1-1945), palesant que era " l ' h o r a de ia unió
sagrada, de Fesforc de tots els catalans de bona voluntat . Quan la patria desagnada softeix la tor tura i Fescarní
sota l 'al lau nazi-falangista, quan la sang deis mártirs segueix regant la térra deis c a m p s d 'execuc ió , quan els
presos esperen ent re reixes la fi p ropera de Üur captiveri , quan tot un poblé és sotmés durant anys i anys a la
dictadura brutal, a la humil iació col-lectiva, a la miseria social, a la injusticia i a Farbitrarietat revoltants, no
tenim dret a Fiso lament , a la inacció, a ia passivitat , a Fhabili tat partidista o a la mart ingala de mal gust" .

606 "FocNou", 1 l-XI-1944, núm. 10.



havia d'entrar en contradiccions perqué, com escrivia Sola Cañizares a Rovira: "És evident

que la desfeta de Solidaritat podría ésser gravíssima per a Catalunya i que la lluita d'un

conjunt de partits i fronts de resistencia contra el Consell Assessor posaria en entredit

I'autoritat moral que tant v[ost]é com el President Irla necessiten devant deis catalans, deis

espanyols i deis estrangers"607.

Pero existia una base previa a l'estratégia política: la consciéncia nacional, fonament

d'un futur polític lliure, que articularía una organització confederal peninsular. Per Rovira,

dones, exisitia una continui'tat de la tasca de Catalunya endins: "La reconstrucció de

Catalunya ha de ser l'obra cabdal deis catalans d'avui", en un marc d'internacionalització a

través del federalisme europeu que asseguraria un "cinturó polític" a favor de Catalunya: "El

federalisme europeu, mes que el federalisme hispánic o ibéric, ajuntaria en una convivencia

germanívola i fecunda les quatre nacions de la península; Castella, Portugal, Catalunya i

Éuscadi. Totes quatre serien aleshores d'una mateixa coHectivitat continental i es trobarien

orgánicament enllacades. Cadascuna seria senyora d'ella mateixa i cap no seria serventa d'una

altra"608. Aquesta plataforma confederativa es concretava en veure que el retorn al país no

seria immediat, encara que fos a les envistes de la victoria deis aliats en el marc de la Segona

Guerra. Mundial. En una segona intervenció a "Foc Nou"609, Rovira adoptava la via de

l'Estatut de 1932 com a camí d'unitat política entre els.cercles polítics de Texili, aspecte que

estabilitzava el debat sobre rautodeterminació que sostindria amb Caries Pi i Sunyer i amb

Tarradellas. Des de l'aspecte social plantejava el que era el segon tret ideológic: "El problema

.' no és de reformes; és de transformado. Que se salvi la llibertat i la dignitat de l'home, i amb

aquesta condició indispensable pot ésser admés tot avanc social que ho sigui de debo"610. I

tenint present una influencia del comunisme soviétic, remarcava: "Les influencies que ens

puguin venir d'Orient hauran d'adaptar-se al liberalisme democrátic, que és ránima mateixa

deis pobles d'Occident, entre els quals té un lloc el poblé de Catalunya"611.

Manifestava aquest esperit al secretan del partit, Josep Tarradellas, en referir-se també

a les declaracions de "Foc Nou" [11-XI-1944]: "¿Es que no creieu prudent parlar avui

607 Lletra de Sola Cañizares a 'Rovira i Virgili (París, 8-Ü-1945) [ A M T M ] .
608 Ibidem.
609 La política catalana. Caries a ims amics,"¥be Nou", 27-1-1945, núm. 21
610 Ibidem.
611 Peí que fa a la continuítat ideológica, Rovira comenta a Bladé i Desumvila que encara es continua

sentint "república, demócrata i liberal", és a dir partidari del liberalisme polític, de l'esquerra liberal, amb
aHusions a la crítica que feia Pi i Margall , a l'apolit¡cisme deis obrers i a la re iv indicado del sufragi universal.
Artur B L A D É I DESUMVILA: El meu Rovira i Virgili, Ed. Teide, Barcelona, 1981, pp. 99-104. També la
correspodéncia entre Rovira i Amadeu Hurtado a "Recerques", 7, Barcelona, 1978. Especialment la lletra
adre?ada a Hurtado (Perpinyá, 2-II-1948), on relaciona i contraposa el "demoliberalisme" cátala "enfront deis
grans Estats autoritaris [al-ludint a la contraposició Catalunya/Espanya]", p. 160.



d'autodeterminació? En aquest cas es podría dir simplement "voluntat deis pobles ibérics", o

pacte, o consentiment que tot és el mateix. Será avui subversiva la doctrina pimargalliana

davant els esquerristes espanyols? I quant a l'ús de certs mots i formules nacionals, ¿no les

puc usar jo, i les poden usar en els seus periódics, manifestos i correspondencia els del F[ront]

N[acional] de Catalunya], el qual, segons acabo de veure, té dos representants dins el Consell

de Londres? [...]. La fórmula es pot també fíxar d'aquesta manera: com a punt de partida,

l'Estatut; tan aviat com es pugui, la seva ampliado, i finalment un régim federal o confederal

nascut de la lliure voluntat deis pobles ibérics. No és de creure que aquesta fórmula pugui

destruir ni comprometre res, i molt menys tractant-se d'una fórmula entre catalans" .

En aquest punt, el debat sobre com calia entendre l'Estatut de 1932 i l'organització

social liberal, foren els dos referents primórdials en la reflexió de Rovira. En l'ambient

preparatiu del Consell Assessor, en una lletra a Nicolau, comentava l'estratégia del Consell de

Londres i l'alternativa estatutaria: "No hi ha cap perill de confusió amb el Consell de Londres.

Aquest, que va comencar amb un aire de govern a l'exili, apareix en el seu recent manifest

com a organisme director d'un rassemblement patriótic, una mena de "Palestra" política (oh, la

taleia de Batista i Roca!). Naturalment, només signen els cinc membres auténtics. La

incorporació deis membres del Consell creat per Companys [Consell Nacional de Catalunya]

només pot ésser en intenció. A mi va contar-m'ho un amic ja fa temps, pero mai no he rebut

cap nomenament ni cap notificació. Peí fons i per la forma, el manifest m'ha desplagut.

Aquella prosa espessa [...]. Aquells parágrafs inacabables, aquella sintaxi acastellanada [...]. I

tot plegat per inserir-hi la fórmula de 1'autodeterminació, que tots els catalans nacionals

propugnem com un ideal, pero que només hem de plantejar prácticament quan tingui

possibilitats de realització. Mentrestant, ¿qué hi ha d'haver a Catalunya? Si en Pi no tingues

por que el renyessin els catalans vells de l*Havana i Buenos Aires (els quals hem d'estimar,

pero no pas seguir quan van errats) diría segurament el mateix que diern nosaltres: l'Estatut

[de 1932), i si mes tard ens vingués l'autonomia federativa, millor. Pero no correm, que encara

hi ha Franco. Sentó per Pi un afecte d'amic, pero em sembla que fa una marrada, tot creient-se

que va per una drecera"613. Nicolau d'Olwer transmetia en contestado la seva conformitat a la

constitució del Consell Assessor amb una concepció d'evident realisme estratégic: "Si cal fer

un Consell Assessor perqué el President Irla l'ha anunciat, cree que un consell assessor (de

612 Lletra de Rovira a Tarradel las (Montpel ler , 13-11-1945).
613 Car ta de Rovira a Nicolau d 'Olwer (Montpel ler , l l - X H - 1 9 4 4 ) . Peí que fa a l 'acord amb el Consell

Assessor d 'alguns casáis catalans amer icans , Rovi ra escrivia a Nicolau d 'Olwer (4-1-1945): "La posició deis
catalans d1 Amér ica pot canviar, em sembla, quan estiguin m e s ben informáis i t inguin m e s e lements de judici .
Peí que toca ais diputats catalans que son a Méxic , la gran majoria es mostren contraris a l 'actitud de Pi i Sunyer,
segons t inc entes". I peí que feia aí Principat : "De Catalunya sé que la gent de l 'Esquerra afirma que no seguirán
pas l'orientació del Consell de Londres".



nom de i de fet) és mes viable i menys perillos. Estructurat com una mena de ponéncies.de

treball no semblaría un govern, i no despertant entusiasmes no covaria decepcions. Vaig

oferir-vos la meva coHaboració a les comissions d'estudi i d'orientació; no em faig enrere [...].

No dono una importancia exagerada al C[onsell] N[acional] C[atalá] de Londres; pero ja

sabeu que el catalanisme, movimént d'ordre sobre tot sentimental, es deixa endur facilment

peí maximalisme verbal. Segons les meves informacions, la majoria deis nostres emigrats a

América -els nous, els vells ja no cal dir-ho- preñen la posició extremista, o mes ben dit

conftisionária del Consell de Londres. Ara que les comunicacions postáis ja son restablertes,

pensó que no no hi perdríeu res de posar-vos en contacte directe amb Caries Pi i Sunyer. Els

catalans som pocs: sobre aixó no hi ha res a fer; cal esforzar-nos, pero a no semblar mal

avinguts". A mes, aquesta lletra volia dimensionar les polítiques a l'exterior enfiront de la

conjuntura de 1'interior: "Tot el que organitzem a l'exili -és inevitable, és ciar- em fa una mica

soroll de buid i de cosa muntada a Taire, perqué Catalunya no és ací ni és a Méxic. Quin és

avui el sentiment de les masses catalanes? Els que allá baix han sofert potser ens menyspreen,

com si fossim uns emboscats; els altres potser temen el nostre retorn, pensant que amb ell

reviurien els "passeigs", els patrullers, les incautacions. Democracia deu ser una paraula sense

sentit, per a una joventut criada en la violencia; el nom mateix de Catalunya deu ressonar ben

diferent per ells que per nosaltres. Bé o malament (mes malament que bé) el país ha anat

vivint i evolucionant; nosaltres hi tornarem endarrerits d'una colla d'anys, com uns

"reventáis", amb idees que els semblaran desenterrades, o almenys de caixa de conserves [...].

I el pitjor de tot és que els nostres companys d'exili, en immensa majoria, es comporten com

si ho haguessin de trobar tot igual i al mateix punt, ádhuc la cadira buida on seure [...]"614.

Aquesta situació dissenyada per Nicolau requería un acord polític entre les dues vies

del republicanisme catalanista: Pi i Sunyer i el president Irla (=Consell Assessor). L'acord

s'hauria de traduir en el Congrés d'Esquerra Republicana a Tolosa de Llenguadoc el juny de

1945615. Peí que fa a l'acceptació de TEstatut de 1932 com a punt de partenca, hi seria

ratifícat616. El progrés d'unifícació era implícitament argumentat en un editorial de "La

614 Lietra de Nicolau d 'Olwer a Rovi ra (París, 27-XU-1944) .
615 L'esperit del congrés era plantejat en un te legrama per part de Rovira a Tarradel las (8-H-1945): "Je

pense proposer Pi i Sunyer deus bases, unité catalane. Premiére acceptation provisoire statut amplifié si
possible. Seconde ulterieure solution fedérale ou confedérale par aittodetermination penples ibériques [...]". [
"Carpeta Rovira i Virgüi" . A M T M ] . P i i Sunyer reprodueix una carta t ramesa per Arnau Cort ina on s'hi constata
el reconeixement de Rovira per la tasca de Pi al Consell Nacional de Londres . Cf.: Caries P I I S U N Y E R :
Memóries..., Vol.IJ, p. 219.

616 La trajectória d'un "abans" i "després" de 1945, venia marcada per la necessitat d'una "política
realista" airan de la continuítat del franquisme. (Entrevista a Heriber t Barrera, Barcelona^ 12-VTT-1995). D'altra
banda, aquell Congrés reflectia a nivel] intern d"ERC, com ha dit Heribert Barrera, una "lluíta peí l ideratge" entre
Caries Pi i Sunyer i Josep Tarradel las; encara que t ambé ha estat interpretat, per Víctor Torres, c o m un "moment
culminant" de l'exiti (simboli tzat amb "1'abrac.ada de Rovira i Virgili i Pi i Sunyer") . Vegeu: Dues vies.,., p . 106 i



Humanitat" del 15-11-1945, Federáis tanmateix; Rovira hi estableix la seva postura davant el

Consell Nacional de Londres617 quan admet que possiblement 1'aplicació del federalisme "tal

com Pi i Margall el concretava" aleshores "donaria a Catalunya a Catalunya valuoses

Ilibertats, mes amplíes que les de l'Estatut de 1932; pero resultaría insufícient com a régim

definitiu de l'autonomia catalana. Els catalans nacionals el consideraríem si vingués, com un

pas mes enllá de l'Estatut, no com la meta". La qüestió era especifícar quina era la meta: si

proposar com a mínims l'Estatut de 1932 o abastar la meta real per Rovira: "la d'un

federalisme ben folgat, molt mes ampli que el clássic, dins el qual el poder comú només

s'exercís damunt un curt nombre de relacions indispensables. És a dir, un régim mes

confederal que federal". Amb tot, el moment real era, segons Rovira, partir de l'Estatut de

1932, "si rio ve una cosa millor". El seu posicionament, al capdavall, era assumir un acord

comú -ratificat al Congrés de Tolosa de juny de 1945 com a "síntesi del nostre ideal"618- amb

el Consell de Londres: "Els catalans nacionals que ajuntem a l'ideal permament i integre la

visió de les realitats immediates, podem tragar el nostre programa successiu i oferir-lo al

Consell de Londres com a base d'un acord que compíeti i estrenyi la unitat catalana, avui mes

necessária que mai. Heu's ací el programa nostre, que pot ésser el de tots: acceptem, per

comengar, l'Estatut del 1932; desitgem la seva ampliado, si pot aconseguir-se sense trontolls;

admetem el federalisme, si llispanya castellana es decideix a implantar-lo i aspirem a fer ús

de la Uiure determüiació quan aquesta sigui possible nacionalment i intemacionalment. Com a

bons demócrates, respectarem en cada moment la solució que el nostre poblé trii'./ I des d'ara

declarem quin seria, en l'hora solemne, el nostre vot. La federació europea, dins la qual

Catalunya es trobés amb Castella, Portugal i Éuscadi igualment Uiures, i pogués establir-hi un

pacte especial de convivencia peninsular". La translació de l'editorial de "La Humanitat" la

concreta a Caries Pi i Sunyer. Era una invitado a la coHaboració entre la via autodeterminista

i la que cercava el restabliment -com a decret de mínims- de l'estatut de 1932: "[...] proposar-

vos de trobar entre tots dos -si aixó no fos aconseguit per altres [...]- un acord de principi que

faci la unitat deis catalans nacionals. Tots proclamem el dret imminent [?] de Catalunya a

establir ella mateixa, dins la llibertat deis pobles, la mida de la propia llibertat. Tots posem el

nostre ideal máxim en una Catalunya que no tingui orgánicament altres lligams sino els

Víctor TORRES: "Entre Franca i Catalunya", Op. Cií.p. 82. La idea de Rovira com a "home pont" entre Franca i
Londres, i la definció com a "persona d'unitat", segons l'entrevista a Víctor Torres (Lleida, 2 5 - X M 9 9 5 ) .

617 Un setmana abans de l'editorial, Rovira telegrafiava des de París a Nicolau d'Olwer (8-Ü-1945)
exposant la seva posició davant el Conselt de Londres a les envistes del Congrés de Tolosa: "Je pense proposer
Pi Sunyer deus bases unité catalanes. Premiere acceptation provisoire Statut amplifié si possibe.Seconde
ulterieure solution fedérale ou confedérale par autodermination peubles ¡benques [...]". [Correspondencia
Rovira-Nicolau d'Olwer. AIEC].

618 L'expressió és de Caries Pi i Sunyer a íbid: Memóries..., Vol.I, p. 228.



consentits, per la voluntat del nostre. Així, jo estic d'acord en tot alió que diu el vostre

Manifest d'agost passat. Pero aquest document no ho diu tot. Dues coses hi manquen al meu

enteniment; la concreció del régim que hauria d'ésser proposat al P[arlament] C[catalá] en el

moment de la Uiure determinado, i la declarado del régim que hi hauria d'haver a Catalunya

Ímmediatament després del restabliment de les nostres institucions fins que vingués l'hora en

qué nacionalment i internacionalment, fos possible la tria democrática del régim federatiu.[...].

Som en gran suport [?] -els catalans que creiem que, com a punt de partida el mes aviat

possible és la restaurado de l'Estatut del 1932 dins la legalitat republicana espanyola. Aquesta

solució, no sois té 1'assentiment de la quasi totalitat deis partits i de les organitzacions

sindicáis de Catfalunya] ans encara l'assentiment i el consens de tots els partits republicans i

de les organitzacions sindicáis de la resta d'Espanya. Per aquest camí, tots podríem anar de

comú acord; per un altre camí, trobarem la desavinenga [...]"619. I en la mateixa signifícació

ho transmet en Hetra a Josep Tarradellas el 20 de febrer de 1945: "Tots proclamem el dret de

Catalunya a establir ella mateixa, dins la voluntat [?]dels pobles, la mida de la propia

Uibertat. Tots posem el nostre ideal máxim en una Catalunya que no tingui orgánicament

altres lligams sino els consentits per la voluntat del nostre". L'article de Rovira, dones, era

doctrinalment representatiu de la línia d'Esquerra pero amb un valor afegit: era, també un

article táctic que contestava la política autodeterminista del Consell de Londres i del Front

Nacional de Catalunya i s'oposava a una certa resposta anticatalanista 2 .

Aquesta cerca de la unitat es traslladava a d'altres inteHectuals. En carta a Nicolau-Maria

Rubio, Rovira adopta una estrategia semblant a Federáis...: una situació de tránsit -tot

depenent de renderrocament del franquisme per les potencies aliades en el marc de la Segona

Guerra Mundial- cap a unes estructures polítiques nacionals superadores de les atorgades en la

Constitució Republicana espanyola de 1931 tot i contemplar com a punt de partenca

l'Autonomiade 1932:

"[...] Ja sabeu que no sóc deis que es conformen amb una situació estatutaria de límits

indefinits, pero que de vegades semblen voler ésser, els d'un període que abraci tota la vida

619 Lletra d e Rovira a Caries Pi i Sunyer (Montpeller, 20-Ü-1945).
620 Peí que fa a l'editorial de Rovira a "La Humanitat", Sauret explica a Tarradellas que el publicara, bo i

afegint que "la base del document seria que l'actitud del Consell de Londres provocará una reacció anticatalana
per part de tots els espanyols si s'ínsisteix en autodeterminacions i radicalismes. Jo cree que aixó és convenient
que ho digui precisament en Rovira" (Lletra de Sauret a Tarradellas, Montpeller, 11- 11-1945). Peí que fa a la
lletra de Joan Sauret a Tarradellas sobre l'article de Rovira era eloqüent en les conseqüencies de la táctica del
Front (Montpeller, 2-1H-1945): "Jo el vaig llegir quan ¡'enviaren. T'he de dir que el creia oportuníssim i táctic...
per a la nostra posició [...]. Cree que constituía una forta pinya contra els fhmcttradors del Front Nacional els
quals inunden els nostres Comités de manifestos. En demés, jo he cregut oportuníssima la seva pub l icado perqué
en Pi [i Sunyer] no tindrá cap dubte que les discrepáncies no son entre ell i tu, ans amb tot el partit (no existeix,
pero dintre nostre cap grup frontissa) [...]. Paríant d'aixó en Rovira va dir que la posició deis Pi i Front riscava de
promoure una gran onada anticatalana. Jo cree que hem de lligar a Rovira puix la seva autoritat catalanista pesará
mes que la nostra quant a denunciar aquell perill. I res mes que aixó" [AMTMJ.

m



d'una generado. Tinc- present tothora- a- l'esperit L'ideal d'una Catalunya- Huiré-, Uiurement

associada o confederada a d'altres pobles i [ilegible], si no la impaciencia, la pressa histórica.

No em trobo; en-aquest aspeóte essencial; soprepassat per nmgú.7 Insisteixo; pero; en la~

necessitat d'adoptar una posició concreta i clara davant les perspectives de l'esdevenidor

próxim. Jo no atribueixo al Consell de Londres, ni us atribueixo a vos, una política

independentista, puix és evident que sosteniu una política confederal, bé que d'estructura no

prou precisada encara. Pero és impensable que aquella situació no-estatutária que vos

preveieu i que défénsen en termes for9a clárs els amics d'Efstat] Cfatalá] i dé Ffront]

NfacionaV}, significa com die jo-en la meva lletra anterior, una independencia interina. Fixeu-

vos bé que jo afegia aquest adjectiu al substantiu. I on interinitat d'aquesta mena, establerta

per part només deis catalans, sense avinenca amb els velns ni amb els altres elements de

Catalunya, com una reivindicado mínima, els catalans no ens hem d'encastellar en la defensa

de Ja Constitució espányola [de 1931]. He fet constar, de mes a mes, que aquella Constitució

és inaplicable avui en bloc, i que caldria adaptar-la mirjancant la modificado de diversos

articles, entre els quals, hi ha precisament els articles-claus que determinen la forma d'elecció

del president de la República. He hagut de comprovar que una pila de polítics i fins de

diputats espanyols s'han oblidat que per a elegir el President han de fer-se abans unes

eleccions generáis de compromissaris, si es vol complir al peu de la lletra els preceptes

constitucionals. Pero ádhuc en el cas que es prescindís, en tot o en part, de la Constitució del

31, l'Estatut ens podría servir durant el període provisional, amb alguns retocs d'adaptació.

.' Una situació no-estatutária, mes aviat ens deixaria, per sota de l'Estatut que per damunt

d'aquest./ Vos parleu del que va fer Maciá l'any 31. Pero Maciá, després de proclamar, el dia

14 d'abril, la República Catalana com a Estat de la República federal espányola, el dia 17 hi

renunciavá per a admetre una Generaíitat scnse altres facultáis que les de les quatre

provincies, les quals subsistien tanmateix, ádhuc amb els respectius governadors civils. La

República Catalana no va passar de les al-locucions i deis cartells. I així i tot la cosa només va

durar tres dies. Dies d'angúnia, d'amenaca, de gran perill. Maciá, va fer bé de proclamar

aquella República nominal, i va fer bé així mateix resignant-se a bescanviar-la per la

Generaíitat. Sense aquella Generaíitat, que de cop no va passar d'una Diputado cívica,

l'Estatut no hauria arribat mai. I ara us diré una cosa que molt poca gent sap: i és que la

fórmula d'avinenca, o sia la constitució de la Generaíitat catalana, vaig proposar-la jo, en un

moment desfavorable que feia preveure la desaparició de la República catalana sense cap

compensado./ Tot fa esperar que, en procedir-se el próxim canvi de régim a Bspanya,

Catalunya obtindrá de cop, com a mínim, les llibertats estatutáries, i no solament una

Generalitat-Diputació, com l'any 317 L'altre perill.- Us vull fer avinent, amic Rubio, que



certes campanyes i certes formes de plantejament de la qüestió catalana son tan poc indicades,

en les presents circumstáncies, com el toe de tabals per a agafar liebres./ Jo no cree -ni vos

tampoc, ni en Pi [i Sarryer] - que el pósitd'hostilitata l'ideal cátala ha desaparegut del planell

central, Compte a remoure'l, que aviat l'aigua es podría enterbolirl Tot mantenint la nostra

dignitat de catalans, hem d'esforcar-nos a evitar el desfermament de les passions. Els polítics

catalans que ho siguin verament han d'adonar-se d'aquest perill greu, i han d'esquivar-lo si

poden. Almenys, no han d'atiar cap foc que el pugui acréixer. Catalunya hi tindria molí mes a

perdre que a guanyar [..J"62*.

Políticament, Rovira tradueix aquest posieionament en l'article Catalunya i el

Federalisme espanyol^ publicat a "La Humanitat" el 8-III-1945. L'interés de la reflexió

roviriana, continuadora de "Federáis, tanmateix", rau a establir linteres peí federalisme

elássie, ja que contempla el Principat com una regió: "en efecte: una regió de la nació

catalana, la nostra patria gran". Existeix, dones, una certa correspondencia entre el

federalisme elássie i el federalisme regional roviriá com a ámbit nacional cultural cátala.

També amplifica el concepte de federació entre nacions i regions apostant per lTEstatut de

Nuria de 1931 com a expressió de la real autonomía federativa, com a sortida al concepte

ctássic de federalisme que mantenía el republicanisme espanyol en identificar Espanya, amb

un. Estat Federal construit a partir d'una federado de regions. Per contra, l'esperit federatiu

segons Rovira, ha d'estar plenament analitzat: "La federació hispánica o ibérica, si ha de

venir, ha de separar-se molt del regionalisme historie. Les regions históriques de parla

castellana s'han fos i refós, ja fa segles,.dins la unitat nacional de la Castella major, la Castella

dé résperit, de íá cultura, dé ía irradiado universal, aquesta Gran Castella -mal dissimulada

amb el nom d'Espanya- que té virtuts i defeetes, com totes les nacions, pero que es una

realitat del món, un factor important de la coMectivitat humana; aquesta Castella perenne i

auténtica, a ía qual jo cataíá nacional, admiro i estimo. I sí les varietats regionals de carácter

historie no teñen de molt temps encá cap substancia espiritual ni cap personalitat política, ni

son subjectes de voluntat, ni demanen ni necessiten autonomies federatives, quin interés té

ningú, quin interés tenim els catalans o els castellans a fer-ne Estáis d'una Federació, a

convertir constitucionalment la Castella una i unificada en un mosaic, en un vestit apedassat

amb els dos pedassos andalusos, el murcia, l'extremeny, els dos castellans estrictes, l'aragonés

i et canari i tot? Si Castella, la Castella Gran -diguem-li Espanya- volgués fer aixó, els

catalans ho acceptaríem, posat que ens fossin respectades les nostres Uibertats. Pero un deure

de lleialtat ens obliga a dir que, en cas d'una solució federal, el mes práctic i el mes senzill, el

millor per a tots, seria partir, no pas deis fonedissos espectres regionals, sino de les Tealitats

621 Lletra de Rovira i Virgili a Nicolau-Maria Rubio, Montpeller (5-IH-1945).



actuáis i vives, que son les nacions peninsuíars. Aqüestes quatre nacions porten el ric

heretatge del passat gloriós i la llavor d'una nova Iberia que ha de tornar a totes quatre la

perduda categoría internacional".

Des de posicionaments próxims ais postuláis de Caries Pi i Sunyer -i dones, del

Consell Nacional, com va ser Front Nacional de Catalunya- en canvi, el context polític i

l'actitud presa per Rovira no era assumida, tal com es desprén de la Hetra de Joan Casanovas

Cuberta a Caries Pi i Sunyer el 14-111-1945: "La gran massa de 1'Esquerra está esperant la

teva vinguda, ja que solament teñen confianc.a amb tu, per bé que molts deis dirigents han

intentat una campanya de descrédit -ja que no sé per on eomencarien- pero sí de ridiculització,

amb aires protectors. Coneixes sobradament la mentalitat de molts deis homes polítics, per

fer-te'n carree. L'Ametlla [Claudi] va escriure un artícle a "Quaderns. Revista d'Estudis

Económics, Polítics i Socials, que es publica a Perpinyá" dient que la Declaració del Consell

(Em referia al Consell de Londres) era fosca i en definitiva, que us deixéssiu de

romanticismes, que estaven bé per altres, pero no per tú. Us venia a dir que estáveu equivocats

i parlant amb aquell aire protector que té molt sovint, que ho deixéssiu correr i que no en

parléssim mes. L'article en qüestió fou molt critica! Nosaltres li vam contestar des

d'Opinions (el nostre setmanari) i TArnau i Cortina (gran admirador teu) li contesta en el

proxim número des de la mateixa revista de Quaderns", "Rovira Virgili va escriure un article

a La Humanitat, dient que el manifest de Londres era confús, ja que no es veia ciar si el que

volíeu era la federado estil Pi i Margall o la federado de Nadonalitats. Article de mala fe, ja

que després acaba dient que no sap qui ha estat r inspirador d'aquelles ratlles; afegeix que si

tú i Batista i Roca penseu de la mateixa manera, posa les mans al foc que ha estat Batista qui

t7ha convencut a tú i no tú a Batista". "Nosaltres que hem estat posats al corrent per molta

gent de 1'Esquerra, podem afirmar que la polémica iniciada per aquests dos senyors, a desgrat

deis juraments d'amistat que fan a cada pas, no ho ha estat amb el desig sincer de trobar la

solució desitjada, mitjancant un estudi crític fet amb bona fe. Tot al contrari, intentar

minimitzar-ho, fent-ho passar per l'obra d'uns somiadors que no toquen de peus a térra. Tots

dos fan protestes d'amistat i parla un d'ells del teu prestigi, pero et puc dir sincerament que

aquest els hi fa mes nosa que servei. ¿Com s'atrevirien a negar-lo si és la veritat? Aquesta

setmana publiquem un article de l'Arnau i Cortina que La Humanitat no li ha volgut publicar

per no entaular polémica, que contesta molt bé a Rovira i Virgili. Per un bon amic de

['Esquerra, que es troba plenament identiflcat amb la Declaració del Consell i que té gran

confíanca amb tu, he sapigut que s'ha acordat no dir res mes en contra teu ni parlar de la

622 Renovado [ed.] i Cal o no revisar el Catalanisme? \ La, ponencia de Joan Casanovas, "Opinions.
Front Nacional de Catalunya", 3-IÜ-1945.



posició adoptada. S'han donat compte de la planxa, al veure la reacció de la gent i voten íer

marxa enrera. Ara intenten plantejar-ho com un plet interior de l'Esquerra i deixen entendre

que quasi s'ha arribat a un acord. S'apoüen sobre el telegrama que enviares a Rovira i Virgili

saludant-lo a ell i ai Consell, I d'aquest telegrama dedueixen que ja estás d'acord amb la

posició adoptada pels d'ací, que formen part del Consell. ¡No podía ésser altrament!"623.

En aquest marc de debat624 sobre quina estrategia calia per recuperar una estructura de

poder sobiranista (Consell de Londres) o bé ¡'autonomía, sobre com exercir la relació amb les

aftres nacions peninsulars, i, en raspéete intern de partit, com arribar a un acord entre els

posieionaments de Tarradellas, Rovira- i Pi i Sunyer625, tingué lloc el parlament de Rovira i

Virgili a Tolosa el juny de 1945 en el marc del Congrés d'Esquerra Republicana. Aquest

parlament va suposar un estat de la qüestió de la política del partit república envers un

hipotétic restabliment de la legalitat republicana a Espanya un cop el nazifeixisme fou derrotat

el maig del mateix any. Era una concepció d'Esquerra com a partit central a l'exili que

superava les tendéncies de "Londres [per la presencia de Caries Pi i Sunyer], de Méxic, de

Montpeller i potser de Perpinyá" . I com a partit integrador -nacional- de diversos corrents

ideológics i solidan amb la resta deis paisos catalans: "El partit central de Catalunya és el

nostre partit, que és un partit majoritari, pero no pas totalitari [...]. Si hi havia un home que

623 Agraeixo aquesta lletra a Joan Casanovas i Cubería.
624 Rovira escriu a Nicolau-Maria Rubio (Montpeller, l l - IV-1945) : "La lletra de l 'amic Batista tn 'ha

plagut per dos motius: perqué la seva tesi general s 'avé del tot amb les les meves idees de cátala nacional, i
perqué conté, baldament sigui una mica de passada, 1'eventual acceptació de l 'Estatut com a moviment táctic.
Com a táctica i no com a estrategia ! 'he presentat sempre j o en relació amb l ' ídeal de Catalunya. E m sembla,
dones, ben fácil d 'arribar sobre aquest punt a una formula concreta Ígualment acceptable per tots. H e rebut Tacta
deis acords adoptats a N e w York peí Govern d 'Euskadi , i hi he trobat també, el mateix criteri, o sia el de la
possible adopció deis Estatuts com a punt de partida. Caldria, pero, es tabl i run etxamplament de l 'Estatut j a des
del període provísori, cosa factible si es negocia amb habilita! i perspicacia. Val a dir que l 'esdevenidor
immediat d 'Espanya (vull dtr la manera com evolucionará la situació en els mesos próxims) no é s cosa que e s
vegi clara. Tot indica, que Franco es proposa durar. Lsi no l ' empenyea de fbta estaní, potser ho aconseguirá per
un cert temps".

625 La transcendencia del Congrés d'ERC a Tolosa de Llenguadoc era percebuda des de l'exposició
previa de la manca de posicionament únic d'aquest partit. Com expressava Ferran Cui to a Josep Tarradellas
(Perpinyá, 9-IV-1945): "la política catalana de l'exili pateix de la manca de concordanca entre els punts de vista
teus [Tarradellas], d'en Pi i d'en Rovira. Aquest mateix fet en un partit que no aspira a la majoria té menys
importancia i hem de convenir que les diferencies allá on les comunicacions son possibles no existeixen sino
com a matitzacions d'un procediment únic" [AMTM] .

626 Les conseqüéncies polítiques unitáries dins el par th sorgides d 'aquest Congrés les especifica Rovira
a-Batista i Roca :" [...]. Rebia noticies vostres directes i veía, en la vostra exposició del nostre problema nacional,
aquell mateix ideari que ha estat i é s la flama d e les nostres vides i el guiatge de la nostra acció. I si en algún
aspecte de política práctica semblava marcar-se una divergencia, vos mateix donáveu la formula avinent que ens
posava d 'acord: 'Vista en aquesta perspectiva histórica i com a projecció per al fütur, la Confederació és
l'objectiu final de la gran estrategia, la res taurado de l 'Estatut pot ésser un moviment táctic' . Vaig comunicar
aquest parágraf vostre a diversos amics, i tots van comprendre que, partint d 'un comú sentiment nacional cátala,
per forca havíerm d'arribar a una avinenca que ens permetés de trebalíar junts, ara encara mes que abans, per
Catalunya. Esperant, feia dos mesos, la vinguda de l 'amic Pi i Sunyer a Franca. En Pi j a ha vingut, ens hem vist,
ens hem abracat, hem parlat i, naturalment, ens hem entes. El Congrés d 'ERC ha consagrat la unitat del partit i -
cosa mes important- la del moviment nacional cátala". Lletra de Rovira (Montpeller, 8-VI-1945).



era home de patria i no de partit, aquest home era Francesc Maciá [...] [que] va emplenar el

nostre cor de catalans, i em píau de recordar l'esforc que va fer per a teñir els tres grans

corxents sortits de les entranyes de la nostra térra: el republicanisme, el catalanisme i

l'obrerisme. Maciá ho va veure ciar, i avui tots comprenem que per a trebállar eficaement per

Catalunya, hem de fer-ho junts republicans, catalanistes i obrers, i hem de procurar que aquést

lltgam sigui indestructible. L'Esquerra Republicana de Catalunya saluda amb piena sinceritat

els altres pobles catalans i els ofereix una coHaboració en l'obra comuna per la llibertat de

Catalunya, de manera que n'exaltí alió que ens uneix i no alió que ens separa. És cert que hi

ha hagut hores de tibantor entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista Unificat, pero no

deixem de teñir en compte que ens uneix la catalanitat. Tot essent un partit de classe, el PSUC

ha adoptat plenament la llengua catalana, i en aixó ha donat un exemple ais obrers de

Catalunya. I la sindical que ha tingut la seva naixenca, el seu centre, el seu fogar a Catalunya,

la CNT, va fent el mateix i segueix un carrú de catalanització. Avui veig amb goig que una

carta escrita a la CNT en llengua catalana, és contestada.en cátala, i en bon cátala, i Uegeixo

que organitza conferencies catalanes i que els seus penódics respecten la nostra llengua. Aixó

té un valor sentimental i un valor nacional i polític, i fa mes possible encara la coHaboració i

la intel-ligéncia entre tots"627.

L'apartat dedica! a 'Catalanisme i Proletariat'628, 'La llibertat de Catalunya', 'Catalunya

i la guerra civil espanyola', constituía una visió retrospectiva deis anys republicans peí que fa

a la síntesi de resquerra envers les classes subalternes i els partits que la representaven

[Rovira cita el PSU], car havien mostrat una decidida voluntat de catalanització. També

signifícava una reiteració de la incomprensió del govern espanyol envers Catalunya en la

guerra civil (fet que ja havia destacat en articles a "La Humanitat") . Amb referencia a

l'estratégia de la llibertat del país i.a la relació que calía establir-amb.Ies organitzacions

republicanes espanyoles, bo i destacant llur carácter poc comprensiu respecte a les esquerres -

sobretot en la guerra i revolució del 1936-1939-, destacava: "[...] Venen uns temps en qué el

627 Amb tot, la línia posterior del Govera Irla ere distant respecte de L'estrategia deis comunistas, com es
reflectí en la darrera etapa de la institució entre 1947 i 1948. Cf: Caries P I I S U N Y E R Memóries.... Vol. n ,
pp.160-161.

628 Aquesta estrategia de classe, Rovira 1'havia esmentat uns mesos abans en lletra a Arnau Cortina
(Montpeller, 6-Ü-1945). Rovira destacava quant a la qüestió social que 'Tevoluc ió del món sembla dret a una
síntesi. L a democracia política es va convertint en una democracia social. I j a podem estar contents si la
socialitzacíó de la vida pública no perjudica greument la democratització. Circumscrivint-nos al cas de
Catalunya, i per parlar en termes ben concrets, us diré que considero d'un interés primordial per a l 'esdevenidor
próxim del nostre poblé una entesa del republicanisme nacional amb el doble corrent obrerista representat avui
per la CNT i el PSU de C."

629 Vegeu, per exemple, Un error de Prieto, "La Humanitat", 2&-VIII-1936, pp. 1 1 1 - U 2 a La Guerra
que han provocat/ a cura de Josep María R O I G I R O S I C H , P AM, Barcelona, 1998 .



problema mes important será la transformado social, apressada per la guerra totjust finida

[...]. Els dos grans problemes de la segona meitat del present segle serán el problema interior

demografic i social i el problema peninsular de les nacionalitats ibériques. De com els

enfoquem depén que Catalunya sigui lliure i próspera com la volem, o agitada pels dolors i

convulsions [...]. Cal teñir, dones un pensament social i un pensament nacional. I en el primer

hi entra el problema demografic [...]. Cal que Catalunya tingui a la má els mstruments de la

seva Ilibertat I és per aixó que consideren! indispensable que en ésser establerta la nostra

autonomía i restaurat el régim de la voluntat popular, ITüstatut sigui millorat. Convé corregir-

ne tot seguit alguns defectes, i després ampliar-lo fins al nivell de les llibertats federatives, les

quals augmentarien la nostra autonomía en materia lingüística i d'ensenyament, en el dret civil

i Tadministratiu i també en el penal i el social. Hem de.voler que la justicia sigui catalana i no

mixta, i que ¿'economía catalana estigui a les nostres mans. Vet ací quina ha d'ésser la nostra

ambició immediata, per arribar mes endavant a la unió lliure de pobles lliures en la futura

Confederació peninsular. Queda pero, en molts, un dubte:. aquesta República del 1931 i aquest

Estatut del 1932, tornará a ésser? Cree que si les coses no van per aquest camí és perqué a

hores d'ara la unitat deis republicans d'Espanya és encara Iluny. Cal que aquesta unitat sigui

feta, i que ho sigui sólidament I és en aquest sentit i amb aquesta noble aspiració que

treballen els caps de dues nacionalitats ibériques; el President Irla i el President Aguirre. Com

que la historia no es pot desentendre deis imperatius de la realitat, cree que el problema tindrá

remei [...]. No hi haurá, pero, respecte a aquesta dignitat [deis partits republicans catalans

envers les possibles relacions amb els partits republicans espanyols] si consentim que sigui dit

que la culpa d'haver-se perdut la guerra civil és deis catalans. Hem de rebutjar enérgicament

eertes insinuacions. Si volem passar balanc, veurem precisament que la culpa és d'aquells

republicans espanyols que van bastir una república amb militars monárquics. Veieu, per

exemple el cas de Franco i de Goded. Tothom sabia que conspiraven. Per tota precaució el

Govern enviá l'un a Canáries i Taltre a les Balears; li va semblar que havent-hi la mar per

entremig ja no podrien fer res, com si no existís avui l'aviació, que en un moment determinat

els podría dur a la Península o al Marroc, com va succeir [...]" 630

La proposta de Rovira i la d'ERC al Congrés de Tolosa era cercar la manera com

arribar al régim confederat partint deis mínims de l'autonomia catalana amb una estrategia

d'unitat entre els partits republicans catalans i espanyols (amb la tasca conjunta amb el govern

base d'Agirre); "No ens volem separar -deia Rovira-, volem viure junts, pero lliures; en una

mateixa casa, pero no pas com hi viuen una mestressa i una minyona". Mentre que la vía de Pi

630 Totes les cites provenen del text integre del discurs de Rovira a Discurs D'A. ROVIRA I V1RGILI a
"Carpeta ERC" (Arxiu MTM, de Poblet). Una versió reduida -provinent de l'edició de "La Humanitat- és a



i Sunyer era rupturista vers el passat estatutari, Rovira, mes gradualista, pero crític envers

l'assoliment autonómic, en copsava encara una línia de desenvolupament des d'una crítica al

grau de relació que calía establo* amb els partits republicana espanyols, és a dir, una crítica

oberta al seugraud'identificació amb una península confederativa. El marc polític general on

Rovira encabia aquesta proposta federal coincidía amb la fi de la Segona Guerra Mundial i

amb un hipotétic canvi d'estructures polítiques hispámques: "Per a donar realitat a aquest

principi dins YEstat espanyoL, cal que l'Espanya Castellana s'atengui ais corrents universals i

si es fan plenament carree del sentít de la nova estructura d^uropa dintre l^uropa renovada,

la vella Espanya s'ha de renovar també"631.

Amb tot, gairebé un any després, Caries Pi i Sunyer, al Govern Irla, mostra el seu

acord a Perpinyá el 27 de gener de 1946. Pi i Sunyer, fent un balanc de la tasca del Consell de

Londres des de 1940, es referia al fet que el principi d'autodeterminació i l'acceptació de

lEstatut de 1932 "no son oposats ni antagónics", tot afegint; "Al contrari, s'harmonitzen i

complementen. Així, ha anat concretant-se una posició ideológica catalana que, partint de la

indiscutible legitimitat de la República, de la continuitat de les institucions tilles de la

voluntat democrática del nostre poblé, reconeix, pero, el dret que aquest poblé té de decidir

per ell mateix, quan pugui mamfestar-ho, i aspira a enquadrar la nacionalitat" catalana en el

marc hispánic per voluntan acorddelspobleslliures.. La República de Repúbliques dela-qual

parla Esquerra Republicana en una de les conclusions del Congrés de Tolosa [de juny de

1945]"632.

Pi i Sunyer, dones, volia arribar a una "zona de coincidencia deis diversos sectors

ideológics i com a instrument [la defensa de "la continuitat constitucional"] polític deí retorn i

la reconquista"633. Per tant, amb el Govern Irla hom havia arribat a unes posicions unitáries

"1/Emigrant", gener del 1946, AjiyH,núm. 14, pp. 16Í17.
631 La nació en ¡'Europa Nova, "Canigó. Bulletin...", 8, 26-VU-1945.
632 La Posició d'Esquerra Republicana de Catalunya. Discurs Pronunciat per Caries Pi i Sunyer a

Perpinyá el 27 de Gener de ¡946. Val a dir que aquest posicionament de convergencia entre ambdues vies, Pi i
Sunyer rexplicitará al Centre Cátala de Xile: "Volem simplement uns l l igams federatius en t re pobles que pactin
lliurement. I bé, aquest federalisme tan consubstancial amb el pensament cátala, aquest federalisme que j a va
obtenír un apóstol en la figura de Pi i Margall , i que respon a la manera d'ésser d'Espanya, a la manera auténtica i
real, no a la manera falsificada de la Monaquia, veiem que és el sistema que es perfila en les estructures del
futur", Notes sobre el viatge de Caries Pi i Sunyer a Xile (19-V-1948) (c.694. Caries Pi i Sunyer) [AMTM].

633 Jbidem. D'altra banda, aquesta concepció unitaria, m e s enllá de la defensa del dret a
rautodeterminacióT Pi i Sunyer. la va manten ir pocs mesos abans del Congrés da Tolosa en. el context. de la
formació del Consell Assessor. Com palesa a Tarradellas des de Londres (21-XI-1944): "Cree que tant dolent
fora prescindir del passat, renegar-ne, fms com alguns volguer-lo oblidar; com per altre banda encastellar-se en
el que fou, sense veure que des del moment en que fou han passat moltes coses, i ben trascendents, un cop com
des del 1714 no havia sofert Catalunya. Cree honestament qué és possible conciliar les tues tendéncies
[autodeterminista i estatutaria] en un gran corrent d'unitat catalana [AMTM]. Altrament la vocació d'unitat
nacional entr la vía del Consell de Londres i la del Govern de Pi i Sunyer a Caries PI T SUNYER: Memóries...,
Vol.H, p,6.



entre Londres i Franca. Aplegava una síntesi de les dues tradicions que mantenía Pi i Sunyer:

autodeterminació i la vía que cercava una certa continuitat institucional, concretada en

l'autonomia del 1932, que acceptará Rovira: "La fórmula es pot fixar d'aquesta manera: com a

punt de partida, l'Estatut; tan aviat com es pugui, la seva ampliació, i finalment un régim

federal o confederal nascut de la Uiure voiuntat deis pobles ibérics [...]. No es de creure que

aquesta fórmula pugui destruir ni comprometre res, i molt menys tractant-se d'una fórmula

entre catalans"634. Aquest període transcorregut d'encá de la formado del Consell Assessor

(1944) fíns arribar al Govern Iría (1945), hauria de marcar un període de transició, de debat

ideológic per unificar esforcos entre els dos fronts políties que optaven entre la Uiure

determinado i la vía estatutaria de 1932. Rovira exercirá una tasca d'enllac "suprapartidista"

entre Pi i Sunyer i Tarradellas. Aquesta era, dones, la característica política d'aquella

"organització espiritual". Aquest procés, d'altra banda, servirá perqué Esquerra Republicana

cobri una funció de primer ordre en el marc de la crisi a l'exili del govem república espanyol

el 1947. En aquest sentit la carta de Tarradellas a Rovira i Virgili del 10-XI-1947 és

significativa a l'hora de mostrar la centralitat del partit dins la política estatal, en el marc del

Govern Llopis i de la formado del gabinet Albornoz. Tarradellas hi diu que ha promés el

suport "moral i parlamentan" [d'ERC] "a Tactual govern sempre que respecti aqüestes dues

condicions" [la no bel-ligeráncia vers una solució al "problema hispánic", i que es "respecti

Ueialment" els compromisos establerts envers el Govern cátala], Malgrat tot, Rovira es

mostrara escéptic cap aquest sentit d'obertura i insistirá a traballar en raprofundiment de la

consciéncia nacional a fi de mantenir una relació de no dependencia cap al Govern espanyol:

"No he deixat de remarcar naturalment, determinades incidéncies que ens fan veure el joc

intern d'alguns sectors republicans en alió que afecta la política catalana. No son coses que

tinguin molta importancia; pero proven la persistencia d'un esperit poc amical i d'intencions

que altres vegades ja hem pogut constatar. Aixó és un motiu mes per a no lligar-nos massa

amb cap sector espanyol, tot mantenint amb ells les millors relacions possibles" . Pero

634 Car ta de Rovi ra i Virgili a Josep Tarradeílas, Montpel ler 13-11-1945. Tarradel las contesta a Rovira
[17-11-1945]: "Com a punt de partida l 'Estatut, tan aviat c o m es pugui la seva ampliació i, finalment, un régim
federal o confederal nascut de la lliure voiuntat deis pobles . Comple tament d'acord amb vos" .

635 Car ta de Rovira i Virgili a Josep Tarradellas, Perpinyá, 16-IX-1947. Aquest posicionament el t oma a
manifestar Rovira a Tarradel las (Perpinyá, 23-X-1947) en el procés de crisi interna del Govern de Josep Irla, que
acabará en dissolució el 26 gener de 1948 i en u n context hispánic condicionat per la Ley de Sucesión en la
Jefatura dei Estado (6-VII-1947): "Recordareu que en la reunió quen vau teñir a casa nostra vaig parlar en
termes quasi iguals: mantenir les institucions republ icanes fins que el poblé s'hagi pronunciat democrát icament ,
pero deixar la porta oberta a una situació provisional si altre camí no es troba; en el ben entes que nosaltres no
podem participar en una tal situació si no reconeix com a mínim immedia t l 'Estatut". Pe r al marc de la fi del
G o v e r n Irla: Daniel D Í A Z E S C U L I E S : El cataíanisme..., pp. 130 i ss.



•636aquesta concepció tenia per Rovira un recorregut polític i cultural previ desenvolupat al

voltant del Consell Assessor.

0.1.5.2 Sentit roviriá del Consell Assessor637.

"[actuacíó del Consell Assessor] En l'ordre interior. Procurar per tots els mitjans la restaurado de les
nostre institución^ politiquea i estudiar a fons í en tots eis aspectes els problemes que plantejará tant la soluctá
automática» com les altres possibles solucions [...]. Promoure i afavorir tota mena d'iniciatives que puguin
enfortir la consciéncia coMectiva deis catalans [...]. Cal pero fer aquesta aquesta obra amb sentit práctic i
carácter immediat, fugint d'extremismes de reaützació llunyana i incerta, mes propís d'una oposició inoperant
que d'un govern. Aquesta acció caldria fer-la principalment de cara a Catalunya" [Lletra de Ferran Cuito a
Nicolau d'Olwer, Perpinyá 25-X-1944}.

Una descripció de l'evolució del Consell Assessor resta palesa en la correspondencia

de Rovira amb Tarradellas. La serie de lletres a Josep Tarradettas posteriors a 1941 s'inicia

el 1942 amb una preocupado general económica: el cobrament de subsidis639. Peí que fa a la

tasca de Rovira en aquest moment, se centra en dos ámbits: Institucional i la divulgado de la

consciéncia nacional en l'aspecte polític. En la tasca institucional les primeres passes

rovirianes es manifesten en la constitució del Consell Nacional de Catalunya; "Durant mes de

dos mesos el Sr. Rovira i Virgili ha dedicat tota la seva activitat a aquesta feina indispensable

636 L a tasca cultural es concreta a divulgar fets histories contemporanis , a partir de l'esforg previ de
recuperar obres de referencia que havia deixat a Barcelona el gener de 1939. En una lletra a Tarradellas
(Perpinyá, 1-IV-1949) esmenta que la seva biblioteca constava de 5.000 volums "la majoria catalans o de coses
catalanes" [...]. H e fet gestions i no he tret mes que una frase en ciar: quan grup de minyons va anar a prendre
possessió del meu xalet, un d'ells va dir ais altres [...]; "Aquí hay un tesoro de libros". Tinc por que el devien
vendré a una Ilibreria de vell". Vegeu també "BuIIetin d lnformat ions Franco-Catalans", ma ig l939 , 1. p. 2 "On a
réquísitioné toutes les Hbrairies catalanes eet détruit les Hvres écrits en catalán, notamment la monumentales
Hisíoire Nationale de la Catalogne de Rovira i Virgili". [Higall 2W602] , Arxius D e p a r t a m e n t a l de Montpetter.

Peí que fa ais volums que trametia Tarradellas a Rovira "per a avancar els meus treballs relatius a la
Renaixenca Catalana, en els quals estic posat de pie fa uns quants mesos", li agraeix el Pan Claris i
Nacionalismo Catalán (21-X-1945), el DiccionariPallas (15-11-1948), les Corts Catalanes, el segon volum deis
Escrits, Nacionalisme [Prat de la Riba] í Per Catalunya (19-V-1949). E n aquest sentit escrivía a Joan Alavedra
des de Montpel ler el 5 - M 9 4 4 , assabentant de la marxa de les recerques: "En l'exili he enllestit t res llibres: Els
darrers dies d e la Catalunya Republicana, publicat a América l'arry 1940 i que j o encara no h e vist imprés; Les
antigües institucíons catalanes, que havia de publicar' la Fundació Ramón Lluíl; Descripció de Catalunya (El
factor de la col-lectivitat catalana: la térra, la raca, la historia, Teconomia, la Uengua i l'esperit), que está destinat
tant ais no catalans c o m ais catalans L que confio veure publicat e n francés, angles i espanyol (ultca L'original
cátala) bon punt les circumstáncies ho permetin. Ara estic enfeinat escrivint un breu treball intitulat "El Cardenal
Richeliéu amic de Catalunya".

637 La tasca de Rovira al capdavant de la presidencia de! Consetf Assessor es mantenía amb
independencia de Padscripció a ERC: "Quañt a les qüestions internes del partit, j a sabeu, amic Arnau, que no hi
tinc gaíre vocació. Miro, veig, observo, rn 'adono d e tot alió que é s poc o molt interessant, pero procuro defugir
la intervenció personal meva. El meu presen! carácter de PJresidem] del C[onsell] A[ssessor] era sitúa fora de
Tarea del partidisme, i aixó no em sap cap greu". [Lletra a Arnau Cortina, Montpeller, 6-II-1945],

638 1941 és la data d'inici -que h e pogut locahtzar- de la relació epistolar amb Tarradellas, en la qual
Rovira es mostrava esperancat amb un proper retorn al Principal: "el meu pensament -escrivia des de Montpeller
el 30-XII -1941- va cap ais bons amics i cap a la nostra patria silenciosa, pero viva i immortal".

639 AI voltant del cobrament deis subsidis, Hetra del 23-TX-1942 on també sol-licitava a Tarradellas la
tramesa de llibres "per continuar els meus treballs histories i literaris".



d'exploració, posant al servei de la mateixa el seu gran prestigi personal. En arribar al terme

de la missió que vaig confíar-li, el Sr. Rovira i Virgili me ha donat compte detallat de totes les

seves converses i gestions [per a la constitució d'una instancia d"unitat deis catalans" amb

intel-lectuals i polítics d"innegable fíliació nacionalista" [...}".64°

Pero la continuítat -prospectiva- d'aquesta política institucional será el Consell

Assessor, com a métode de treball superadoT de la improvisado política . Al llarg de la seva

formació, Rovira declara la voluntat de formar un bloc república [ERC i AC], en termes de

"conjunció o entesa" cap a un "prenunci del futur partit unificar sense deixar de sondejar

organitzacions independentistes com Estat Cátala o intellectuals vinculáis al Consell

Nacional de Londres com Batista i Roca642. Constatava així -seguint un esperit previ a 1939-

una sintonía entre dues variants del republicanismo i una actitud oberta a establir aliances

amb partits i sindicáis de classe643. D'altra banda (i heus ací la centralitat de la

640 Car ta de Lluís Companys a Pompeu Fabra , Serra Hunter...el 20-IV-1940 [Carpeta núm 579 .
President Irla. A M T M ] .

641 Vegeu: [Josep IRLA] Le President de la Generalité Au Peuple Catalán. Octubre de 1944, on
consta tava que preveient una próxima llibertat del país -en e! marc de ra l l iberament aliat a la I I G M - calía
"nécessaire Vaction du Consell National Catalán en France, institué en 1940 par le President Companys". Es
tractava d'ampüar les funcions de! Consell Nacional de Catalunya a "tous les secteurs démocratiques et
nationattx et qu'il représente ainsi Vunité de la Catalogne". Aquesta ampliació esdevingué en Consell Assessor
amb les tasques de coordínacíó de Rovira i Virgili: "Tal com ara está constitult el Consell Nacional de Catalunya
proseguirá la tasca de que [va] assignar-se en reprendre la seva activitat és dir, la preparado del retorn de
Catalunya a un régimen de llibertat i de Govern i la representació deis catalans residents a Franca devant les
autoritats francesas i la defensa deis interessos de Catalunya devant del mon. El Sr. Rovira i Virgili resta
encarregat de dirigir els treballs de les ponéncies d'estudi [del Consell Assessor] que es puguin nomenar i establir
un sistema de consulta permanent amb els representants deis partits polítics i d e les organbítzacions obreres en
el exil[i] i de mantenir-se la telació amb les torces que a Catalunya están al servei deis nostres ideáis" [Carpeta
núm. 579. President Irla. Consell Nacional de Catalunya. AMTM].

642 Lletra de Rovira a Nicolau d'Olwer (Montpeller, 7-V-1945). De 1'opinió de Rovira cap a d'Olwer cal
destacar el comentan de l'opinió de Batista i Roca : "[...] arriba a la conclusió que si la Confederado, proyectada
sobre el futur, és la nostra gran estrategia, l'Estatut pot ésser un moviment táctic".

643 En una significativa carta (datada a Montpeller el 15-[XI]-1944 ), peí seu valor prospectiu, a Arnau
Cortina, Rovira -en els prolegómens organitzatius del que será el Consell Assessor- mostrava un acord obert amb
els partits de classe, bé que pensant en els problemes que hipotéticament podien sorgir deis partidismes: "[...] les
meves idees no han canviat gens, ni en l'ordre social, ni en l'ordre polhic, ní en l'apTeciació del cas de Catalunya.
Els problemes que se'ns imposen en aquests moments son sobretot de táctica. Hem de sostenir les nostres idees, i
pensar al hora en l'acoblament, per a l'acció immediata i per al govern futur, de tots els catalans que es sitúen
enfxont deis intrusos. No podem. prescindir de la gran massa del proletaria!, en primer Uoc perqué és cara i sang
de! poblé, i en segon Uoc perqué la seva posició té un valor decisiu i el tindrá encara mes en el nou període
república i autonómic peí qual treballem. Veig tots els perills, comprenc totes les objeccions -me'n faig jo
mateix-; pero sovint hem de prendre les coses del món polític i del món social tal com son, i no pas tal com
voidríem que fossin. Per aixó cree que podem i devem teñir tots els contactes que siguin necessaris i dignes. Tota
exclusió d'un sector ó partit determinat ens portaría a una s i tuado pelillosa, sobretot en els primers temps de la
restaurado autonómica i republicana. Cree que no hem de prendre actituds que representin una mena de
declarado d'hostilitat a tal o ta! altre grup, a tal o tal altra forca. I aixó ho hem de fer encara menys en l'ordre
internacional que en l'imerior. La petrta Catalunya, noble pero feble, no pot permetre's el luxe de crear-se
enemics poderosos. Prou que en té amb els enemics que ho son per naturale-sa, diguem-ho així. Sé prou, amic
Arnau, com son certes actuacions deis partits, \ no d 'un partit determinat. Hí ha graus, certament, en el
partidisme i en els seus trucs. Pero hi ha procediments que els he vist usats per partits diversos, de manera que he
arribat a la conclusió -¡ d'aixó ja fa molt de temps- que tota ac tuado de partits presenta tares les quals son
imputables, mes que els principis, a la imperfecció humana. Cal posar a aquests procediments tot í 'aturador



correspondencia amb Tarradellas deis anys 1944-1945), Rovira esmenta que el C.A (o com

també el denomina, "Consell Nacional") "no ha de fer política de partit ni de partits, sino una

obra preparatoria del primer període de la Catalunya restaurada, en l'aspecte de govem. És

una cosa ben diferent del Bloc o Front No pot ésser que tornem a Catalunya sense teñir

preparada la feina deis primers temps, amb projectes i solucions estudiats i sospesáis". Calía

una voluntat prospectiva que superes la provisionalitat de les liéis de la Generalitat

Republicana: "Hi va haver massa improvisació i massa incompetencia en algunes de l'etapa

anterior [...]. Hi havia temps per tot, i no es var fer ni alió que era mes urgent i necessari. De

les poques coses que es van fer, en l'ordre legislatiu normal; les mes reeixides van ésser la llei

municipal i les liéis civils [...]". Rovira, com a element básic organitzador d'aquesta

plataforma, preveu una superado de l'etapa de preguerra i alhora una tasca -la del C.A.- que

"pot ésser utilíssima, i ádhuc pot constituir un exemple per ais homes que volen governar a

Madrid. I aquesta feina és de tal carácter que no aniria bé que se la barregés amb les lluites i

les empentes de la política quotidiana" 4. O, com remarcava a Nicolau-Maria Rubio: "Volem

[amb el Consell Assessor] preparar l'autodeterminació per mitjá de l'autoestudi". Cal teñir en

possible. Pero succeeix sovint que un mateix procediment és admés o almenys tolerat quan afavoreix els propis i
condemnat quan afavoreix els estranys [...].

[En relació al PSU apreciava que]" No em pertoca de defensar ni acusar tm cert partit cátala. Pero en la
balanca que es faci servir per a pesar la seva acció, és just de posar al platel favorable el fet, importantíssim, que
aquell partit va mantenir un carácter nacional en la seva organització i sobretot en la llengua. Mai no havíem vist
encara aixó en un ampie sector obrerista cátala. Fins !a UGT catalana s'havia catalán itzat peL ILenguatge. Aixó no
ho és tot, verament. pero és molt, moltíssim. No en podem prescindir. Jo no en prescindeixo pas [...]. Ens hem
planyut molt de temps, amic Amau, de l'apoh'ticisme de la nostra classe obrera en els vostres dies. Ara que
s'inicien en importants sectors d'aquesta les tendéncies a la intervenció política, toca ais republicans catalanistes
de facilitar-la mkjancant un esperit de col-laborado. Altó que calgui cedir ais nou-vinguts peí cantó parlamentan
í governamental será ben esmer9at si s'obté rencarrilament deis problemes socials peí camí democrátic. Res de
conservadorisme poruc o ¡ncomprensiu. Res de convertir una esquerra política en una oferta social. Aviat
resultaría que els frares i els capellans ens passarien al davant en aquest terreny [...]. Quant al régim económíc, sé
que el que encara predomina a la major part del món no és just, ni bo técnicament. El problema no és ja de
reformes socials; és de transformació social. Que se salvi la llibertat i la dignitat de l'home, i amb aquesta
condició es pot admetre tot avanc social. Les influencies que puguin venir d'Orient [URSS] a Occídent, hauran
de combinar-se ací amb el Hberalisme democrátic que és Taruma mateíxa deis millors pobles occidentals entre
els quals cal posar el poblé de Catalunya".

644 Totes les cites son de la carta de Rovira a Tarradellas, Montpeller, 22-XI-1944. La idea de futur -
avaluativa peí que fa la tasca realrtzada peí Conseii Assessor en sentit coincident amb la Hetra a TarradeHas-
també és expressada per Rovira a Humbert Torres (Montpeller, 29-ÍX-1945). D'altra banda, la formació del
Consell Assessor havia de comptar amb el suport de les forces polítiques catalanes; n'és un exemple la contesta
del PSU a un requeriment de Rovira L Virgüi per assabentar-lo de la constitució del C.A. El requeriment de
Rovira -que el PSU complementa amb la formació de 1'Alianc.a Nacional de Catalunya- és reflectit en un informe
del novembre de 1944 trames a Tarradellas: nota personal sobre una comunicado del PSU. En aquest dossier
Rovira tractava de les diyerses estratégies -inclosa la basca- cap a la política de ta "Unión Nacional Española",
amb una constant acceptada per Rovira, la "tesi catalana": "Com a punt de partida, el mes desitjable és la
restauració del régim república anterior, és a dir, l'adopció de la Constitució de 1931 i deis Estatuís d'Autonomía,
amb reserva deis drets de Catalunya i Éuscadi a una mes ampia llibertat ulterior". [El document de proposta del
PSU, en la línia solidaria amb la Unión Nacional Española. Copia de la carta del PSUC al Sr. Rovira i Virgili].



compte el comentan que li feia del manifest645 elaborat per Pi i Sunyer en representado del

Consell Nacional de Londres, tot remarcant "considero que la doctrina que sosté en el seu

Manifest [24-VIIM944] no es separa gens de la trajectória nacional. Trobo, aixó no obstant,

que en el document hauria de dir-se que hi ha d'haver a Catalunya] un cop caigut el régim

franquista i abans que el procediment d'autodeterminació pugui ésser aplicat. Si el Consell de

Londres omplís aquest buit amb una declaració explícita, les dues tesis -1'estatutária i la

Hiuredeterminista- s'enllacarien naturalment. El meu desacord amb el Manifest de Pi no és

per alió que diu, sino per alió que deixa de dir. El nostre amic sap perfectament que entre el

restabliment de la legalitat republicana i el moment propici per a la Hiure determinado,

s'escolará un període no pas curt. Haurem de construir ara un régim nou per a aquest període,

tenínt a la má la implantado rápida d'un régim ja conegut i practica!. Conec de sempre el bon

sentit de Pi, i no puc imaginar-me que entre ell i nosaltres no es trobi un punt d'entesa"646.

El procés de formació del Consell Assessor, com a via alternativa a la immediata

formació d'un govern a l'exiti i a la proposta aiitodeterminista del Consell de Londres, comptá

amb la participado de diversos sectors polítics647. Amb tot, aquesta constitució es ratifícava

en el seu esperit prospectiu -com remarca Rovira- en qualitat de marc d'unitat entre diversos

sectors republicans: "Si els catalans -escrivia Rovira a Nicolau d'Olwer- ens entenguéssim

lleialment, podríem influir amb eficacia per l'entesa deis espanyols i aconseguiríem en la

política peninsular el lloc de primer rengle que hem perdut temps ha. Sempre em recordó del

moment crudal del -1931. Enrnig d'aparents victóries, els catalans vam passar a un lloc

secundan dins la República. El catalanisme segueix essent 'un crit entre perills"'. En aquest

context, dones, Rovira, a instáncies del president Irla, impulsa la constitució del Consell

Assessor: "Es tracta de crear un órgan de treball i de coordinado, encarregat de proposar

solucions i preparar projectes relatius ais problemes immediats de la restauració autonómica.

Encara que aquesta trigués -jo no sóc ni illus, ni escéptic- la feina del Consell sempre podría

ésser profítosa. Volem oposar la preparado a la improvisado, el métode al desgavell. Al

voltant del Consell actuaran diverses comissions, que s'ocuparan de qüestions com aqüestes:

llei electoral del Parlament de Catalunya, divisió territorial, Ajuntaments interins, reposició i

destitució de funcionaris, restabliment de la llei de conreus, condicions del treball industrial,

casos jurídics plantejats per la derogació de les liéis civils de la Generalitat, responsabilitats,

w s Sobre la concepció autodeterminista, i dones, superadora del marc estatutari, del Manifest de Caries
Pi i Sunyer, Daniel DÍAZ ESCULLES: El catalanisme políüc a l'exili (1939-1959), Edicions de la Magrana,
Barcelona, 1991, pp. 75 i 76.

646 Lletra de Rovira i Virgili a Nicolau-Maria Rubio (Montpeller, 26-1-1945).
647 Com es desprén de la carta de Sola Cañizares a Rovira i Virgili del 5-XTT-I944, en qué proposava la

formació del Consell amb la constitució d'un Govern.

loo



fíances iniciáis, etc. No ha d'ésser un treball académic, sino práctic. Ja podeu comprendre quin

enorme avantatge no fora el tornar a Catalunya amb els primers problemes estudiáis i resolts

per un acord comú de tots els sectors catalans. Aixó ens guanyaria Taféete deis propis, i el

respecte deis estrangers. Donariem un bell exemple, i oferiríem una garantia sólida per a

resdevenidor"648.O com comentava a Tarradellas: "Finalitat del Consell? La de preparar les

coses que d'ací estant poden ésser pTeparades. Unes ponéncies que serveixin de base a les

primeres resolucions a prendre quan torni a funcionar la Generalitat [...]. El Consell ve a fer

aquesta feina convenient d'estudi i preparació [...]. No es tracta, dones, de cap Govern, ni de

cap organisme que intervingui en les coses propies deis partits ni en les facultáis

executives"649. El Consell, constituí! el gener de 1945, tingué una funció estrictament

648 Carta de Revira a Nicolau d'Olwer (Montpeller, 20-XI-1944). En la resposta, Nicolau es mostrava
d'acord amb el parer de Rovira peí que feia a les dívisions entre els republicans i manifestava la seva disposició a
col-laborar en les tasques del Consell Assessor (París, 28-XI-1944). En una altra lletra des de Montpeller ( I I -
XII-1944) Rovira continua explicant la historia de la constitucíó del Consell Assessor: "[...] Tal com j o
concebeixo el Consell, entenc que la seva actuació pot ésser profitosa i que en tot cas no será perjudicial. Cree
que hauria valgur mes que la dec la rado presidencial s'hagués publicat per. donar compte de la constitucíó del
Consell en el seu día. Pero ens venien apressats demandes d'ací i d'allá baix, perqué es fes o es digués tot seguit
alguna cosa que servís per confortar i orientar !a gent, que es planyia de la inactivitat i del silertei deis uns
contrastan! amb l'activitat i la propaganda deis altres. La veritat és que el document Irla [de constitucíó del
Consell Assessor l'octubre de 1944], en publicar-se va fer bon efecte "en les multituds i en les seleccíons", que
deia el nostre enyorat amic Bofill i Mates, i de Catalunya ens han vingut una pila d'informacions coincidents en
aquest sentit. L'efecte que aleshores es cercava, j a és aconseguit. Pero la dec la rado anuncian! el Consell, obliga a
constituir-lo. I aquesta és ' la part difícil, que el president ha tingut la bondat d'encarregar-me. Els termes en qué
vos plantegeu el problema ho demostren prou [carta de Nicolau 28-XI-1944]. Convé crear el Consell tot alhora
amb un vagó Hargarut i úníc, diría jo , al-íudint la vostra imatge ferroviaria-; convé que no siguí un govern, ni ho
sembli, i que la gent no es pensi que ho siguí; convé ftnalment que no decepcíoni. D'acord. Compür unes tais
condicions no és cosa senzilla. A aixó és degut que vagin j a passant dos mesos fent gestions i consultes. Val a dir
que les drficurtats en les comunicacions contribueixen fortament a allargar-ho. En temps normáis, n'hauríem
tingut prou amb dues o tres setmanes. El meu pensament -que l i r i a comparteix- és de donar a l 'organisme el nom
d e "Consell Assessor d e la Presidencia de la Generalitat1 ' o bé el d e "Consell Assessor Cátala", per distingir-lo
d'altres Consells i per mostrar millor eL seu carácter d'organisme de treball i d'estudi- Qué us e n sembla? S o m
encara a temps de triar el nom definitiu i de justificar amb bones raons un nom d'aquest estil. D'altra banda,
pensó que no podent-hi haver al capdamunt de la llista els noms que hauríem volgut, el millor és estructurar el
Consell com un simple conjunt de Comisstons amb una Presidencia que les relligui totes. Cada Comissió tindria
un Ponent i uns vocals, i es procuraría que la majoria deis seus membres residissin en una mateixa població [...]".

649 Carta de Rovira a Tarradellas, Montpeller, 22-XÜ-1944. Quant al nom d e la ínstitució, Rovira
comenta a Tarradellas: "fa uns viní dies va ig presentar el meu report al President [Irla], proposant que el n o m de
l'organisme fos de "Consell Assessor", perqué aquest és realment el seu carácter, i així no hi ha confusió
possible. Ara funciona un Consell Nacional Cátala a Londres, i, dins Catalunya, un Consell Nacional del Front i
un Consell Nacional d'Alianca. Mes val, dones, diferenciar-nos degudament".[Lletra citada].

D'altra banda, Rovira, en lletra a Nicolau d 'Olwer (Montpeller 21-1-1945), l 'assabenta d e la constitucíó
d'un Consel l Assessor del qual no formava part Tarradellas pero al qual plata la idea. Li dona compte deis
integrants: President (Rovira i Virgili); Ponents: Governació (Claudi Ametlla); Cultura (Fabra); Qüestions
estatutáries (Nicolau d'Olwer); Justicia i Qüestions agrades (Ramón Nogués i Biset); Dret Civil (Sola
Cañizares); Economía i Finances (Ferran Cuito); Qüestions Municipals (P. Jane); Treball (Martí Barrera),
Institucions Socials (Albert Foraster); Qüestions Funcionaríais (Joan Sauret). També hi esmenta un "esforc de
conciliació" deis catalans, en el marc de constitució de Solidaritat Catalana, amb Josep Irla com a peca clau
d'entesa, amb la qual cosa "Catalunya hauria obtingut un gros resultat i un gros avantatge". [Fons Nicolau
d'Olwer IEC].



técnica650. És un exemple d'aquesta orientado el que proposa Rovira al dirigent de la Unió de

Rabassaires, Pau Padró: "per iniciativa del President Irla anem a constituir el Consell Assessor

de la Presidencia de la Generalitat, el qual treballará mirjancant Comissions técniques. Una de

les comissions s'ocupará del problema agrari, i és natural que entre els seus components hi

hagi representacións de la Unió de Rabassaires [...]. Es tracta d'estudiar les mesures que cal

prendre en la qüestió deis conreus tot segtrit de tornar a la nostra térra [...]tl651. Segons Rovira,

dones: "No destorbem altres treballs ni altres gestions... -lletra a Tarradellas del 13-11-1945-

No fem mal a ningú estudiant els problemes del demá próxim i proposant solucions, que el

futur govem podra acceptar, modificar o rebutjar".

• Tota aquesta tasca pero, havia d'establir relacions amb d'altres instáncies de l'exili. En

aquest sentit Rovira, en contrast amb Tarradellas (que el febrer de 1945 havia constituít la

plataforma Solidaritat Catalana), proposava el dret a l'autodeterminació. Aquest havia de ser

un punt de partenca en un context que entenia que havia d'acordar-se amb el Consell de

Londres: "És que Tentesa general -escriu Rovira a Tarradellas el 13-11-1945- espanyola o

ibérica no ha de comprendre un bloc cátala tan ampie com siguí possible? ¿No heu trebaliat

vos mateix en aquest sentit, amb un resultat que a hores d'ara ignoro, mitjancant la vostra

correspondencia amb Pi [i Sunyer]?". Pertant, la concepció roviriana era observar l'Estatut de

1932 com a punt de partenca i apel-lar a un "régim federal o confederal [com a constant de

tota la trajectória política de Rovira] nascut de la lliure voluntat deis pobles ibérics" [lletra del

13-II-1945].652 Rovira i Virgili explicitava aquesta concepció a Nicolau amb una referencia

650 E n una lletra a Tarradellas, Rovi ra li demanava -per a redactar informes del Consell-: l 'Estatut de
1932, l'Estatut Interior [1933] i la llei municipal [Montpeller, 4-11-1945]. Rovira i Virgili fou qui redacta l'Annex
d e la Ponencia sobre qüestions estatutáries; el president era Lhiís Nicolau d'Ohver i dos volcáis, Rafael Closas i
Josep Quero Molares. Aquest document és una revisió de l'aplicació de l'Estatut de 1932 adrecat ais següents
punts: Ordre Public, El President, El President de la Generalitat com a representant d e l'Estat, l 'execució de les
ileis del Treball i la representació de l'Estat central a la Catalunya autónoma, on. diu que "per a L'exercLd de les
funcions de representació del poder central, hi hauria d'haver un Departament que depengués directament del
President de la Generalitat, fins i tot en el cas de de legado estatutaria per aquest".

La tasca de Rovira al capdavant del Consell Assessor es reflecteix en el balan? que en fe l 'abnl de 1948,
La Tasca del Consell Assessor de la Presidencia de la Generalitat, on se'n reflecteix la finalitat: "Calía preparar
el resíabliment de la IHbertat catalana com a factor integrant d e les Uibertats hispániques". Amb aixo, en un nou
contexi, calía establir unes noves directrius que organitzessin de nou el país. Un altre informe avalualiu de les
ponéncies d'aquesta institució, elaborat peí secretan de Josep Irla, Víctor Torres, a Repon del Secretari General
de la presidencia al Molí Honorable President de la Generalitat de Catalunya (París, 20-XI-1949). En aquest
resum es remarcava que la constitució del Consell Assessor precedía la constitució del Govern a l'exili. Pe! que
fa a la difusíó de cada ponencia, Uevat de la de Cultura, Municipis, Funcíonaris i Justicia, de les quals es va
creure oportú no donar publicitat, se'n féu un tiratge de tres-cents exemplars. La idea de no donar a conéixer
aqüestes ponéncies, sense cap jus t i f icado" a la lletra de Víctor Torres a Rovira (París, 3-UI-1949).

651 Lletra de Rovira i Virgili a Pau Padró (Montpeller, 22-1-1945) [Fons particular Padró] .
652 Mentre, la qüestió del retorn s'entreveia amb la propera fi de la Segona Guerra Mundial t a m b la

consegüent victoria del front contrari a lE ix nazifeixista. Es per aquest motiu que én una lletra a Josep
Tarradeilas (Montpeller, 26-XII-1945) Rovira remarca: "la nostra esperanca és j a molt a p r o p de convertir-se en
realhat. Una doble esperanca: alliberament de la patria i retorn deis que en son dignes. Aixó esperem de l'any
1946. Que el nostre esforc i el nostre seny hi col-laborin". Fet que es tornará a repetir en 1'Ínforme, Dec la rado del



histórica al pacte de la Triple Alianca de 1923653 i, poc després, en una lletra a Josep Mana

Liado654 i en un article a "Iberia"655, a les envistes "optimistes" de la fí del régim de Franco en

el marc de triomf sobre el nazifeixisme656.

Govern de Catalunya [febrer de 1947], signada peí President Irla i els conseller& residents a Franca. Davant la
pressió de l'ONU envers la dictadura de Franco, aquest informe evidenciava la necessitat d'una unitat de les
forces poJjtiques de rinterior, unides a) Govern Caíala. Era un camí per aconseguir una reladó interior-exlerior.
El que cal constatar, dones, és una voluntat de máxima unitat política per part de totes les institucions de
l'oposició, encara que Rovira no en percebes posteriorment un futur ciar. El 1947 Rovira es desmarcava de les
estratégies de partit i, en el camí d'enfortir una futura unitat política comentava a Tarradellas: "Desitjo de tot cor
que les coses vagín peí millor camí possible. Les circumstáncies no ens ajuden, i els homes, si no les podem
millorar gaire, almenys hem d'esforcar-nos per no empítjorar-Ies. En aixó i en tot, amic Tarradellas, no trobareu
per part meva cap difícultat, ans a! contrari. He debeat de sentir Tafany de la intervenció personal en la política de
partit, pero mantinc el meu interés vivíssim per tot alió que afecta a Catahmya i ais nostres ideáis". Tanmateix,
el 1948, en un contetx pie d'oscil-lacions poKtiques internacicmals, Rovira escrivia a Tarradellas [Perpinyá, 5-XI-
1948], referint-se a la victoria de Truman i els democrates a les eleccions nord-americanes: "El cas deis Estats
Units confirma la meva teoría de confiar en l'imprevist, un cop perdudes les confiances positives i Iógiques[...].
L'atzar hi faci mes que nosaltres! Val a dír que almenys la meitat de la historia está feta d'esdeveniments que
estaven fora de les previsions lógiques ¿És que no fou aquest el nostre cas del 1931?".

6 " "La plataforma de la Iberia quadrinacional és per ais catalans moh mes avantatjosa que la del
federalisme hispanic de tipus regionalista i que la de la Triple Alianza galaico-basco-catalana, darrerament
Galeuzca. Com que jo vaig ésser, l'any 1922 [la Triple Alianca es va efectuar el juliol de 1923], sense proposar-
m'ho -tot va venir d'un article meu a La Publicitat- l'inventor d'aquesta alianca, he de fer constar que jo concebía
l'acció conjunta de gallees, bascos i catalans com un instrument d'intervenció en la política espanyola, mentre
que el primer acte de Galeuzca en aquest terreny ha estat Tabstenció parlamentaria, amb motiu del plantejament
prematur del problema de 1'autodeterminació. De totes les perspectives que l'esdevenidor pot oferir a Catalunya,
en el camp exterior, em sembla que la mes favorable és la d'una entesa ibérica que ens evites la topada amb
Castella, topada per a la qual no estem gaire ben armats en cap sentit. La vostra adaptació de la fórmula
hegeliana és ben trobada í ben vista, Em recordó que Proudhon -hegeliá de I'esquerra, com PÍ i Margall- I'aplica
al federalisme. Tesi: Independencia. Antítesi: unitarisme. Síntesi: federado* (Ltetra de Rovira a Nicolau
d'Olwer, Montpeller, 26-H-45).

654 "Estem en converses amb un grup república portugués a Franija, la figura mes vistent del qual és el
. Dr. José Domínguez Dos Santos [patrocinador d"Iberia"], ex-president del Govern portugués. Es tracta del
movíment "Alianza Ibérica" de tipus nacional, república i democrátic. Domínguez va venir a Montpelfer per a
veure'ns, i vam quedar molt amics. Vhe posat en comunicado amb diverses personalitats catalanes. "Alianca
Ibérica" no té per ara lligams amb la Junta constituida a Anglaterra, pero la fínalitat és la mateixa: l'entesa i
connrvénda, dins tm régim llhire, de les nadons peninsulars. Tot aixó potser no és cosa de demá mateix, pero
marca, al meu entendre, la bona orientado per ais dies esdevenidors.

La unió deis catalans, en la qual no deixo tanmateix de pensar, és una cosa una mica dura d'aconseguir,
com sabem tots per experiencia. Qualsevol iniciativa que es prengui, topa sempre amb un ó mes grups que no la
troben bé. No hi ha processó nostra sense ciris trencats. Val a dir que el mal de les pícabaralles s'estén avui a la
major part del món. L'avtnenca de tothom és un ideal inassolible, i en aquest punt, com en altres, ens cal
aconhortar-nos amb la relativitat. Tot ben garbellat, no estic pas malcontent deis guany aconseguits eis últims
mesos [tasca del Consell Assessor], i espero que augmentaran, a despit de certes actituds [PÍ i Sunyer?]". (Lletra
de Rovira a Josep María Liado, Montpeller, l-lü-1945).

55S Portugal i Catalunya, "Iberia. Revue des Nationalhés Iberiques", I-IV-1945. Rovira, emparant-se en
les relacions en el segle XVé entre Catalunya i Portugal, planteja la via -"síntesi"- confederal com a superació de
"la contradicrió de la tesi separatista i rantítesi unitaria". L'editorial, possiblement redactat per Rovira i VÍTgili,
situava la relacíó entre les nacionalitats iberiques en la perspectiva "des Naííons victorieuses" en el context de la
Segona Guerra Mundial, per a abastar "el principi de rautodeterminació deis pobles".

Amb referencia a l'article aparegut a "Iberia", Rovira escrivia a Lluís Nicolau d'Olwer (7-V-l 945); "Em
pensó que Iberia ja deu haver sortít. Jo vaig enviar-los, per indicació d'ells, un article sobre les relacions
históriques entre Portugal i Catalunya [Portugal...]. Contingut forcosament magre, que he hagut de bastir
periodísticament per a donar-li interés. Igual que vos, presento l'ideal de la nació ibérica com una cosa
d'esdevenidor. Poso -i em sembla que no és massa arriscar- la segona meitat del present segle, per temps de
realització. L'avantatge per ais catalans és que, ádhuc projectat sobre el futur, aquest iberisme confederal envers
la nostra orientado nacional catalana sense exasperar els castellans [...]". "El Poblé Caíala", 30, juliol-agost,
1945, en presentar-ne el primer número de la revista obsevava que era "destinada a crear les bases ¡ el clima



0.1.5.3 "Les Etapes politiques de la Restauració de Catalunya"657

"Dins Catalunya, som catalans nacionals, dins ITistat Espanyol, republicans federáis; dins del món,
homes de llibertat. Com mes liberal mes justa i mes humana será Catalunya, mes catalana será també", El
Prineipi de la tercera República/ ARV, "La Humanitat", 27-X-1945].

El projecte ideológic que donava sentit a la tasca de Rovira al Consetl Assessor, i

també al context que va quallar en el Congrés d'Esquerra Republicana de juny de 1945, va ser

sintetitzat en ranálisi-conferéncia prospectiva "Les Etapes politiques de la Restauració de

Catalunya" el maig de 1945. L'esperit del text, conciliador amb les estratégies

autodeterministes i estatutaries, l'explicava a Amau Cortina: "Efectivament, ni ha anunciada

una conferencia meva sobre "Les Etapes de la restauració catalana, I'Estatut i ía lliure

determinació. La meva tesi és que entre els estatutaris i els Hiuredeterministes hi ha un

malentés. Les dues tendéncies no s'oposen, ans bé, es complementen, si ho tractem des del

punt de mira del fets ¿És que els amics de Londres i d'América i del Front Nacional de

Catalunya esperen que tan bon punt tornem a casa podrá haver-hi un plebiscit o una cosa

equivalent? I si en tais condicions fos cridat el nostre poblé, tot just sortit de la Ilarga tragedia,

per a dir lliurement el que vol, están gens segurs d'un resultat nacionalment favorable? Ningú

no pot preveure el curs deis esdeveniments; pero em sembla indubtable que entre el retorn i la

possibilitat práctica d'un procediment plebiscitan hi haurá un període no pas curt. I durant

aquest període,- i sobretot al seu comencament I'Estatut de 1932 ens pot servir. Jo no estic en

necessaris per a l'establiment d'una Confederació Ibérica de Nacions Lliures". Per a l'análisi d"'Iberia" i la
coMaboració de Rovira i "Virgili en el marc de la cerca d'una confederació política de les nacions peninsulars,
separant els conceptes de nació i estat: Antonio RISCO: "Las Revistas Culturales y literarias del exilio en
Hispanoamérica" a José-Luis ABELLAN: El exilio español de 1939, [Vol.HI], Taurus, Madrid, 1976, pp. 118-
120. (cit. p. 119).

fi5fi Optimisme que Rovira reflectí críticament en la composició inédita cap al "desarrelat" a "El blasme
del desarrelat" (Montpeller, 15-XJI-1945) a " Poemes no melosos a "La Collita Tardana". [Quadern de notes
inédit.Composats l'any 1946], "Desarrelat, tant si vius dins com fora,/ tu ja has perdut la Catalunya mare,/ i
mentrestant jo amb amor la conservo,/ máxim tresor que em fa ric en la vida/ mes que els plaers, la fortuna i el
luxe./ Queda't, si vols, a la térra vexada;/ menja i fins dorm entre els folls crits adversos./ Ets mort del tot, ¡ tu no
te n'adones./ Palpa't, mesquí, i sabrás que ets una ombra./

L'exili amarg l'endolceix l'esperanca./ El ver patir, és el core que et rosega./ Tu prou que el sents en les
hores quietes,/ quan s'esmorteix el soroll de l'orgia,/ i així acarat amb la teva natura/ de cátala, veus la teva
vergonya./ Remordiment és la basa que et crema./ L'apat del crim -cam i sang de la patria- deixa per tu escorrims
i despulles./ Del teu malfet has rebut mala paga:/trenta diners repartits entre trema./ Un díner sol, i en el dísc hi
ha refígie/ deshonoran! de 1'Anti-CataIunya./

Desarrelat, has perdut la partida./ No diguis pas que un joc doble jugaves;/ el doble joc és la doble
vilesa./ Per a guanyar, no n'hi ha prou d'esser murri./ Ho has perdut tot,/ la partida i la fama./ Menyspreu roent/ el
teu front et blaeixi/ i hi deixi imprés un senyal perdurable,/ cástig suprem que tot altre fa inútil".

637 Aquesta reflexíó de Rovira era recurrent. Així, en unes edicions que hom havia programat des del
Consell Assessor, i que no arribaren a eixir, Rovira féu un estat de la qüestió política -a tall de divulgado per a la
comunitat exiliada- de l'evolució de l'exili cátala. Aquest era l'objcctiu de i'informe inédit, Pour la Restauration
de l'Autonomie Catalane/ Cahiers Catalans, Publications de la Generalité de Catalogne, 1945. 25ff
mecanografiáis. Els apartáis de la reflexió eren: "L'exode de 1939.- Le Conseil National catalán en France.-
L'enlévement et le meurtre duprésident Compatiys (¡940).- Le President Irla.- Les dixpoints catalans de 1943.-
Le Conseil Assesseur de la Presidence de la Généralité de Catalogne". Per a la informado coetánia de
l'existéncia d'aquest report: Joan SAURET: L'exilipolitic..., p. 89. n. 2.



desacord doctrinal amb el Manitest de Pi i Sunyer. Pero el considero defícient. No ens diu alió

que de moment ens interessa mes: la fórmula per a esperar els procediments

autodeterministes. No insisteixo mes sobre aquest punt, perqué el tracto amb certa extensió en
feo

un articíe que he escrit per a La Humanitat" [^Federáis tanmaíeix] .

El procés d'elaboració del text -titulat origináriament "La próxima restauració de

Catalunya"- exposa els apartats ideológics i polítics de la reflexió: a) "problemes catalans"

("primer problema", segons Rovira), establerts per t)"continuitat jurídica", 2) "eonstitució del

govem provisional cátala", 3) "divisió interior de Catalunya", b) "els problemes peninsulars.

L'ideal polític cátala" ("segon problema"). Es tracta, per Rovira, de proposar una concepció

política establint un programa nacional vers el context previsible de triomf deis paisos aliats

d'encá de maig de 1945, observant críticament alió que cal reformar de Pestatus polític cátala

d'abans del 1939, incloent la formació del "Govern Provisional" a través deí sistema de

representació proporcional. Tot plegat, en un marc territorial que adoptaría la divisió

comarcal, fent un balanc de la legitimado de la República Parlamentaria en J'Europa

d'entreguerres: "Som en una hora de grans prometences, pero també de grans perills. Passem

del desig mig amagat a la responsabilitat oberta, activa. Passem de la simple espera a

l'esperanca clara. No será cosa d'entretenir-nos gaire preparant els cants i les músiques del

retom, perqué els problemes vells i nous ens estiraran per tots els costats i en tots els

moments, recordant-nos que si el régim de l'opressió ha caigut, el régim de la llibertat encara

ha d'alcar-se [...]". -

"[Legitimitat de I'ordre juridicopolític sorgit de l'Estatut de 1932]: Es mes

recomanable la tesi d'un restabliment de la legalitat anterior, tot reconeixent a les próximes

Corts espanyoles el carácter de constituents per a modificar o refer la Constitució del 32. La

tesi bona és la que veig que s'adopta a Franca: la de considerar, que sense perjudici del que

faci el Parlament futur, les liéis que es va donar el país quan era Uiure, tornen en general a

ésser valides. I les liéis espanyoles de la Segona República es troben en aquest cas, i entre

elles hi ha els Estatuts autonómics i les liéis que en virtut d'aquests Estatuís van ésser

promuJgades. De] contrari, es reconeixeria que les liéis que els legítims representants del

poblé van elaborar han estat anul-Iades per la interposició del régim franquista; es

reconeixeria que aquest tenia el poder d'anuHar les liéis republicanes [...]. Sis anys de

nagació del dret, no desfan el dret [...]".

658 Lletra de Rovira a Arnau Cortina (Montpdler 6-Ü-1945).



"[Sistema de Representado Proporcional] 9: hom pot triar el sistema de llista

majoritari (en qualsevol de les seves varietats), el sistema proporcional, o bé una combinació

deis dos sistemes [...]. La representado proporcional ha estar defensada al nostre país per la

Uiga Regionalista, per Acció Catalana, per la U[nió] C[ataJanista], per la Federado

Nacionalista Democrática de Maciá, per la Unió Socialista de Catalunya. El socialisme

internadonal sempre l'ha defensada, i un deis seus homes mes iMustres, Jean Jaurés, n'era

partidari convencut i defensor incansable [...]. Al meu entendre, la primera obligació d'un

partit és demostrar que no és una simple decorado de teatre, que no és sois una organització,

una bastida, un aparador, sino que té forca propia, opinió propia, gent en quantitat respectable.

1 aixó no pot fer-se a base de coalicions on els partits i els nous van barrejats [...]".

"[República Parlamentaria d'entreguerres]: En el període europeu d'entre dues

guerres, la R[epública].P[arlamentária] va fer progressos enormes, va arribar a ésser quasi

general. Pels anys 30 va comencar a decaure. Pero va ésser perqué van anar venint els cops

feixistes en diversos Estats petits i grans. Al centre d'Europa, al Báltic i ais Balcans, la R. P.

Va caure justament amb el régim democrátic. Quin esdevenidor tindrá en ['Europa Nova? Es

difícil dir-ho, perqué és una qüestió que afecta els problemes interns. Jo cree que s'obrirá

novament pas, com el sufragi femení: Mireu, respecte a aquest, Texemple de Franga. Abans

de la guerra, les dues grans democrácies occidentals, la Gran Bretanya i Franca, eren una

excepció en el dret general de vot deis dos sexes. Ara la IV República ha anunciat ja el sufragi

universal, d'homes i dones. I és molt probable que Arrglaterra, com veurem aviat, em sembla

un régim polític d'esquerra, adoptará el mateix. principi, plenament just [...]".

"["Dívísió interior de Catalunya" prenent com a model la republicana; perd

establint una reducció de Comissaries]660: "[...] Si continuem essent provincials, no

acabarem d'ésser provincians. No hi ha cap qüestió local, ni comarcal, ni de compatibilitat,

que pugui oposar-se amb rao a l'esborrament d'unes ratlles provincials que, a mes de no ésser

adequades a les modernes realitats administratives de Cat[alunya], son una de les marques del

centralisme damunt la térra viva, una i diversa, de la patria nostra [...]. Cree que podrien

establir-se cinc Comissaries. Comissaria de l'Ebre (vegueries de Tarragona, Reus i Tortosa),

Comissaria del Segre (vegueries de Lleida, de Tremp-Sort), una Comissaria del Ter

(vegueries de Puigcerdá, Vic i Girona), Comissaria del Llobregat (vegueries de Manresa i

Barcelona), Comissaria del Besos (Valles i Maresme?). A les capitals de vegueries on no hi

659 El referen! de la defensa del sistema proporcional és el llibre de Rovira: "representado
proporcional en el sufragi universal [1910}" que "va ésser el meu primer Htbre polític i la primera públícació
proporcionalista en llenguatge cátala".

660 Rovira pren c o m a referenl la Ponencia de la Divis ió Territorial formada el 1931 de la qual forma



hagués Comissari, hi podría haver un sots-comissari, per l'estil del sots-prefecte francés [...]".

Tot amb tot, aquest context organizatiu, institucional i internacional era sostingut amb

l'exposició del seu programa ideológic a "Els problemes peninsulars. L'ideal polftic cátala",

on concreta les fítes que calía seguir per al retorn immediat de l'aplicació de l'Estatut

d'Autonomia de 1932, independentment del període constituent d'una República Federal

espanyola.: "Quin es, per a un cátala nacional, 1'ideal polític de Catalunya? Aquesta demanda,

segons Rovira, s'assoliria amb la constitució d'un Estat república en el pas de l"autonomia

estatutaria" a Inrautonomia federativa"(l'ideal de I'etapa de la TJFNR), que seria a la base de la

construcció d'una Unió de Pobles a Europa, basada en el régim confederatiu quan l"Estat fos

plurinacional. El que calía destacar, dones, és que la reivindicado del restabliment autonómic

era feta des de la propia evolució política catalana, no pas dependent de l'estratégia de la

política deis republicans espanyols, i en un marc internacional europeu que vincules les

nacions peninsulars amb el concert polític confederatiu europeu, basat en el principi de la

voluntat política o "voluntat nacional", que Rovira pren com a referent de la Constitució de la

URSS661: "per a un cátala nacional és Catalunya mateixa, la majoria deis catalans si no la

totalitat, qui ha de determinar o consentir els límits de la llibertat o de l'autonomia de

Catalunya" [...]. És a dir, el projecte nacional de Rovira passava de la limitació -heus ací la

signifícació de la reflexió de Rovira- del régim intern espanyol a la dependencia directa de la

construcció europea:

"¿Pero és que el moment actual del món [1944-1945], és que les perspectives de la pau

que s'acosta, porten cap a la separació i l'isolament deis pobles? No. Europa, el món, van cap

a una unió, una unió de pobles Iliures. Encara que calgui sacrificar una mica aquesta

fantasmor de la sobirania nacional, que unes vegades destorba la llibertat deis pobles que

formen part d'un Estat, i attres impedeix l'acostament entre els pobles i la mutua garantía de

les seves llibertats. Trobo que, en el terreny internacional, la tesi verament separatista está

avui desplanada. El mot mateix de separatisme és un mot impropi, inadequat. Es tracta de

crear una gran societat de Pobles per garantir la llibertat de cadascun i la pau de tots. I aixó

dona l'avinentesa de superar certs plets histories. Com? Per rampliació de les possibilitats

d'unió o federacio de pobles. Els pobles europeus, en una forma o altre, hauran de conviure

dins njnió Europea o mundial futura. Qué voldria dir, en tot cas, el separatisme? Separatisme

661 "El principi de la voluntat nacional és el que inspira aquell article, ben ciar i categóric, de la
Constitució de la URSS que diu que les Rep[úbliques] federades poden separar-se de la Unió quan així ho
vulguin. En aixó la URSS va molt mes enllá que el federalisme historie, que per a la separació exigeix la
conformitat deis altres pobles federats. Pi i Margall mateix sostenía aquesta tesi, si bé només l'aplicava ais
pobles que s'havien federat lliurement. La federacio és un contráete, deia, i un contráete no pot trencar-se per la
voluntat d'una sola de les parts. Pero si en el contráete s'ha fet constar, com a la URSS, el dret de separació, ja
no hi problema, ja no hi ha obstacle. Teñir dret a separar-se no vol dir separar-se [...]" : Apunts diversos...



respecte a Europa? Fóra un suícidi. Separatisme respecte a lTBstat dins el qual un poblé es

troba? En aquest cas no fora separatisme, sino canvi de forma de la unió. La unió en el camp

peninsular ibéric, en efecte, es transfonnana en unió en el camp europeu Si Catalunya, com a

tal, formes part de la Unió Europea, com que indubtablement Castella també en formaría,

resultaría que Catalunya i Castetla no estarien separades, sino que estañen unides dintre la

Unió Europea, serien companyes d'un mateix conjunt, participarien en una mateixa comunitat,

assistirien pels seus respectius representants a les mateixes assemblees, tindrien el mateix

régim de dret internacional. Estarien unides, o associades, o federades, com es vulgui dir,

dintre d'Europa, junt amb els pobles ibérics, llatins, europeus. El problema, dones, deixa

d'ésser el d'estar units o separats d'Espanya. Els fets del món, els grans corrents deis nostres

dies, que serán mes forts encara en venir la liquidado de la guerra, porten a la unió general. El

problema evitable era i és aquest: ¿quina ha d'ésser la forma de la unió? La immensa majoría

deis catalans, per no dir tots, si fossim lliures de triar, triaríem, no en tinc cap dubte, la forma

d'una convivencia dins la Unió Europea. Federáis? Bé. Pero si s'estableix una federado gran,

seria esquifit i localista deturar-nos en una federado petita. Els quatre veritables pobles

peninsulars -Portugal, Castella, Éuscadi i Catalunya-, que encara no han arribat a formar mai

un conjunt ben avingut, serien els quatre companys ibérics de la Unió Europea. Cap deis

quatre no dependria d'un altre. No hi hauria hegemonies, ni submissions. Régim interior? El

que. cada poblé volgués. Régim exterior? El que determinará la Unió europea pels seus

estatuís"662.

Posteriorment aquest plantejament va ser sintetitzat -partint del document suara citat-

en la conferencia que féu el maig de 1945 al Casal de Catalunya de Perpinyá, "Les Etapes

Polítiques de la Restaurado de Catalunya", on esmentava tres etapes d'assoliment del régim

confederatiu. Es tractava del projecte general de relació entre nacions ibériques que Rovira

exposaria, com hem vist al Congrés d*ERC de juny del 1945: "La idea de la Confederació

ibérica, tal com avui és concebuda, no parteix de les regions peninsulars, ni deis dos Estats

d'ara; parteix de les quatre nacions peninsulars [...]. La primera etapa de la nostra restaurado

hauria de fer-se damunt la base de l'Estatut, tot corregint les seves minves i les seves tares; la

segona etapa seria Teixamplament del contingut autonomic de l'Estatut fíns al nivell de les

facultáis que el federalisme pimargalliá reconeix a les regions, i aixó sense exigir l'estructura

general del federalisme espanyol, el qual, si vingués, no fora segurament tan ampli com el de

Pi i Margall; i la tercera etapa, la de la confederació nacional ibérica, vindria en la segona

meitat del segon segle, d'acord amb les nacions de la Península, i naturalment, amb Castella,

2 Aquest "esborrany" previ a la redacció de Particle "Les Etapes de la Restaurado de Catalunya" es
troba a Quadern de notes [1944-1945]. En dec el coneixement a Teresa Rovira.



és a dir amb l'Espanya castellana. D'aquesta manera s'arribaria a construir una Iberia

unida,que encara no ha existit mai"663.

663 "Quaderns dlístudis Potítics, Económics i Socrals", Perpinyá, juny 1945, p.21. La fase de restauració
estatutaria i el procés de confederado ibérica és estabierta mes ámpliament a Els problemas... Peí que fa al
restabliment de l'Estatut de 1932 amb modificació de continguts (etapes primera i segona de la construcció
nacional de Catalunya): "[...] Per comencar, tornada a l'Estatut. Tant si es parteix de la restauració de la legalitat
anterior, corh si ve un nou període constituent, és indispensable que de bon principi ressorgeixi la Generalitat,
símbol i órgan de la unitat de Catalunya. Admetre aixó és, per ais homes d'Espanya i de Cat[alunya], una prova
de tleialtat. Ni que hagués de venir mes endavant una República federal, la restauració de l'autonomia estatutaria
no pot ajornar-se. Ni interinament hauria de continuar Catalunya sota el régim unitari i centralista, baldament fos
república. Recordó que I'any passat [1944?], quan un amic nostre va fer conéixer a un prohom república
espanyol de tipus conservador [...] els deu punts que vam fíxar alguns homes d'Esquerra Republicana de
Cat[alunya] [Rovira es refereix ais 10 punts de Montpeller del juliol de 1943], ell va dir ''Esto del Estatuto me
sobra porque la próxima República espanyola será federal, y no habrá necesidad de Estatutos". La veritat és que
no és gens segur que la Rep[ública] futura sigui federal. [...} Suposem que ho fos. Tindríem un període
constituent, de durada indefinida; caldria elaborar i implantar la Constitució federal. I durant tot aquest temps,
¿quin régim hi hauria a Cat[alunya]?, l'unítari? Hauríem de teñir aquells quatre governadors civils nomenats de
Madrid estant, o un goveraador general, o tots cinc governadors alhora? [...]. No, no; aquest tráete no convé, i en
política encara menys. De cop, l'Estatut, simple restítució del que ens van prendre els sabres; de cop, l'Estatut,
repeteixo que pot ésser i ha d'ésser restablert amb relativa facilitat. L'Estatut no és mes que una mitja autonomía,
ben cert. Pero la seva realització completa ens dona feina autonómica per a una bona temporada. Si la 3"
Repfúbíica] espanyola resultes federal, i bé: aleshores tindríem l'autonomia federativa, que és forca mes amplia
que l'autonomia estatutaria".

En aquest marc de prospectiva constituent espanyola Rovira era crític cap al model constitucional de
1932, la reestructuració del qual havia de convergir -no pas determinar- amb la reivindicado estatutaria: "De
totes maneres, és pensable que es faci una nova Constitució espanyola. La del 32, cal dir-ho francament, si bé és
lloable [íl-legible] per moltes de les seves tendéncies, és dolenta técnicament, i fins líteralment molt inferior, en
aquest punt, a la Constitució monárquica del 1876. Les revisions constitucionals presenten sovint moltes
dífícultats pero posats a fer, la Constitució del 32 podría ésser avantatjosament reformista o substituida. En
aquest cas, caldria un gran esforc cátala per eixamplar la base de Tautonomia, d'acord amb aquell principi que
una vegada ja va defensar Cambó, que encara que sembli estrany, tenia rao alguna vegada: el principi és aquest,
en materia d'autonomia, que es donin menys coses, pero que ens les donin dei tot". Rovira també destacara els
aspectes a reformar -fent així una assumpció crítica del que hauria de ser una situado d'autonomia federativa- de
l'Estatut atorgat el setembre de 1932: "Les coses a adobar dintre l'Estatut son principalment dues: el régim de
rensenyanca L el régim. deL treball; en l'Estatut del 32T eL régim de l'ensenyanca va éssec cetaliat per uns quants
senyors catedrátics; el del trebaíl, va ésser retallat per uns quants senyors socialistes, que tenien por que la forca
sindical de Cat[atalunya3 no fos del seu grup; van voler quedar-se a Madrid els ressorts del control. Tenim dos
estadis de la nostra trajectória catalana: primer, restítució immediata de l'Estatut; segon, eixamplament posterior,
federatiu o no, de facultats autonómiques.

Referent a la darrera etapa confederativa, com a culminació de l'aplicació de l'autonomia federativa a
cada nació peninsular en el marc de la construcció europea, Rovira explicitava -mantenint la línia que va establir
en la seva trajectória política de preguera, basada en la centralitat de la voluntat política lliurement assumida per
la societat catalana- que

"El tercer Estadt, el principal, el final, és o hauria d'ésser, e! de la reconstrucció d'Europa, el de la Unió
Europea. Aixó deurá trigar tres o quatre o cinc anys. Hi haurá aleshores possibilitat perqué les nacions , els
pobles d'Europa, manifestín lliurement, democraticament, pacificament, la seva voluntat, o almfiays eL seu desig.?
Aquells principis que regirán per ais pobles europeus en general, ¿regirán també per ais pobles ibérics? Regirán
també per a Catalunya? Si Portugal, dins la mateixa península ibérica, forma part, com és segur de la Unió
Europea, per qué no pot forma-ne part Catalunya? Per qué Portugal pot teñir molta [?] voluntat propia i
Catalunya, no? ¿Pels fets consumáis de la historia perqué a mitjans del segle XVII, revoltats contra Felip IV
d'Áustria, els catalans i els portuguesos, els portuguesos aliats d'Anglaterra, van guanyar, i els catalans aliats de
Franca, van perdre? Aquest criteri pot ésser invocat pels reis, [¡I-legible] i pels conservadors, i pels imperialistes i
pels partidaris de la forca. Pero no pot ésser invocat per cap home d'esquerra. Que en el seu dia, sense esperit de
consdénda ni d'hostilrtat per ningú, fos sotmés aquest plet a la voluntat del poblé cátala democráticament
expressada davant del món i de la historia, qui en podra protestar? Si DEL FUTUR ESTATUT EUROPEU ES DERIVES
EL DRET DE CATALUNYA, COM D'ALTRES POBLES, A ÉSSER MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA, I EL POBLÉ CÁTALA

OPTES PER AQUESTA SOLUCIÓ, EN NOM DE QUTNS PRINCIPIS Stíl PODRÍA OPOSAR NINGÚ? PERO SI LA MAJORIA DEL

POBLÉ PREFERÍS NO CANV1AR LA FORMA DtJNIÓ DIRECTA AMB L'ESTAT ESPANYOL, ELS CATALANS NACIONALS

RESPECTARÍEM LA VOLUNTAT [üVLEGIBLE], I ALESHORES LA SOLUCIÓ ADOPTADA TINDRIA UNA AUTORTTAT QUE



L'establiment d'aquest régim confederatiu va ser desenvolupat simultániament a dos

arricies: Les nacions ibériques i la futura confederado ibérica, quan Rovira va entrar en

contacte amb potítics portuguesos . En el primer informe -molt mes conceptual- establia la

diferencia clássica entre federalisme regionalista i nacional alhora que configurava una

confederació d'estats ibérics i apostava per la via de la voluntat política envers l'añnnació

nacional, mes enllá d'una afírmació cultural :"Quina diferencia hi ha entre Tiberisme

vuitcentista i l'iberisme d'avui, que hom pot anomenar neoiberisme? Durant el segle passat es

van manifestar a la Península tres corrents iberistes: un d'unitari, que volia fer de la Península

un sol Estat mitjancant la unió d'Espanya i Portugal, o sia l'annexió de Portugal a Espanya; un

altre de dual» que volia unir els dos Estats sense destrucció ni absorció de cap; un altre de

federal, que proposava la constitució d'una Federació ibérica formada per Portugal i les

múltiples regions hispániques [...]. I bé: el neo-iberisme no és ni unitari, ni dual, ni

regionalista, ni propiament federalista; és nacional i confederal. Alió que vol unir son, no pas

les regions, sino les nacions peninsulars, i vol unir-Íes amb els llacos de la Confederació,

menys nombrosos i menys estrets que els de la Federació.f...] El criteri nacional posa el tet de

la llengua en el primer lloc, perqué aquest fet és la resultant del procés historie i psicológic.

Pero ádhuc quan la llengua distinta no existeix o ha reculat com en els casos d'Irlanda,

Éuscadi, la consciéncia de teñir una personalitat col-lectiva i la voluntat de consagrar-la

políticament donen o mantenen el carácter de la nació. Tal és la interpretació liberal de les

nacionalitats".

NO TÉ SI ÉS O SEMBLA FILLA D'UNA IMPOSICIÓ. Si EL POBLÉ CÁTALA TROBÉS QUE NO LI CONVÉ, O QUE ÉS MASSA
ARRISCAT L*ÉSSER MEMBRE DIRECTE DE LA UNIÓ EUROPEA, LA TASCA DELS CATALANS NACIONALS SERIA LA DE

TREBALLAR DINS EL MARC DE L'AUTONOMIA ESTATUTARIA O FEDERATIVA ESPANYOLA, LLEIALMENT,

LEOALMENT, PROCURANT TREURE TOT EL PROFIT POSSBLE DE LES FACULTATS AUTONÓMIQUES QUE TINGUÉSSIM.
RECONEC QUE HI HAURÁ RETALLADA PER ALGÚN TEMPS, PER MOLTS ANYS. I MENTRESTANT ESPERARÍEM SEMPRE,
TOT PEELSLSTMT EN EL TREBALL LEN L'AMOR. A. LA. LLIBERIAT HUMANA, ELS TEMPS DE PLENITUD PER. CATALUNYA.

QUE UN DÍA O ALTRE VINDRÁ". Rovira, dones, torna a expücitar el principi de la voluntat política -com a principi
definidor de les nacionalitats- com a concreció d'una consciéncia nacional-cultural assumida (La versaleta en
majúscula és nostra).

664 Respectivament, a "Per Catalunya", núms. l[juny de 1945] i 2 [juliol de 1945] pp. 1-2 i 5-6. En una
Hetra a Liado (Montpeller, 16-IÜ-1945), Rovira emfasitza la necessitat de mantenir contactes amb els iberistes
portuguesos: "Cree que ens convé establir Ha9os d'amistat amb els demócrates portuguesos t fomentar en tots
sentits l'amistat entre els dos pobfes, oposats geográficament, pero acostats pels ideáis profunds i pels alts
interessos. L'intercanvi catalano-portugués en l'aspecte cultural i literari tindrá forca valor; aquest últim
¡ntercanvi, el literari, no el podrem fer amb els bascos, que no teñen verament una literatura. I peí que fa ais
castellans, el seu imperialisme lingüístic per procediments d'imposició no deixa gaire lloc al veritable intercanvi,
que ha de teñir una base d'ígualtat. L'expansió literaria de Castella a Catalunya pren un aire de colonització. Es
creuen allá massa superiors per a admetre ni la hipótesi d'una recíprocitat expansiva. El neo-iberisme, que
podríem dir, posa damunt d'un peu d'igualtat les quatre nacions peninsulars, i ofereix a Castella un lloc entre
iguals. Per compte del recel i de Panimadversió de les altres tres nacions contra ella, tindríem la germanor de
totes. Els castellans han de dir si els convé o no el tráete. És un problema que no es resoldrá en quatre dies, pero
que des d'ara queda plantejat en termes clars i precisos. Em felicito, amic Lledó, que vos també sigueu neo-
iberistes. És una cosa que mal no podran, ser els prohoras de casinet i de vileta".



En la segona aportació -"passar del camp de la geografía lingüistica al de la geografía

política"- establia que el procés confederatiu entre les entitats nacionals (analitzant els casos

galaicoportugués, base, castellá i cátala) era desigual. En el cas de Galicia-Portugal, tot i

reconéixer la unitat de la llengua: "sería actualment viable un Estat gallego-portugués dins la

Confederació ibérica?"); peí que feia a Euskalherria, existia el rerefons de la unitat territorial:

"Étrricament i nacionalment, els navarresos son bascos. Entrarien dins I'Estat base si la

Península s'organitzés confederalment? I si no hi entressin, formarien una unitat a part?";

pertocant a Castellá també destacava la qüestió de la territoríalítat atesa la fragmentació

d'aquesta nació a través del "federalisme historie": "La cosa mes natural i mes recomanable,

dins l'organització confederativa, fora que Castellá formes un sol Estat". I, finalment, la

realitat de la Catalunya Gran, "avui menys unificada que Castellá". I afegeix: "El procés de

desnacionalizado que l'ha afectada, ha afluixat els lligams espirituals de la seva unitat.

Aquesta unitat no és sentida, o ho és molt poc, per la massa de la població valenciana i

mallorquína o el catalanovalenciá". A mes de remarcar la qüestió de la territorialitat

lingüística -"A les parts occidentals i meridionals del País Valencia hi ha zones de llengua

castellana" [anotació manuscrita per Rovira]-, calía un procés de nacionalització intem. Per

aquest motiu concloía: "L'exposició sumaria deis problemes territorials que enclou la

Confederació ibérica, basta per a demostrar que aquesta solució no és aplicable

immediatament, ni en un termini curt. Cal abans un període de preparació política, cultural i

económica, cultural i económica. .Per un costat hem de treballar per raglevament de les

nacions peninsulars que están trencades; per l'altre costat hem de facilitar llur entesa. I mentre

es fa aquest doble trebaíl preliminar, els pobles de I'Estat espanyol han de trobar en un régím

d'autonomia la manera de preparar, a través d'una espera digna, l'hora gloriosa de la plena i

harmónica Confederació peninsular".

La idealitat665 -el régim de pacte igualitari entre nacions íbériques- s'havia d'assolir

gradualment, amb independencia del que resolgués el recobrament d'una Assemblea

Constituent espanyola en el cas de restitucio republicana. El front estatal, segons Rovira, no

havia d'impedir el procés de restitucio estatutari per iniciar les tres etapes de construcció

nacional: "Per aixó creiem i sostenim que la solució, no ja rnillor, sino Túnica bona, seria la

restauració de les institucions republicanes i autonómiques, peí dret establertes i per la forca

665 Idealitat que Rovira mateix sintetitzá poéticament -en coincidencia amb el sise aniversari de
l'afusellament del presiden! del govern cátala Lluís Companys i Jover- a "La Crida al Món" (Montpeller, 16-X-
1946), dins Poemes no melosos .... "Alceu, companys, els penons agitats peí fort vent de la lluita./ Alceu els
cants insistents que del cor pugen dret fíns ais Ilavis./ Digueu al món que els fidels lluitadors de la gran
Catalunya/ porten al p¡t els colors d'or i sang, vell senyal de la patria./ Digueu al món que al vessant llevantí de
les terres ¡benques,/ un poblé vol recobrar el seu dret a la Uibertat magna./ I si els puixants, negligents, la
requesta no acuiten,/ ja no podran en els dies vinents acusar-lo d'audácia/ quan, deixat sol, ell tot sol amb coratge
el combat recomenci/ i amb esforc dur per ía sang i el dolor í el valor es faci IHure".



enderrocades. Si aquest criteri prevalgués, la represa de la legalitat implicaría el restabliment

simultani de la República i deis Estatuís. Cap ajornament d'aquests últims no fora possible, ni

en l'aspecte legal ni en l'aspecte moral [...J"666. L'eqailibri de Rovira a l'exilt era una aposta

per harmonitzar els drets nacionals i els fets polítics que els condicionaven. Així actúa a

través del Consell Assessor i al si d'Esquerra Republicana cercant una via d'entesa amb la

proposta autodeterminista de Caries Pi i Sunyer i el Cousell Nacional Cátala. És a dir, sense

renunciar a la relació confederal entre nacions -o neoiberisme-, calia establir una estrategia

d'unitat al si del propi partit per assolir-Ia i impulsar una reflexió -principal tasca de Rovira i

Virgili- sobre l'estatus polític que hipotéticamemt havia d'aconseguir-se a Catalunya arran de

la victoria aliada sobre el nazifeixisme el maig de 1945.

De tota manera, al marge del temps historicopolític, la proposta de Rovira es basava en

els fets despresos de l'aplicació de l'Estatut de 1932, cosa que des de l'exili serví per a

impulsar la recuperació estatutaria com a primera fase per assolir -en virtut del lliure pacte de

decisió- una realitat confederativa. Rovira, amb tot, com ell mateix reconeixia, entenia que no

era una fet mecánic i'aplicació autonomista i l'accés a Tautodeterminació confederativa. Per

aquesta rao, des de I'exili, semblava que tomava a cobrar vigencia la tasca de nacionalització

cultural del teixit social del país que ell mateix havia subratllat a La Nacionalització de

Catalunya i també amb la vinculació amb la Unió Catalanista, car el pas de l'estadi federatiu

al confederatiu es donava en funció del grau de consciéncia política -el principi de voluntat

política després de Nacionalisme i Federalisme- deis cormacionals (d'on el reiterat concepte

de 'cátala nacional1). I per Rovira era difícil d'assolir aquest grau de vindicado política si a la

base no s*havia produit la construcció d*una nació cultural. Bona mostra d'aixó darrer és la

seva recerca Descripció de Catalunya.(l) La térra catalana (1944) , on destacava una

666 Les eventualitaís, "La Humani ta t " , L-LV-1948.
667 El treball duia com a subtítol: Elsfactors de la collectivitat catalana: la térra, la raga, la historia,

¡'economía, ¡'estructura social la ¡lengua, ¡'ánima. Dec el coneixement del text a Teresa Rovira. El sumari del
treball era: "Cap[ítol] primer: Figura de Catalunya. I. L'angle- nordest de la península ibérica; II. El mangle
cátala; III Geometría i geografía; IV. La figura i el destí; V. Avantatges i desavantatges de la posició geográfica
de Catalunya; VI. Dues magnifiques perspectives: el canal de les dues mars i el ferrocarril eurafrica. Cáp[ítol] II:
La-Catalunya major. I. Catalunya histórica i Catalunya lingüística; II. Les terres de (lengua catalana; III. El cas
de la Catalunya aragonesa; IV. El cas de la Catalunya francesa; V. El cas de la Catalunya italiana; VI. Llac. de
germanor, no pas jou d'imperi; VII. La Valí d'Aran, comarca gascona de Catalunya; Vm. El criteri cátala en les
qüestions territorials.Cap[itol] III: El doble signe cátala: muntanya i mar. I. Predominí muntanyá i marítim; II.
Els Pirineus, plasmadors de la térra catalana; HI La muralla pirinenca: els seus marlets i eis seus portells; IV.
"Aquelles muntanyes que tan altes son"; V. La biñircació deis Píríneus orientáis; VI. Un esquema orografíc; VII.
Els catalans i les muntanyes; VIII. Escassetat de planes; IX. Els rius; X. La mar i Catalunya; XI. La riba de la
mar; XH, El clima.Cap [ítol] IV: El paisatge de Catalunya. I. Elements del paisatge; II. El cel; III. La llum; IV.
El relleu i el tapís; V. Els conreus com a creadors de paisatges; VI. El paisatge i l'home".

Val a dir, tanmateix, que la matriu originaria d'aquest projecte era la Historia de ¡es Antigües
¡nstitucions Catatanes [llibre I][1942] [Ms. 4029], on, a mes de recollir aquests factors, ¡ncloia un capítol dedica!
a "la Hengua": a) els parlars pre-romans, b) el Ilatí a Catalunya, c) la formado de la Hengua catalana i d) el valor
de la Uengua. * -



relació entre nació histórica i comunitat lingüística i, sobretot, insistía en el nexe entre marc

territorial i voluntat de pertanyer-hi. Sobre aquest darrer aspecte exposa, un cop mes, la

concepció electiva, liberal de nació adscrita a la lliure de determinació i/o a la voluntat de

pertinenca;

"[...] la delimitado geográfica de Catalunya presenta, per a avui i per a demá,

múltiples problemes. Pero aquests problemes no arribaran mai a ésser conflictes, si aixó ha de

dependre deis cataíans. I és que els catalans teñen una noció liberal i democrática del principi

de les nacionalitats. Professen sincerament la doctrina del dret deis pobíes a dísposar d'eíls

mateixos i acepten l'aplicació d'aquesta doctrina ais punts litigiosos o dubtosos que avui o

demá puguin afectar a Catalunya. En cap qüestió territorial, ja ho hem dit, no mostren

tendéncies an[n]exionistes o imperialístes. Si un dia les qüestions territorials que hem exposat,

o algunes d'aquestes es plantegessin en el camp polítie per efecte d'esdeveniments ibérics o

europeus o mundials, els catalans no demanarien altra solució que la derivada del lliure

consentiment deis habitants afectáis, i en últim cas s'avindrien lleialment a un arbitratge

autoritzat i imparcial. Mai no donarien al plet, en alió que d'ells depengués, el carácter

d'aspror i de rancúnia que en molts indrets d'Europa han revestit i revesteixen els plets

d'aquesta naturalesa. Considerem els catalans que és inadmissible democráticament, aquella

concepció del principi de íes nacionalitats naturals en virtul de la qual un Estat pot dir al poblé

d'un país, d'una regió, d'una comarca o d'un municipi: 'Em pertanys, perqué ets de la meva

nacionalitat. T'armexiono al meu territori'. Quan els habitants no s'hi avenen, l'an-[n]exió és

una depredació i un abús de forca. Aquesta és també la tesi que Rénan i Fustel de Coulanges

sostenien contra Mommsen aleshores que el gran historiador germánic, amb motiu de la

guerra francoprussiana de l'any 1870, afirmava que Alsáeia i la part reivindicada de Lorena

pertanyen a Alemanya perqué son paisos alemanys. El principi nacional ha de considerar-se

des d'un altre punt de mira, i la seva fórmula ha de guiar-se aíxí: un país, una regió, una

comarca o un municipi que es trobin fora de l'Estat de la seva nacionalitat, hi han d'ésser units

o reunits, si tal és la voluntat comuna i si aixó és factible geográficament. Per extensa que

Catalunya pogués ésser, no seria verament per ais catalans la Catalunya major, si la seva

unitat es bases en la forca coactiva. L'auténtica grandesa de les nacions no radica en l'extensió

668 Aquesta adscripció nacional a partir de criteris lingüístics era reflectida a l'apartat "Catalunya
histórica L Catalunya Lingüistica": "El mangle geográfic que havem descrit ["L'angle nordest de la península
ibérica"] és certament el de Catalunya. Pero de Catalunya en sentit estríete. Aquesta és la Catalunya deis límits
oficiáis i administratius, ia del vell Principat, la de les quatre províncies modemes creades per reial decret l'any
1833 -Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona-, la de la Mancomunitat constituida l'any 1914 i dissolta el 1925, la
de la Generalitat nascuda l'any 1931 i caiguda trágicament l'any 1939. La seva extensió passa de 32.000 Kmq., el
nombre deis seus habitants passa de tres milions. Pero ni ha sentit ampli del mot Catalunya: el de la Catalunya
major: la Catalunya que abraca totes les terres on el Henguatge cátala és parlat. La Catalunya estricta és la
Catalunya de la historia. La Catalunya major és la Catalunya de la Mengua".
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de llur territori, ni en la puixanca material; radica en l'alt esperit que les inspira i en l'obra de

civilització que porten a cap. Els catalans mes s'estimarien una Catalunya petita, ni oprimida

ni opressora, culta, lliure i rica peí propi treball, que no pas una Catalunya gran formada i

sostinguda per la coacció i la violencia. Quina és la térra de Catalunya? Es la térra deis qui,

parlant la Uengua catalana, son i volen ésser catalans".

De nou, cultura-política nacional eTa un binomi indestriable. Per aquest motiu, des de

l'exili, Rovira plantejava un "retorn" ais orígens nacionalitzadors669. O "[...] una germanor

ibérica, Iligam espiritual molt mes fort í molt mes sá que la imposada comunitat estatal"670

Pero aquesta argumentado tenia unes bases históriques i jurídiques, que establí en l'escrit

inédit, "L'Estat Cátala. Estudi de Dret Public"671.

0.1.5.4. "L'Estat Cátala. Estudi de Dret Public" (1947).

"Es fet principalment, per a posar de relleu el fonament jurídic i el procés historie de les nostres
reivtndicacions nacionals. En escriure'l, pensava tant com en el nostre públie interior i d'exiliats, en el públíc
internacional. Em sembla que seria útil de fer-ne una edició a a part, i traduir-lo". [Lletra, de Rovira a Joan
Casanellas, 9-IX-1947].

L'objectiu d'aquest treball672 era la divulgació de la confíguració histórica i

institucional del fet nacional cátala. Pero també significava una investigació que es produía en

el context de reflexions polítiques que tractaven sobre les característiques estructuráis,

669 É s el que Rovira exposa en commemorar episodís histories com la proclamado de la República
Catalana el 14 d'abril de 1931. Davant les actifuds critiques perqué Maciá reconegués final ment la fórmula de la
Generalitat, Rovira exposa que "una bona política catalana ha de tendir, en els nostres dies, a restablir l'equilibri
entre les aspiracions i les forces, entre el voler i el poder. Per voler mes, s'ha de poder mes. I el poder el dona, en
primer Uoc, una consciéncia nacional robusta. Voler sense poder, no és senyal de major patriotisme, sino de
menor sentit de responsabiíitat. El millor patriota no és aquell que augmenta les pretensions, sino aquell que
augmenta les possibilitats de la Patria. Maciá va fer, Pany 1931, tot el que podia, i encara mes. La seva
acceptacíó dolorosa de la Generalitat inicial va salvar Catalunya í la República de greus perills i va deíxar obert
el camí de les possibilitats futures [...]. Que Catalunya siguí plenament catalana, i será República. La llibertat és
ais cors abans d'ésser a les liéis". Cf.: El 14 d'abril cátala. Comentan Historie, "La Humanitat", 40, 14-IV-1946.
En una projecció quant ais fets del 19 de jutiol de 1936, Rovira refecterx una perspectiva semblant quant a la
vinculació/identificació entre "esperit república" i "esperit nacional": El ¡9 de juliol barceloni. Comentan
historie, "La Humanitat", 4&-49, 19-VTI-1946.

670 Lletra a Alexandre Deulofeu, 8-XI-1944.
671 Els debats sobre l'estructura política peninsular i catalana eren freqüents a l'exili. Així, Rovira és

preguntat sobre aquesta qüestió des del Conseil Directiu de la Comunitat Catalana de Méxic a fi de "conéixer el
pensament politic deis compatriotes mes representatius de íes diverses tendencies de la política nacional catalana
que viuen exiíiats ais paísos d'Europa". Peí que feia a l'apartat d'"El régim futur de Catalunya i la nova estructura
peninsular" hom consulta les persones següents: Rovira i Vírgilí, Batista i Roca, Josep Camer, Claudi Ametlla,
Amadeu Hurtado, Progrés Alfarache, Josep Xirau. Cf: Una enquesta entre els compatriotes exiliáis a Franca,
"El Poblé Cátala", 34 (Méxic, agost-setembre, 1946).

Aquesta recerca no será mai publicada. Un any després de la redacció Rovira aefaria a Tarradeilas
des de Perpinyá (17-VIII-1948): "Espero les noticies de l'amic Roig [i Querol?] sobre ei meu treball L'Estat
Caíala, que obtingué el premi Lluhí"[AMTM]. Una síntesi de l'estudi destacant la vinculació entre 'esperit
liberaP-'esperit catalá'-cultura-política-jurisdicció, a En el centenari de Rovira i Virgili ."L'Estat cátala"/ A.
BLADÉ I DESUMVILA, "Avui", 29-XII-1982.



económiques i socials del Principat en temps normáis, "no de la Catalunya deformada del

darrer decenni"673 i d"El poblé nacionalitari a Espanya"674. Era així, perqué cal teñir present

que aqüestes reflexions polítiques que hem anat comentant anaven adrecades no tan sois a

l'exili polític sino a la resta de nuclis catalans. En efecte, en una carta a Ventura Gassol,

Rovira comenta: "L'Estat Gatalá... 'estava escrit' de cara al públic estranger a fi de fer conéixer

els fonaments i el descabdellament de les reivindicacions. Fóra per mi un goig que vos la

traduissiu al francés [fínalment, no va ser així]. Alguns deis seus capítols son dedicáis al

federaíisme i hi faig allusions al régim suís [Ventura Gassol era aleshores a Suíssa] [,..]"675.

Rovira va plantejar aquesta reflexió per a legitimar la reivindicado de lEstat Cátala al

Uarg de la historia. Pero es tracta, sobretot duna síntesi de la propia ideología nacional. És a

dir, Rovira establia una sistematització entre la doctrina del del federaíisme nacional i els fets

juridicopolítics que el. catalanisme contemporani va establir per a explicitar el régim de

sobirania del Principat. Volia, per tant, remarcar que després de l'ocupació borbónica del 1714

la legitimitat del ITEstat Cátala no era qüestionada: "del problema que plantejá

intemacionalment el Principat amb obstinat heroisme el primer Borbó d'Espanya, els anglesos

d'aquell temps van dir-ne "el cas deis catalans". Era i és, essencialment, el cas d'un poblé

liberal que vol ésser lliure, d'un poblé democrátic que vol ésser lliure, d'un poblé democrátic

que vol governar-se ell mateix, d'un poblé nacional que vol encarnar el seu esperit en la forma

material d'un Estat que sigui instrument i garantía de la llibertat propia". Amb aquest

plantejament genéric .'Tobjecte del present treball és mostrar, de primer, el procés historie de

/• l'antic Estat cátala, i després l'esforc constant deis catalans, a partir de la renaixenca patriótica

del segle XIX, per recobrar ITüstat perdut [...]. Estudiarem a fons, sobretot raspéete

673 Caracteristiques de Catalunya/ A. ROVIRA i VIRGILL 196-197, "Catalunya", marc-abril, 1947,
pp. 7-12.

674 La perspectiva política d'aquesta análisi venia condicionada perqué un any abans Rovira es
manifestava en contra del restabliment de la monquia borbónica a Espanya, perqué "el republicanasme cátala ha
trobat en el federaíisme la fórmula que aplega avui l'afany de llibertat humana i l'afany de llibertat catalana.
Volem República a Espanya i República a Catalunya". El nostre amor a la Generalitat vé, no solament del
prestigi historie de la nostra antiga institució nacional, sino també del fet que, per a nosaltres, ía Generalitat [...],
t é en principi el sentit i el valor de la República catalana, que aspirem a integrar dintre d'una República hispánica
de nacions lliures", Els espectres ("La Humanitat , 36, 15-11-1946).

L'análisi en profunditat del fet nacional a "Le Probléme nationalitaire en Espagne" a Antoni Rovira i
Virgili i la qüestió nacional. Textos polítics ¡913-1947, pp. 95-105. Aquesta reflexió es concebía des de
1'aplicació del l iberaüsme polític ais drets de les nacions peninsulars: "Le mouvement nationai et le mouvement
liberal sont appanis comme derives du méme principe. S'ily a des droits pour les hommes, ify a des droits pour
lespetiples. et ees demiers droits ne sont qu'une forme des premiers". La perspectiva de solució al fet nacional
peninsular s'establia, dones, a partir de l'acceptació deis drets polítics en un marc federal concretat per les
nacions catalana, gallega i basca.

675 També li explicava que miraría de publicar la Terra Catalana de la qual he pubücat a Ouaderns de
Perpinyá (La figura de Catalunya, [gener de 1945]) i la Nostra Revista (El paisatge de Catalunya, El doble signe
cátala, Mar i Muntanya [I5-TTT-T946 i 15-VTTT-f948]). Lletra de Rovira i Virgili a Ventura Gassol (Perpinyá, (-
1-1949) [Fons Ventura Gassot. ANC).



constitucional del "cas deis catalans" a través de les formules jurídiques proposades, assajades

o implantades en els darrers temps"676 La recerca, per tant, no era estrictament teorética sino

que cercava d'establir regiamentacions concretes que al llarg de la historia havien concretat

una forma d'institució nacional catalana davant el qüestionanient que es feia de la sobirania

nacional677. El marc ideológic consistía a fixar la sobirania amb la independencia, formules

federaü'ves o confederatives: "L'ánima d'una nació tendeix vitalment a encarnar-se en el eos

d'un Estat. L'ánima catalana, avui com ahir, demana l*Estat cátala. L'autonomia moral de

Catalunya, plenament recobrada al llarg d'un segle de renaixenca, reclama i exigeix

l'autonomia política. I ací emprem el mot autonomía en el seu ampli sentit etimológie,

igualment compatible amb la sobirania independent i amb les formules federáis i

confederáis"678. La fínalitat de la investigado era reflectir "un procés historie, una realitat

política, un problema jurídic" per a examinar "el cas deis catalans" com a qüestió "del daler de

llibertat en els homes i en els pobles" . L'argumentació roviriana era la propia del

catalanisme república en destacar la identitat entre 'riquesa-llibertat-igualtat' i estructura

social, que legitimaria la sobirania política regida no pas per principis economicistes sino

d'idealitat: "a la riquesa apelgada treballant hi ha afegit una altra riquesa encara mes valuosa i

mes duradora, la de la cultura, de la quat la llengua vernacla ha estat i será la mes alta

expressió, I per damunt d'aquestes dues riqueses, hi ha posat la riquesa máxima; el daler de

llibertat. Si la riquesa de Catalunya és mitjana, és també amitjanada. Volem dir repartida

L'Estat Cátala. Estudi de Dret Public, pp. 1-2.
677

678 , p.4.
679 , p.4. L'estudi de Rovira es dividía en els aparata següents: I)

Antecedents histories: l.l)"La térra i els homes": a) Quadre geográfic; b) Barcelona i Catalunya; riquesa,
llibertat, igualtat; d) Les Catalunyes (pp. 5-16); 1.2) "L'origen de les quatre espanyes"; a) La falsa unitat de
I'Estat visigod; b) El regne catalano-septimánic; c) No a la Iberia una, sino la Iberia quadruple; d) Els sarraíns i el
fraccionament ibéric (pp. 17-30); 1.3) "La formació de l'antic Estat Cátala": a) La composició étnica en temps de
la Reconquesta; b) La Catalunya comtal; c) El comtat i la Marca; procés de la Marca Hispánica; d) L'atracció
deis Pirineus i la crida del mar (pp. 31-58); 1.4) "La Unió Catalano-Aragonesa": a) Motius de l'enllac; b)
Carácter de la unió: Estats diversos sota un sol monarca; c) El comte-rei dins la Unió; d) Preponderancia de
Catalunya; e) El nom d'Aragó; f) L'expansió hispánica de la Unió sota Jaume I: Mallorca i Valencia; g) La
repartido del dominis: dos grups dTEstats i dos reis (pp. 59-79); 1.5) "La Catalunya Imperial": a) Limperi
mediterrani de Catalunya; b) El régim de Valencia i Mallorca; c) El régim de t'Imperi cátala; els tres grans
órgans de l'antic Estat cátala: el Comte-rei, Les Corts i la Diputado del General (pp. 80-99); 1.6) "La Decadencia
sota les dinasties forasteres": a)De nació a provincia; b)La fi de I'Estat Cátala (pp. 100-106);

II) Programes iprojectes constitiicionals en ¡'época contemporánia. Cap al nou Estat Cátala: a) Sota el
vent de la renaixenca: I'aspecte polític; b) El régim representatíu i el parlamentan"; c) Les Corts catalanes:
unicameralisme i pluricameralisme; d) El poder executiu; e) El poder judicial (pp. 107-140); III) L'organització i
les facultáis de la Catalunya Autónoma: a) 3. l)"Un assaig de Govern cátala": La Mancomunitat de Catalunya
(1914-1924) (pp.1-6); 3.2)) De la dictadura a la República (pp. 7-9); 3.3) "L'Estatut de Catalunya" a) Del
projecte a la Hei; b) Les institucions autonómíques; c) Les facultáis de la Catalunya autónoma (pp.10-26); 3.4)
"L'Estatut cátala i el federalisme"; a) El concepte de federalisme; b) El federalismo pimárgalliá comparat amb
l'Estatut de 1932; c) El contingut autonómic i ¡'estructura federativa, d) Régim estatutari o federalisme general?
(pp.27-61); 3.5) "Els fonaments espirituals de I'Estat Cátala": a) L'ánima catalana; b) L'esperit demo-liberal; c)
L'esperit nacional; d) L'esperit universal; (pp. 62-70).



sense grans desnivells [...]. Així Catalunya está preparada alhora per al régim de la lllibertat

del poblé i per al régim de la igualtat deis homes. Llibertat política i igualtat social son per ais

catalans les dues cares d'una mateixa medalla encunyada per l'esperit de justicia. Catalunya

vol ésser un poblé lliure constituít per homes iguals. Doble democracia social i política [„ J , I

ha d'esser una fórmula política d"Estat rinstrument de l'ascensió catalana. El dret a l^stat

propi el té Catalunya, no sois per un heretatge del seu passat nacional, ans encara per una

exigencia vital i permanent"680. El marc jurídic partía, segons Rovira, de dues constants

clássiques en el seu idearí nacional: a) fíxar territoríalment í'abast de Catalunya i b) establir la

plurinacionalitat peninsular. Peí que fa al primer aspeete, el fet objectivable que traca el

territori és la cultura i la historia i, mes específícament, la llengua. En aquest sentit, en

comptes de parlar dtieterogeneítat com s'esdeve a Espanya, el factor cultural cohesionaría un

ámbit nacional eatalá: "La pluralitat catalana no té els mateixos carácters que té la pluralitat

hispánica. Representa una diversitat geográfica i histórica, pero no pas étnica ni lingüística.

La raca [=cultura] i la llengua, que diversifiquen les Espanyes com la geografía i la historia,

no diversifiquen les Catalunyes; al contrari, les unifiquen. Les Catalunyes tan una Catalunya.

Les Espanyes no fan una Espanya. Les quatre Espanyes -Castella, Catalunya, Portugal i

Esucadi- son quatre nacions. Les tres Catalunyes -Principat, Valencia i les Ules- son tres

regions d'una sola nació" . Pero aquesta nació cultural no es den a cap concepció

assimilacionista d'un territori vers un altre. Es tracta de la conseqüéncia de l'aplicació de la

tesi liberal de consentiment d'adscripció política a partir de la base lingüística: "No hi ha cap

imperialisme, ni cap irredentisme en el sentit ampli del nom Catalunya. No hi ha mes que

1'afírmació d'una unitat lingüística, i per tant d'una unitat cultural í espiritual. La térra de les

nacions pertany ais homes que l'habtten. La térra del fiitur Estat cátala ha d'ésser la deis qui,

parlant espontániament la llengua catalana, son catalans i ho volen ésser políticament. Tesi

nacional, ben cert. I també tesi liberal i democrática [...]. Creiem, dones, que cal continuar i

intensificar la represa del nom Catalunya en el seu ampli sentit. Si la llengua de tots aquests

pateos [Catalunya continental i insular] és la catalana, com avui reconeix, és lícit i lógic

d'aplicar a llur territori el nom de Catalunya i el de catalans ais qui l'habiten"682. La nació,

dones, no és un órgan que s'"autolegitima" cíclicament, al marge del plebiscit, sino que és en

fundó del lliure acord del connacionals [subjectes histories].

Peí que fa al segon fet estructural, que remet a establir la quadrinacionalitat peninsular

(base histórica del federalisme nacional), Rovira parteix del qüestionament de la unitat

680 , pp. 10-11.

, p. LZ,

6n ,pp. 14 i 15.
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territorial d'encá deis visigots . En l'apartat "No a la Iberia una, sino la Iberia quádruple",

planteja que "el període de la dominació visigoda no és el de la formació de la unitat real

ibérica, sino els deis prolegómens de la formació deis diversos grups nacionals de la

683 La tesi de la realitat plurinacional ibérica va ser contestada reiteradament per la üuel-lectualitat
liberal espanyola. Un exemple demostratiu (la polémica mes significativa que he locaíitzat airan de les reflexions
de Rovira i Virgiii) d'aquesta réplica es va esdevenir amb la publicació d'un article póstum de Rovira: El
problema de las nacionalidades hispánicas ("Revista Trimestral. Cuadernos del Congreso por la Libertad de la
Cultura", juny-agost 1953, pp. 42-47). Aquesta revista definía Rovira com "uno de los más brillantes y puros
escritores en catalán"). La hipótesi de Rovira que s'hi desenvolupava no era nova. Es tractava de sintentitzar el
que definía com a falla estructural organitzativa de l'estat espanyol. Una mancanca que era a la base del no
reconeixement de les quatre nacíons peninsulars. Pero, a mes, Rovira aportava la vía de la lliure voluntat
política, no tan sois per a resoldre aquesta manca de reconeixement polítíc sino que, en els casos base (en relació
a Navarra) i cátala (en relació a Valencia, i les liles), eL poütic remarcava la necessííat de la federado regionaL
basada en l'articulació política en Unía proporcional a la concreció d"una consciéncia nacional de pertinenga
comuna. Per tant, !a tesi de Rovira remetía de nou a la vinculació entre Uibertat individual i llibertat col-lectiva:
"El movimiento nacional y el movimiento liberal aparecieron como derivados del mismo principio. Si existen
derechos para los hombres también existen derechos para los pueblos, fio siendo estos últimos otra cosa que
una forma de los primeros. El verdadero sujeto de las libertades humanas es siempre el individuo; la libertad de
la lengua, por ejemplo es una libertad -la más elemental y ala par la más espiritual- de los individuos que la
hablan", p.42.

La contestació de 1'ínteHectual liberal Salvador de Madariaga establia un recobrament del principi
descentralitzador, pero alhora qüestionador deis fets nacionals exposat per Rovira: "No creo en las cuatro
nacionalidades. Creo que la unidad del pueblo español cala mucho más hondo que su variedad. Creo que su
variedad es verdaderamente maravillosa, per en el seno de una unidad psicológica todavía más impresionante
[...]. Seguro estoy de que el particularismo portugués y el catalán llevan en la Historia tanta responsabilidad
por las desgracias de España como cualquiera de las demás causas que se suelen enumerar; y de que, si
Catahiña y Portugal hubieran orientado sus esfuerzos hacia una coordinación creadora con los demás pueblos
españoles, la Historia de España hubiera sido mucho más estable [....]. Pero estas autonomías son
indispensables si España ha de volver a ocupar en el mundo el lugar que le corresponde. Y no sólo ¡as de
Cataluña y Vasconia [„.]. Para que España renazca de verdad, es menester una honda descentralización, a fin
de cada reino recobre la dirección de sus asuntos, para dar libre curso al espíritu creador de pueblos tan
diversos y tan originales. Esta descentralización es necesaria. Para t[ue sea posible, es menester que el espectro

. del separatismo no vuelva a surgir en la imaginación de tos españoles. A los vascos y a los catalanes toca
huyentarlopara siempre de la Península", p. 48 Las autonomías en España a "Revista Trimestral..., pp.48-5I(la
citació a la pág., 48). Madariaga mateíx insíteix en les critiques a les tesis de rarticle de Rovira peí que
suposaven de "transfigurar la realidad' a Salvador de MADARTAGA; Memorias de un Federalista, Editorial
Sudamericana, Buenos Aires, 1967, p. 117 (i en general tot el capítol d'aquestes memóries: Polémica con Rovira
i Virgili, que no és altra cosa que la reprodúcelo de l'article de Madariaga crtat, pp. 117-126).

La resposta a les tesis de Madariaga, favorables, en canvi, a les nacions peninsulars i contraríes a la
descentralització per a les nacions sense estat, proposada també per Madariaga, a Consell Nacional Cátala.
Documents; Salvador de Madariaga y el Problema de las Nacionalidades Ibéricas [Salvador ARMENDARES/
Miquel FERRER], Méxic, 31-X-1953: "Es tarde ya para las descentralizaciones y autonomías de tipo regional
español que propone el señor Madariaga. Esta obra ha sido iniciada por la Segunda República Española y a los
bárbaros de la España imperial, una e indivisible, y que también hablan contantemente de la "unidad de
destino", se les antojó que era separatismo. Ha quedado, pues, conclusa la época del regionalismo español y se
aproxima la de las naciones periféricas. Después de la experiencia reciente, ni a catalanes, ni a vascos ni a
gallegos nos toca ahuyentar nada, excepto los bárbaros". [Aquesta resposta, com a exemple del ressó del debat
Rovira-Madariaga, es reproduída, traduida al cataJá, a "Estat Cátala. Butlletí interior del Partit d"Estat Cátala", 2,
juny del 1955. Aquest butlletí entenia que aquesta contesta era "inspirada en el mes ferm sentiment catalanista"].

Cal dir que l'article de Rovira també va ser difós, en traducció catalana ("El Problema de les
Nacionalitats Ibériques") a través de! butlietí "Estat CataJá...", núm 4, 9 i 11 (agost, 1955-marc 1956).
L'acceptació de l'article de Rovira per part de l'órgan independentista "sobre aquest problema cabdal de la vida
política de la Península Ibérica", donava una "visió minimitzada de la veritable aspirado del poblé cátala". La
reprodúcelo de l'articíe roviriá ana acompanyada de les adhesions que rebé aquest butlletí d'intel-lectuals
espanyols, com fou el cas d'Eduardo Ortega y Gasset, del tot favorables ai dret de la lliure determinado de les
nacions ibériques i a l'organització confederal [Vegeu el text en suport a les tesis rovirianes d'Eduardo ORTEGA
Y GASSET: La Españapoliforme. Las Españas, "Estat Cátala...", 8, desembre de 1955, pp. 2-4. Segons Ortega
l'article de Rovira "contiene una visión exacta, amplia y cordial de la angustiosa cuestión"].
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península. Aleshores comencen a formar-se, per una evolució relativament lenta, els idiomes

peninsulars sortits del llati I cada un d'aquests idiomes neo-llatins és el senyal d'un nou poblé

que el terrer i la raga van encunyant a través de la historia. Les fronteras d'aquests pobles -

fronteres una mica fluctuants- no son clivelles d!uri anterior aglevat peninsular, sinó fites

d'unitats de llarga gestació [...] sota la unitat aparent del regne visigod s'irúcia l'estructura

quadrinacional déla península, amb els tres idiomes neollatins -oriental, central i occidental- i

el base, llenguatge primitiu, que subsisteix en l'angle de la costa cantábrica. Els grups

prefiguráis, damunt per damunt, per les dívisions administratives de I'época romana, ara

preñen una base concreta, ensems territorial i espiritual: la parla popular. Les parles

neollatines s'faiconen durant els segles Vé, Vié i Viié, que son precisament, a la península

ibérica, els de la denominado visigoda; en el segle Vüié ja teñen fesomia propia i

diferenciada, en el segle ixé es revelen en alguns documents. Alió que es prepara en veritat

durant el període visigótic és, no la Iberia una, sinó la Iberia quádruple. Tal és l'origen historie

de les quatre Ibéries [...]" . Aquesta concepció dinámica, segons Rovira, aprofundeix el

procés de ruptura de les potenciáis nacionalitats amb la invasió sarraína, que accentuá "la

diversitat quadrinacional" i, dones, pot trobar un símil amb el "regionalimse, comarcalisme, i

no riacionaíisme". D'aquest procés de "diversificado de pobles" no es desprén un origen

nacional cátala: "alió que en aquell temps s'exterioritza en els comtats no és la incipient nació

catalana que té en la comunitat de llengua el seu primeren senyal revelador", sinó, "la

multiplidtat de les antigües tribus instaHades en les respectives comarques. Alió que el

comtat representa aleshores no és l'esperit nacional de l'esdevenidor próxim: és esperit tribal i

comarcal del passat Ilunyá. I sí mes endavant la nació surt a flor de térra i pren restructura

política d'un Estat, ho deu sobretot a la llengua, a la clara i forta llengua que va engendrar, va

infantar, va nodrir i va engrandir Catalunya". La configurado política medieval reflectia, com

a conseqüéncia deis processos de formado nacionalitária una "pluralitat d*Estats nacionals,

amb fronteres vacillants i discutibles durant els primers anys d'existéncia"685.

La base argumentativa de Rovira evolucionará, dones, a l'explicació de l'evolució i

crisis internes d'un d'aquests Estats, el cátala. La conformado nacional prové, segons Rovira

deis "habitants de les comarques Uiures, els refugiáis del Baix Llenguadoc i les forces de

ITEstat franc", pero "no de la península ibérica [...]. La Reconquesta peninsular va iniciar-se,

no com una restaurado de la unitat peninsular que se suposa trencada pels sarrains, sinó com

una rebrotada de la diversitat prehistórica"686. En efecte, l'impuls de recuperado deis territoris

684 , pp. 24 i 25.

685
 T pp. 25-30.

686 , pp. 32 i 33.



ais sarrains ens dugué ais francs; per aquest motiu, Rovira assenyalá que "Catalunya és filia

de Carlemany"687. Una formació de Catalunya, que geográfícament mirava mes a la muntanya

que al mar688 i que al llarg de tota I1 Alta Edat Mitjana tingué punts decisoris d'organització

territorial. Una d'aquestes institucions va ser, per Rovira, la Marca Hispánica o de Tolosa, que

configura un territori estés "entre el Roine i l'Ebre" . La Marca, dones, era un ens

cohesionador que diferenciava exterior i interior (comtats) i que actuara com a "forca

unifícadora" que "actúa damunt els comtats". Era un exemple de "forca insistent, creixent i

formidable: la forca nacional. Per a constituir ITüstat nacional cátala [expansió meridional]

calia trencar la Marca gran de la qual era part la Catalunya trossejada en comtats múltiples, i

afegir aquests comtats, aquests trossos, en un sol eos" . El fil que seguia Rovira per a

l'explicació histórica, com es veu, no era altre que la configurado de la conscíéncia nacional.

Rovira mostra com a través de la historia no tan sois es configura una comunitat, sino que

l'argument últim és la concreció de la comunitat nacional. I aquesta característica no és

aparent en el procés de divisió deis comtats catalans: "El homes d'aquella época [s. IXé] no

tenien encara la consciéncia de la unitat nacional, ni quan aplegaven les tenes, ni quan les

trossejaven"691. Pero sí que en aquest procés de repartiment territorial per Guifré I692, es

configura una evolució entre la construcció de la unitat i la de la independencia, amb el

comtat de Barcelona com a nucli aglutinador693. Rovira assumeix, la classica interpretado

d'un procés cap a la indepedéncia, fruit de la crisi interna de la monarquía franca,, que

comporta una defensa del propi territori694. L'evoludó de la separado deis francs posa les

687 , p. 34.
688 , p.36.
689 Cf: Historia de ¡es antigües... II part) "La naixenca de PEstat Cátala Llibre 2n: "La Catalunya

carolíngía". Capítol 4rt a) La Marca Hispánica; b) Marca de Tolosa; c) La Marca Hispánica, própiament dita; d)
Importancia de la creació de la Marca Hispánica; e) La composició étnica de la Marca; f) El sentit del mot
Espanya (pp. 30-91) [Ms. 4029.BC]. Peí que fe a les relacioos entre el Principar i Occrtánia: II part) Capítol 8é:
"Catalunya i Occttánta". A) Les línies d'acció de l'expansió catalana; b) Les relacions catalano^occitana; c)
Influencia sobre l'organització; d) Similitut de les institucions.

690 , pp. 43 i ss.
691 ,p.5O.
692 Cf: Historia de Íes antigües... II) part. Llibre 3en "La Catalunya Independent" (s. XI-XDT). Capholl)

a) Les dinasties comtals catalanes; b) Guifré I, fundador del casal de Barcelona; c) Les conquestes de Guifré I; d)
Acumulació de comtats per Guifré I; e) Divisió deis comtats després de la mort de Guifré I. D'altra banda, no és
cap casualitat que Rovira en dediques una monografía a la tasca arttcutadorade la Marca Hi&tpánica o de Tolosa:
Guifré I, Editorial Barcino, Barcelona, 1926, pp. 5-10.

693 Cf: Historia de tes antigües... I) Part. Capítol III) "La unitat de Catalunya". D ) Supremacía del
comtat de Barcelona.

094 Cf: Historia de íes antigües... Llibre 3er. Capítol II "La independencia de Catalunya". A) Un punt
Uargament debatut; b) Versions llegendáries; c) La versió de Prósper de Bofarull; d) La tesi de Rubio i Ors; e)
L'opinió de Balan [JubanyJ; f) La independencia fou assolida en el temps de Borrell H?; g) La gradual
independencia del fet.



bases "en acabar-se l'época comtal, per la unió d'Aragó i Catalunya a la mitjania del segle

Xllé," d'un "Estat fort". Segons Rovira aquesta era una primera fita de formació nacional i

institucional que s'estema "deis Pirineos" a l*Ebre; el poblé' cátala és un poblé jove, amb una

llengua propia^ una fbrcaen creixenca- i una vasta, ambició"695. Els. segle XII será- el raoment

en qué Catalunya evoluciona de la muntanya a la mar, fet congriat amb Ramón Berenguer III i

Ramón Berenguer IV, er dos comtes representants de la unió- catalanoprovencal i

catalanoaragonesa: "En unir-se a Aragó,. térra interior, Catalunya ja ha escolta! la crida al mar,

ja ha emprés iróriéntaciÓ~marítima. 3SJb deixa, pero, d'ésguardár el's Píriheus. Reparteix els seus

esguards de noble ambieió-entre el-mar i- la muntanya"696. Per a Rovira-es traetava aVunaunió

entre Catalunya i Aragó, i no d'un régim confederatiu. Era una "corona dual" (regne d'Aragó i

Comtat de Catalunya) que reunía dos Estats indépendénts: dos Estáts "indépendénts,

juxtaposats-, damunt els- quals- exereeix el- seu peder una sola testa coronada"697. Amb tot,

segons Rovira, aquesta unió no va llevar a Catalunya la "preponderancia" geoestratégica, car

"aquesta posseia una major puixanca, una major riquesa, una millór riquesa, una millór

situació geográfica, una superior cultura, un mes ampie ideal, unes-més-vastes-possibilitats-

d'esdevenidor" . Aquest fet no ha de dur, tanmateix, a menystenir aquesta orientado

dominant~matgrat que el nom fos el d"AragóJ\699 L'oTrentació'es'nrantiffgué sota l'expansió'

cap al sudde Jaume 1,-que. "va determinar 1'áreade la llengua catalana i,, per tant, de la nació

catalana. La Catalunya nacional, per obra de Jaume I, va sortir deis límits estrets del Principal

i va integrar al seu territoriies liles ría major part del regne de Valénda; Catalunya-es va-fer

així mes marinera i mes mediterránea encara i va esdevenir la nació oriental de la península

ibérica, amb una costa extensa i uns ports exceHénts, la primera potencia peninsular,

destinada a ésser aviat la-major poténeia de la Mediterránia. L'expansió de la Unió catalano-

aragonesa cap al sud va resultar particularment favorable a Catalunya. Les tres quartes parts

del territori conquerit van ésser catalanes per la lléngua"700! Ara, Jaume r°ño va fer la unitat

política [de la Corona d!Aragó] {...]. Si-els eatalans-del segle 53H haguessin- pegut: veure les-

695 , pp.52-53.
696 _, P. 58;
697 j p. 62. Val a dir que aquesta interpretació era una síntesi de l'elaboració mes

extensa que Rovira va exposar al capítol primer ("L'organització política i administrativa") de la tercera part "Les
institucions reíais [XTI-XIV]) del llibre primer de laffistóra de íes antigües..., amb els següents apartáis; a) La
Unió catalano-aragonesa; b) Judicis sobre la Unió; c) Carácter de la Uñió; d)"Ercomte-rei i e) El'nom d'Aragó
[Ms.4029. BCJ.

698 , p. 67.
699 _, p.701 Rovira-afegia: "llicó moderna d'aquest fet: que Gatahinya s-'ha de dir

sempre Catalunya-, que els catalans «ns hem de dir sempre catalana. Les unions polítiques íjuehi pugui haver no
han d'eshojrar. nLemboiraran-maLel-nostre nomde nació'V p. 72.

700 , pp. 74-75.



coses coméis d'alguns segles després* haurien creat la vera confederado catalana, amb-tres -

Estats autónoms -el Principat, el País Valencia i les liles- amb un Parlament confederal [...].

No solament Jaume I no va ferlaunitatpotíticade la" Catalunya gran; srnó que amb'el seu

testamenta vatrencar-setaimitatmoi^qui^

seus filis, com Guifré I a les darreries del segle DCé" . Aqüestes bases articulades d'una

nació política van donar lloc a la-Diputado del- General, institudó representativa- del"l'Estat

Cátala medieval: "la Diputado del General de Catalunya esdevingué la institució política

cabdal del nostre poblé [...]. Les atribucions dé la E>iputació s'anaren estenent i precisant díns

el segle XVé. En l'ordre legisiatiu, li corresponia la publicado, explicació i interpretado de

les liéis, capítols i actes de.Corts; a partir del 1481 féu imprimir un quadern que contenia els

de cada legislatura"702. Pero Rovira estableix que el període de consolidado de la Diputació

del General entra en crisi arran del compromís de Casp, que "havia substituit, en el tron

catalano-aragonés, la dinastía nacional catalana per una dinastía castellana, la de Trastámara.

En comptes deis reís catalans d'Aragó, com diu Josep Calrnette, hi hagué els reís castellans de

Catalunya"703. Pero, amb tot, "L'estructura deis Estats de la Confederado no canviá"704.

Aquesta trajectória tingué un infíux elen el període 1640-1652 amb la proclamado (el fíl

conductor de Rovira) de la República Catalana per part de Pau Claris, que no aconseguí

l'hegemonia a causa d'un cicle llarg de monarquía castellana; "El mal que aquest patia [Éstat

cátala], des del segle XVé, era el mal monárquic. Peí conduele de la Institució reial, aliena

aleshores alasang i a"l'esperit de Catalunya; aquesta-eraobjecte de repetides1 agressions de '

Tabsolutisme, de 1'unitarisme polític i de Tassimilisme castellá. El poder que els reis catalans

feien servir per a enláirar Catalunya, els reis castellans, mes forts encara constitutivament, el

feren servir per a abatre-la". La qüestió central, per a Rovira, era que en els segles XVII-

XVIII els monarques no eren tan sois absoluts sino antinacional705. I és el segle XVIII Tamb

1714 i la caiguda de Barcelona envers les tropes francoespanyoles de Felíp V- que obre el

període entes com "la fí de l'Estat cátala", conseqüéncia darrera del pas de "nació a

provincia".

Aquest procés serveix a Rovira per a fer un balanc de la immediata historia moderna

catalana "; [Catalunya] havia pujat des del segle IXé, havia assolit i mantingut 1'alcada de gran

701 _, pp,76 üss.
comtes conm en temps deis comtes-reis, 1'ánima única de la nació treballava secretament per donar-se un eos
únic", p. 78. .

702 , pp.-90 i-97;

'03 El text de referencia que n'utilítza Rovira és Elfeudatísme: els origens de la nacionalitaí catalana.
704 ,p.,ino.

705 ,pp . 102 i 103.



potencia en els segles-XII, XIII i¥HV; enelsegleXV resplendeix pero esdetea i vacil-la. Ha

donat una passa en fals -ai, sentencia de Casp- i aviat ve la fatal davallada. Després de tres

grans'segles, tres" segíes" ínfims: La prosperitat económica s'esquerda" per l'acció deis" tures' a" la'

Meditexráiiia;-lallibertatpolítica-és.ferida.per les- reformes anüdemocrátiques. de Ferran. II;. la.

Uengua que brilla en els seglesXIVé i gran part del XV, i dona aleshores les figures máximes

de la nostra* literatura, vaavatf rápidament, conv una águila- ferida, i amitjan segle XVIé urr

editor publica traduldes al castellá les obres d'Ausiás March per treure-les, diu, del sepulcre de

la líéngua catalana. Catalunya, espiritualment fina [...]. fia causa profunda d'ún taí'fénomen,

un deis fenómens mes impressionants de la historia, és aquesta: s'ha esvatt-o-s'ha soterrat- la

Catalunya d'ánima nacional. Resta una Catalunya amb ánima -amb animeta- de provincia

[...]". Pero aquest període de crisí té un element"regenerador: "Conserven els catál'ans en el"

període fose algunesde.llurs-virtuts; la del treball sobretoí. I-el treball pot ésser-, i és en el cas

de Catalunya, un germen de rehabilitació" . Aquesta part histórica del procés nacionalitari

cátala donava líoc a l'éstabtiment de la part juridicopoíítica. Aquesta part Rovira la

desenvolupa a l'apartat "Programes i- projectes constitucionals en l'época contemporánia". Es

tracta, d'altra banda, de textos constitucionals vuitcentistes annexats a Catalunya i la

República701. Aquest apartar consrstetx" en un recorregur per' la' tradrció legislativa que

legitimaba, la representació. parlamentaria i la- proporcionalitat708,- la separació. de poders. i.

l'organització federativa nacional de lTEstat partint de la tradició histórica de les estratégies

catalanistes709. Aquesta operó es va descloure arrarr de la primera gran guerra: "Aquest

problema constitucional va guanyar interés i actualitat a partir de Pany 1918. La desfeta deis

Imperis centráis porta una reconstitució pofítica d'Europa en el doBFe aspecte territoriaf i

constitucional. Caigueren Estats i- s'alearen naeions, caigueren monarquies i s'ale. aren

Repúbliques; i la major part de les monarquies que subsistiren accentuaren l'esperit liberal i

. democrátíc. Del" període d'aquella post-guerra pot dir-se'n el període de les noves

706

707 _, pp. 107 i ss. Végeu : A' . .ROVIRA i YIRGILI: Catalunya i lá República,
Arts Gáfitques- Nagsa; Barcelona, 1931, pp. 1:03-269.

708 Aspecte desenvolupat a Els sistemes electorals, Ed. Barcino, Barcelona, 1932, pp. Per a la historia,
pp. 57-66. Per a una historia del régim proporcional en el sistema de partits republicans des de la Unió Federal al
Partit Catalanista República, pp. 117-119.

709 "Curiosa paradoxa: els catalanistes sortits de la , renaixen$a literaria, trigaren forcea mes que els
republicans i que els carlins a formular grogrames i projectes polítics de cara a la res taurado de lEsta t cátala", p.
107. Rovira prenia com a or ien tado tendéncies doctrináis: El Federalismo en España/ Francesc Romaní i
Puigdengolas; Las Nacionalidades/ Pi i Margal 1; Los fueros de Cataluña/ Josep Coroleu i Pella i Forgas; Lo
Catalanisme/ Valentí Almirall; Institucions de Catalunya! Salvador Bover. I entre els textos rovirians:
Nacionali'sme i'Fédéralisme, Catalunya i la República, Tu Cónsti'tució Interior de Catalunya P 'éf programa de
l'Esquerra Republicana de Catalunya",' p. 111.
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constitucions. Mai no s'havia vist, en tan poc temps, l'apariciá d'un tan gran nombre de

Constitucions noves"710.

Aquest noxr context fa plantejar a Rovira en ei darrer apartar de fobra, els textos

legislatius que arbitraren tant la. Catalunya- de la Mancomunitat com la- Catalunya autónoma.

Peí que fa a la institució de la Mancomunitat, "s'unien les quatre províncies en qué l'any 1833

havia estat drvidit el Principat, i de la unió sortia, no pas rara provincia quadruple, srná una

entitat d'un ordre molí superior: l'organisme representatiu de la unitat catalana. El Principal

ressusciíava, no sois en eí'seu eos territorial, sino en ía seva ánima naciónaf I es que sempre

que s'adjunten els trossos d'una-naeió -sigui regions, províneies o eomarques- de l'operaeió en

surt, no una suma de trossos, o un tros mes gran,.sinó la nació viva,.rediviva"711. La Catalunya

autónoma era conseqüéncia, segons Rovira, déí període de transició d'ágost dé 1930 -arran del

Pacte de Sant Sebastiá-.envers- un context d'hegemonía de les forcé* ¿'esquerra, republicanes i

obreres. Amb tot, Rovira va teñir una actitud crítica cap al període república peí que fa a

l'enfocament'det fet nacional, fraduít a FEstatut de Í932. En efecte, fámbit de discussió def

text estatuían estava condicionat per un régirn final d'organització territorial -Estat integral7 n-

entre "l'Estat federal elássie i l'Estat unitari"713 que impedia l'organítzació interna (federació

regional) de regions autónomes amb una mateixa llerrgua. Amb tot; Rovira avaluava

l'autonomia republicana com un avene notori. respecte del régim de la Mancomunitat.

"L'autonomia integral, fórmula de les reivindicacions catalanes, quedava reduída a una mitja

autonomía. Pero- comparada aquesta amb la Marrcomunitat i adhtic amb els projectes elaboráis

després a Madrid, tenia una valúa considerable i representava un gran pas cap a la realització

legal" de les aspiracións catalanes. Res equivaíent no podía esperar-se sota la Monarquía"'. El

que feiar notar Rovira, en qualsevol cas, era- que la-República no desenvolupés el máxim les

potencialitats federáis, "per culpa d'alguns deis seus partits i d'una mena de bloc de professors

[i.e. Ortega í Gasset]"714 Amb fot, "els cafalans, sense renunciar a l'íncrement fiítur de les

llibertats autonomiques, aceeptaren l'Estatut de I1 Autonomía, promulgat el día 15 de setembre

de 1932. Al capdavall, era la disposició mes favorable per a Catalunya a partir del decret de

710 , p-. lis.
711; , p . 2 .

1 Rovira ínsisteix en el carácter pseudofederal d'aquesta modalitat organitzativa influida per les
doctrines prussianes de Hug Preuss i seguides per Jiménez de Asúa, un deis máxims definidors de 1'Estat
integral, p. 33. Per al context de la polémica sobre els fets nacionals peninsulars en el debat sobre la Constituco
espanyola republicana i les influencies del teóric del dret alemany Preuss quant a la configuració de l'estat
integral i el seu defensor, Jiménez de Asúa : Andrés de BLAS GUERRERO: El debate doctrinal sobre la
autonomía en las Constituyentes de la I República, "Historia Contemporánea...", p. 121.

713 . p . 18...
714
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Nova Planta. Contenia un primer reconeixement de la personalitat política del nostre poblé i

un conjunt valuós i funcions". La de Rovira era una concepció gradualista del poder polític,

aspeóte* que, com hem vist, mantenía a les "Etapes de la Restauració de Catalunya". En aquest

sentit, el que aporta. Rovira. a- "LEstat Cátala" ésv de nouT una. clarifícació de la. doctrina,

federalista en contrastar l'Estatut d'autonomia de 1932 amb els textos federáis clássics715 i les

doctrines de Pi i Margall (Les nacionalitats), de- Valentí AtarraJl {idea exacta de federado) i

les atribucions polítiques autónomiques que finalment acorda la Constitució republicana.

Així, Rovira díu que el problema rau no pas en lá propia autonomía dél"3'2 sino en el"

problema- originan: el carácter restrictivament federal del text constitucional espanyol: "que

l'Estatut del 1932 és inferior, peí seu continugut d'autonomia, al federalismo pimargalliá, ja

ens ho mostra aquesta simple considéració: sí el" projecte dé l'Estatut dé Nuria equivalia

aproximadament- al- eontmgut de l'autonomia federativa i- l!Estatut aprovat- dona a Catalunya

menys autonomía que aquell projecte, n'hi dona també menys que el federalisme. Aquesta

veritát es pot traduir en una elemental fórmula aritmética. La diferencia entre l'autónomia

federativa i- l'autonomia estatutaria és-poc o menys¡ la que hi ha entre el text preparat ais

Pirineus i el text cuinat a Madrid"716. I per a mostrar els diferents graus de sobirania interior

en cada una'de les"CDmpeténci'es'atorgades'perlJEstatespanyot, sóncomparades'respecte deis

textos federáis vuitcentistes esmentats717.

Qué és alió que admet Rovira de la tradició federal clássica? El concepte d'autonomia

máxima. f quéés alia que contraposa a- la cotifederació denacions?-Precisament, el fetqueer

federalisme classsic federava regions, no pas nacions. Quina és la diferencia, dones, entre el

federalisme cátala i el fédéraíisme dé lTTstat?':' "De cara a Espanya, el"nostre federalisme és

mes nacionalista que regionalista- i mes eonfederal que estrietament confederal. Aquest

federalisme trigará a venir? Sens dubte. Els catalans mateixos no hi estem encara prou

preparats, puix que el sentiment dé la unitat nacional', fort al'Principat, no ho és encara al'Páís

Valencia ni a Mallorca. L'ÚHÍea nació d'Ibéria que avui apareix- completa i- compacta és-

.Castella. Els castellans, en el curs de la historia han guanyat i han perdut moltes coses, pero

han mantingut a lá Península, térritorialment i espiritualment; Uur unitát1'718. L'autónomia

federativa, doncSj apareix com a punt intermedi entre el federalisine-clássic regional i- l'estat

confederat, conseqüéncia de l'assumpció política de la consciéncia nacional. El sentit de

715" Aquests textos son la Constitució de l'Éstat Cátala federal de 1883; el projecte constitucional'
espanyal'deSaragossarel-programafederaldePiiMurgall dejuny delS94. p: 31.

716'
_, pp. 31 i 32. Rovira segueix aquí l'argumentació amb els textos

constitucionals federáis que va establir a Catalunya i ia República, pp. 74-92, 93-104 i 11-117.
717

718

Ixs.competencia comparada &óa:.Ufí^

, pp. 53-54:



comunitat anava vinculat denou a l'aplicació política; pero albora no es podía avanzar en

formes d'organització política superiors si la consciéncia nacional era qüestionada a l'interior

déla nació' cdelaregió:(eir el cas deis Pafsos Catalans):

La idea fonamental de Rovira és que, a. 1'últim,. en el cas d'una- nació,. lfestructura-

política és conseqüéncia de la voluntat d'autogovem mes que deis tractats: "Mentre es creen

les" condicions que permetran de convertir un día en reatítat la gran esperanca de la Iberia

confederal, el canvi mes avinent, mes práctic i mes profííós és el de donar a l'Estatut l'amplada

de l'áutonomiá federativa. Aquesta ens ihteressa, no sois per les facultáis noves que ens

donaría; ans encara- per la supressió de leí interferéncies destorbadores err les facultáis ja

contingudes a l'Estatut. I la veritable justificado d'aquesta amplitud no es troba en les teories

del tractadistes i professors [en contrast amb els cónstítucionalístes espanyolsjj ni en els textos

de programeSi projeetes i Constitueions. Es troba en e\ gran daler que sent Catalunya de

govemar-se ella mateixa, Uiurement. Daler que li ve ensems de la historia llunyana, de la térra

pregona [consciéncia histórica o historicitatj i de ta perenne ánima nacional' [idéaíitat nacional'

corn a fet de consciéncia de pertinencaj"719. Així, l-'estadi final organitzatiu és-la confederado

de nacions peninsulars, clarament diferenciada deis estatuís regionals, en el context europeu i

mundial: "El criteri nacional i democrátic ens porta, com a ideal de t'esdevenidor, no com a

solució immediata, a una confederació de tres Estats lliures. Castella, Catalunya i Éuscadi,

prenent aquests noms en el seu sentit ampli. Els estats confederáis serien quatre -solució

óptima- si Portugal s'hi sumes. Aquests Estats, o alguns d'ells, podrien ésser per dintre

federacions de regions. L'Estat de la Catalunya gran estaría així constitult per tres regions

autónomes: Pri'ncipat, Valencia i les Ules. Per d'amunt de fa ConféderaciÓ ibérica, albirem els

fiiturs -i potser propers- agrupaments confederáis de l'Europa democrática i pacífica. I mes

amunt encara, els Estats Units del món, amb Govern, Parlament i justicia. En el nostre casal

cátala, totes les finestres de Tideal son ben obertes" .

Rovira, en aquest treball, com he dit, sintetitzava la seva idealitat nacional. Una idealitat que,

com a conclusió de la recerca, basa en dos elements: "l'esperit demoliberal" i l'esperit

719 , P , 54.

72b1

, p. 61. Per a les derivacions federalistes europees a Íes quals Rovira dona
suport en el marc del Congrés de l'Europa a realitzar entre el 7 i 10 de maig de 1948: Joan SAURET: L'exili...,
pp. 213-214.

721 Cf: Historia de les antigües... () part: "Les institucions comtals (ss.IX-XÜI). Llibre ler) "Els factors
de la coMectivitat catalana". Cap Vé) "L'esperit". a) El sentiment de llibertat; b) El sentiment juridic; c) L'amor
al treball; d) L'home i la térra. Amb tot, aquesta argumentado no és nova. A la Historia de les antigües... Rovira
dedica un apartat a tractor "L'esperit de llibertat", on destaca que Texamen de la documentado catalana del segle
xvé produeix sovint admirado i de vegades sorpresa. Aquells homes quatrecentistes parlen un llenguatge polític
que sembla e!" del segle xiicé í mostren una ideología essencialment liberar. Cf:' 'L'esperit de Llibertat'; s/p.
(Ms.4029).



universa*. "L'Estat Cátala" és- una exposició de la manera «om s'ha raanifestat el régún de-

llibertat en la historia de les institucions polítiques catalanes; aquesta centralitat liberal-

política és també propia del republicanismo roviriá. Així, la Hibertat nacional és conseqüéncia

de l'aplicació daquestesperiu"[.,...] Les antigües institucions catalanes son referides a les d'un

poblé lliure [...]. En l'época contemporánia, el poblé cátala, deseixint-se de l'exemple de la

intolerancia exótica, ha représ la seva tradició dema-íiberal, i és, sense cap contradicció

possible, el mes avancat, el mes liberal i el mes igualitari deis pobles peninsulars. Com no

tíaviá de tradüir-se aquesta característica tan pronunciada en Forganització i' en el"

funcionament d'un Estat eatalá lliure?"722. Per tant, quan Rovira paria d'"esperit nacional" .-

"ánima nacional"- remet aquesta categoría al nivell de consciéncia del coMectiu nacional i a

lá vindicado d'un régim de flibertaf. I d'áltra banda, rápíicació d'áquest régim íiberal remet a

la jerarquía máxima de la llibertat humana: 'Tesperit universal": "[...} ets catalana- no son

isolacionistes. Admeten de bon grat l'entesa i la unió amb els altres pobles, posat que resti

salvada la llibertat de Catalunya. Alió que reprotxen a l'Espanya unitaria no és la unió, sino

l'unitarisme- [...}. Cal remarcar que en la historia catalana, el maxim grau d'expansió

coincideix amb el máxim grau de sentit nacional. La Catalunya-nació s'ofereix ais esguards

del' món i esguarda el món: és' universal [...J. Així la Catalunya deis nostres dies manté, amb

tot i la. seva. tragedia, aquest esperit expansia i géneros que, com l'esperit demo-liberal i

l'esperit nacional, és una de les constants de la seva historia. L'isolament és la situació mes

oposada al deler de l'ánima nostra. Per aixó eís catalans llíguen íntímament llurs

reivindicacions autonomistes a les formules federáis i confederáis, que serán les del món nou,

si el' món ha de salvar-se. Per ells l'Estat nacional ha d'íntegrar-se en FEstat o Estat

supranaeionals. Veuert la Nacionalitat i la Universalitat eom dues expressions d'una- mateixa

idea profunda i fecunda" .

Per a Rovira, dones, Estat cátala era una expressió de dos príncipis: democracia (com a

marc d'organització política i social) i nació (com a marc territorial amb un procés historie

objectivable a.partir d'una expressió de voluntat política i institucional). Per aquesta rao va

organitzar la seva reflexió a través de dos blocs fonamentals: la legitimitat histórica de l'Estat

Cátala, com a forma d'institució liberal i democrática, i la legitimitat politicojuridica: qué deia

la tradició federal, quines en van ser les aplicacions des de l'Estat espanyol i quina projecció

política gradual (autonomía federativa) calia per concretar un régim confederal. La

confederació de nacions és el que subjau. a L"Estat Cátala" com a forma de superació, tant de

l'Estat integral república espanyol com del federalisme que es basa en la regió i no en la nació.

722 ,p :66.
723 , pp. 69-70.



Una tradició nacional que s'identifica amb la proclamado republicana al llarg de la historia

moderna i contemporánia: "En totes les grans crisis, ha aparegut a Catalunya el projecte de

República catalana: 1462, 1640, 1713, 1873, 1931. I la República catalana, que ha passatper

la nostra historia, cinc vegades, com un llampec de claror intensa, significa un Estat cátala

amb un doble senyal de democracia i de nació"724.

724 , p. 68.
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B. LES IDEES

B. 1. IDEOLOGÍA NACIONAL

1. Bases ideológiques nacionals

Pere Estasén alcudia al fet básic de "cuando un pueblo tiene consciencia de que

iguales aspiraciones y tendencias le han sostenido unánime y compacto en las luchas que la

historia registra, el sentimiento nacional se vigoriza" 25. Aquest posicionament federal

vuitxentisrta és un punt de referencia que pot mostrar el fíl conductor del fedralisme roviriá.

Les bases constitutives de la concepció nacional de Rovira es caracteritzen per una

recepció de les propostes federáis de Pi i Margall i per un inseriment de restratégia federal al

si del nacionalisme república, concretat en la Unió Federal Nacionalista Republicana: "El flac

de la doctrina d'En Pi i Margall no devia trigar a paréixer-li. I el flac era aquest, justament;

que era doctrina i no cosa viva. El catalanisme, era en canvi, era cosa viva, viva en tota

l'amplada de la terrá i viva dintre de cada u de nosaltres [,..]"726. La trajectória intel-lectual i

política de Rovira es gesta com a conseqüéncia ideológica del procés de síntesi entre el

catalanisme progressista i el federalisme, amb un modet de societat identificat arnb la majoria

social no hegemónica, S'inseria, per tant, en el que hom ha-concebutcom "els orígens de la

tradició democrática [Ángel Duarte]" contemporánia, i que procedía, en bona part de sectors

federáis. La trajectória inicial de Rovira, dones, és fruil d'una complexa confluencia que

parteix deis primers nuclis federáis catalanistes fíniseculars (organitzats al voltant del Consell

Regionalista federalista de Catalunya de 1883) i es resol en la valoració del posicionament

d'un federalisme eoncret/ territorial heretat de Valentí Almirall. És el que signifícava el pas

del model federal regionalista al federalisme nacionalitari727.

Aquest apartat, dones, analitza Tevolució de la primera catalanització federal,

l'organització nacionalista republicana, que tenia com a objectius primordials l'elaboració

d'una base social progressista i la socialització de la consciencia nacional en el marc d'órgans

d'opinió representatius que recoUien tant aspectes politics nacionalitaris com factors culturals-

725 P e r e E S T A S É N : El Problema de las Nacionalidades, Establecimiento Tipográfico d e los Sucesores
de N . Ramírez y Ca, Barcelona, 1882, p. 18. .

726 Caries SOLDEVILA: La Nbstra Gent. A . Rovira i Virgiti, Uibrer ía Catatonía, 1925, p, 26.
727 Ángel D U A R T E : El repubíicanisme catata a lafi del segle XIX, E u m o Editorial, Vic, 1987, pp. 23 -

26 i 108-111. Vegeu també: Pere GABRIEL: 'L'Estat democrátic i popular. El federalisme' dins "Socialisme,
Lliurepensament i cientifísme" pp.153-157 a Historia de la Cultura Catalana. Naturalisrne, positivisme i
catalanisme (1860-1890), Ed. 62, Barcelona, 1994 [Vol. Vé], Per a la rajectória del federalisme clássic a
l 'assumpció de les nacios: Ángel D U A R T E : D e l federalisme al nacionalisme' dins ""A l'esquerra del sisterma:
demócrates i republicans"^ a Historia. Política, Societat i Cultura deis Paisas Catalans, Enciclopedia Catalana,
Barcelona, 1996, p.105. [Vol. VUé].



intellectuals.

1.1. De la Joventut Federal tarragonina a la civilitat republicana d'£V Poblé Cátala

(1900-1905)728

"Les Bases de Manresa, formulades l'any 1892, son enormement mes antigües í passades que el
programa federal, formulat dos anys després. Les Bases teñen avui un simple valor historie. El Programa [de Pi i
Margall] conserva la seva vitalitat" [Uactuahtat de Pi i Margall/ ARV(ed.), "La Ñau", 29-XI-1928].

Rovira i Virgili explicitava en els rengles del republicanisme tarragoní un esperit de

de canvi social que, en el context restauracionista, esdevenia principi de canvi

revolucionar]729. Aquesta concepció progressista era la que expressava anys després a un

company de militáncia; "[...] De totes les impressions i emocions de la meva vida, les de

Tarragona son les que han deixat un solc mes proñind en la meva ánima. I aíxó és degut no

sois al fet que en els anys d'infantesa i jovenesa els nostres sentits son mes ávids i els records

mes duradors, sino també a la qualitat excepcional del nostre paisatge rural i urbá. De

Tarragones i de Camps no n'hi ha gaires peí món [...]. ¡Ai, les vetllades de l'II de febrer

[commemoració de la I República espanyola de 1873] i del 14 de juiiol [commemoració de la

Revolució francesa de 1789]730, i del 29 de setembre [sexeni revolucionan de 1868], i encara

la Festa del Programa [república de Pi i Margall de juny de 1894], festa quejo vaig inventar,

i la primera capcalera de "L*Avancada" amb unes lletres voladoresque dibuixá el Tonet

Argenter". Aquesta lletra de Rovira a Bru i Ferrer73' descriu l'ambient polític de Rovira al si

de la Joventut Federal de Tarragona (per molts polítics coetants que conegueren Rovira, base

de la seva ideología nacional posterior) marcat per la vindicació de la idealitat republicana i

d'un programa cultural regenerador, modernista que será comú a tot un grup intellectual

728 La relació d 'art icles de Rovi ra a "La Just icia" i a "La Avanzada" la dec a Dolors Comas i Andreu:
Bibliografía a"A. Rovira i Virgili. Etapa Tarragonina 1882-1906, Tesina de l'escola de Bibliotecáries [1970-
1973]. Per a íes referéncies d'aquesta etapa son d'oblígada consulta: Claudi A M E T L L A , Memóries Polítiques
(1890-1917), Ed,. Pórtic, Barcelona, 1963; Artur B L A D É , Ántoni Rovira i Virgili i el seu temps, FSVC,
Barcelona , 1984; Mercé C O S T A F R E D A , Orígens del Catalanisme a Tarragona (1900-1914), Diputac ió de
Tarragona, 1988; A. Rovira i Virgili, Qu'rnze aríicles, Barcelona, 1938; J-P VIRGILI , Tarragona i la Seva
Premsa (1900-1980),. Vol.I, Hemero teca de Tarragona/ Caixa de Tarragona, Tarragona, 1980.

729 El escepticismo, "La Avanzada", 19-IV-1902.
730 Esdeveniment evocat per Rovira a El asalto a la BastrHa,"L& Avanzada" , 12-VII-1902.
m Perpinyá, 27-VIII-1947.
732 És el cas del miütant nacionalista república reusenc, un deis impuisors del diari "Foment", destacava

que "Nosaltres el coneguerem fa gairebé mig segle; quan en Rovireta -així l'anomenáven els nostes companys de
la impremta on treballávem- era director del periódic La Avanzada, órgan del Centre Federal de Tarragona.
D'aleshores encá [1949] ia seva obra feconda la dedica al servei de la causa nacional de Catalunya" (Marian
ROCA: Rovira i Virgili, "El Poblé Cátala", novembre-desembre del949, p.3).
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d'esquerres quan s'incorpori al nacionalisme república amb "El Poblé Cátala"733. Pero quina

era aquesta idealitat? Rovira explicitava que: "Aspirem a que capeixi el poblé la virtualitat de

la Democracia, de ¡'Autonomía, del Pacte, de la Federació y de la República, com a médis

pera restar autoritat al Estat, pera fomentar la vida de les regions y deis municipis [,„], Per a

assegurar, al ensemps que la deis pobles, la Uibertat deis individus [...] Y'ls municipis lliures

y autónoms, volém que pe) lliure pacte formin la regió; y la regió lliure y sobirana formi ab

las demés regions la Federació espanyola. Vejem, donchs com, si com a catalans treballem

inmediatament per F Autonomía de Catalunya, ens recordem de les demés regions que com

nosaltres sofreixen el jou del Estat unitari y monárquieh. Y, homes dignes, demócratas,

deleguém peí sufragi riostra sobirania á qui.digni administrar y fer cumplir las lleys:

ajuntament o Concell en el Municipi; república en la regió y I'Estat Central. Som, donchs, a la

vegada que autonomistas entusiastas, convensuts domocratas y republicans" .

Aquesta declaració d'intencions de la Joventut Federal de Tarragona definía la

trajectória de Rovira i Virgili, que venia marcada per la formació d5un nou nucli generacional

que havia d'impulsar el catalanismo en una estrategia de canvi social, a 11 d'oposar-se a una

idea extesa entre els republicans: "la idea de que el catalanismo era reaccionario''' . En

efecte, "Democracia, República i Federació" (o voluntat-pacte i federació) era I'objectiu

transformador de la trajectória del "primer" Rovira. Es a dir alió que caracteritza la primera

militáncia de Rovira va ser transformar l'estat espanyol ancorat en runiformisme. Amb

aquest objectiu, aquesta nova etapa catalanista la durien a terme uns catalanistes federáis que

a comencament segle havien adoptat una concepció nacionalitária no pas unitaria sino

construida des del propi marc d'autoreferéncia cultural. Com reflectia, Josep María Valles i

Ribot federalista que havia apostat per un programa catalanista: "Hi há dins del moviment

catalanista, un grupo d'homes de gran inteligencia y. cultura destináis, si, com es d'esperar, la

fe no'ls manca y per consegüent la constancia no ets abandona, á esser avuy el centre

d*atracció del catalanisme francament avansat, pera ésser demá una forsa intel-lectual de

poderosa influencia social y política, aixís dintre com fora de Catalunya. [...] en l'ordre

económich-social aspiran a una organisació que acabi ab la explotació d'uns homes per altres,

assegurant á tots el dret a la vida; y en l'ordre politich volen una democracia que no ofegui la

líibertat en cap de las sevas manifestacions, condempnant, en conseqüencia, tota mena de

7 " La recepció d'una ideología anarquitzant, republicana i federal és un fil conductor no tan sois de
Rovira, sino deis inteMectuals com Pous i Pagés. Vegeu: M. Angels BOSCH: Antiindustrialisme i valors gentry,
"El Contemporani", 16, setembre-desembre, 1998, pp. 36-37.'

734 Ais joves federáis de la Comarca de Tarragona, "La Justicia", 10 i ll-X-1904,p. 1.
735 Franesc PI y S U Ñ E R : Op. CM.y p . 78 . D e s de "La Justicia" ( 1 5 - V - I 9 0 2 ) , Leopoldo B O N A F U L L A

identificava el catalanisme com "una metamorfosis del carlismo'1'' i que "cuenta con el apoyo de la burguesía
mas avanzada y egoísta de esta región".
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privilegis, intolerancias, absorcions y fanatismes. Per aixó son radicalment autonomistas, per

aixó volen la integral autonomia de Catalunya y de totas las demés nacionalitats naturals é

históricas agermanadas per medi de lliures fcderacions; per aixó aborreixen y combaten

ardidament tot lo que actualment y en tots els ordres regirá á Espanya, y enalteixen tot lo que

pot salvar del general naufragi á Catalunya y á las regions qu'ab ella vulguin redimirse, volent

per la nostra térra un renaixement de tot lo que constituheix son carácter, sas naturals

vocacions, pero no de res queM progrés hagi manat retirar de la circulació dintre deis pobles

civilisats y lliures"

En aquesta órbita -caracteritzada a Tarragona per les polémiques continuades de

Rovira i els joves federáis amb sectors tradicional i stes católics, catalanistes, radicáis i

liberáis737- ens trobem que Rovira elabora unes primeres idees que superen "pactes i

contubernis restauracionistes", i que qüestionen el sistema "des de l'origen"738. La tasca anirá

decididament a vincular un federalisme que cal catalanitzar i que cal legitimar-lo a través

d'una política de progrés. És a dir la base federal de Rovira parteix d'una concepció nacional

basada en la "fratemitat entre tots los hornes", car "pretendre tancar lo patritosime dins de les

fronteres d'un nacionalitat o d'una regió, és propi deis cervells migrats y atávichs, que no

poden concebir altra cosa que aspiracions estretas y esquifidas". Aquesta reivindicació pero,

és basada amb característiques objectives de nació, comprenent una solidaritat internacional;

"Si som partidaris de la autonomia de la térra catalana se deu á que la nostra regió té

personalitat jurídica, étnica é histórica que l'hi don a fesomia especial y l'hi confereix dret á

regir sa vida interna sense [iHegible] tutelatge. Per idénticas rahóns defensém 1'autonomía de

totas regions espanyolas y la líibertat de tots los pobles de la térra. D'aqueix modo lo nostre

patriotisme no's converteix en egoisme de rasses, ni en esclavisme mesquí. Lo nostre amor á

Catalunya no enclou odi á cap altra regió ni á cap altra nissaga, puig es resultancia del

respecte que'ns inspiran los furs inviolables de l'humanitat [...]. Lo nostre patriotisme es

cosmopolita y reconeix per fonament l'amor al ser y ais seus drets" 739.

736 "proleg" de Valles i Ribot a Francesc P U J U L Á Y VALLES: Francisco Pi y Maragall. Barcelona,
1902, pp. V-VT

737 Josep VTRGILI I SANROMÁ: Notes... Virgili es refereix ais diaris "La Cruz", "Lo Camp de
Tarragona", "Fraternidad Republicana" i "Diario de Tarragona" o "Diario de Comercio".

" ' S e g o n s Maria-Jesus MUIÑOS VTLLAVERDE: Tes.Cit: p.526 i p.846. Pero cal aclarir que en aquesta
etapa encara no "teoritza el libera!isme", ni el teoritzará al llarg de la seva trajectoria si s'entén en el sentit
clássic de vincular líibertat individual i rcgim d 'acumulació capitalista. Tampoc el model de Franca de Rovira és
el de la "revolució burgesa", (p.526) sino que és un model inteHectual recolzat en el repte de transformació
ideológica i cultural que actúa sobre una estructura política restauracionista.

739 Lo Sentiment de Patria, "La Justicia", 5 - K - 1 9 0 1 .



Amb aquesta estrategia progressiva de concepció nacional, concreta la seva

incorporado a "La Avanzada. Semanario Republicano Democrático Federal"- com a vehicle

de propaganda i d'instrucció per a crear una identitat republicana federal o un "corpus

doctrinal del republicanisme"740- per a cercar "la vertebrado de l'oposició [republicana]

entora d'ideals nacionalistes"741. El codi polític d'aquest órgan era impulsar la vinculado

entre els ideáis de justicia social vehiculats a través de la Revolució Francesa i els ideáis

d'autonomia en el marc de la "exposición practica y el desarrollo le la trilogía redentora de

Libertad, Igualdad y fraternidad, escrita en la Historia por la Revolución Francesa [...].

Consideramos la autonomía como un atributo necesario é inseparable de todo ente social.

Fuera del sistema autonomista no hay sino la heteronomía en sus diversos grados y en sus

diferentes manifestaciones. Y la heteronomía es irracional, tiránica, é injusta. El

autonomismo es la regla, la medida, el criterio para definir la libertad y marcar sus límites.

Somos autonomistas porque somos liberales. Tienen derecho á la autonomía todas las

entidades humanas, que son, a nuestro juicio, el individuo, el municipio, la región y la

nacionalidad. Allí donde hay un orden de intereses, debe haber también un poder que lo rija

y presida [...]. Como consecuencia de nuestro amor á la fraternidad, aborrecemos la guerra,

cuando no tiene por objeto romper cadenas esclavizadoras, y á sus causas más frecuentes: el

odio y egoísmo de raza, la patriotería y el fanatismo polítco y religioso. Por todo ello somos

partidarios de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Por todo ello somos

I ibreprensadores, demócratas, republicanos, federales y socialistas" .

Aquest era el programa de la Joventut Federal, basat a sintetitzar la vindicació de la

territorialitat amb els ideáis d'esquerra identificáis amb la ideología federal de Pi i Margall,

superant el catalanisme de base conservadora que tenia com a aglutinador ideológic les Bases

de Manresa i proposant una alternativa al republicanisme unitari de Salmerón de base Pi i

margal-liana, pero que no contemplava l'adscripció nacional743. Aquest federalisme unitari

entenia que les atribucions polítiques havien de partir de TEstat, no pas de la voluntat de cada

740 Vegeu l'objectiu clau de construir una ideología alternativa a mes de concebre el periodisme
república com a institució de diáleg entre la direcció política i sectors intel-lectuai i de base a Joan B . CULLA-
Ángel D U A R T E : La Premsa Republicana, Diputació de Barcelona,-CoMegí de Periodistes de Catalunya,
Barcelona, 1990, pp.25-28

741 Maria-Jesus MUTÑOS VILLA VERDE: Tes. Cit. P.480.
742 Nuestro modo de pensar, "La Avanzada", 4-1-1902.
743 Rovira contesta a la concepció unitarista republicana, aMegant que la república es basteix des del

contráete igualitari entre les parts: "¿Pero habrá insensato que niegue la influencia directa y trascendental del
régimen autonómico en la creciente prosperidad de ambas repúblicas? ¿Sin la federación de los Estados la
América del Norte, vencedores contra Inglaterra, hubiera podido constituirse y crecer aquella gran nación, hoy
a la cabeza del mundo por su industria, su comercio, sus inventos, su riqueza y sus hombres?" Por [a
Federación y la Repiiblica [DX|,"La Avanzada" (3-X-1903).
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estat federal, per contra la Joventut Federal, amb Rovira, partía de "la voluntat de base que

configura els diversos estats federáis"744.

Pero alió que caracteritza retapa inicial de militáncia federal de Rovira és una fase

doctrinanament básica en relació amb un pensament de concentrado republicana entre

federalista i unitari, exemplifícat a "La Justicia"745. i la tasca de divulgado, a través del-

periodisrae d'idees, de conferencies i activitat cultural al si de Joventut Federal, representada

per "La Avanzada", portaveu d'un republicanisme autonomista746. Fixar, dones, l'evolució de

Rovira en l'ámbit de les bases republicanes federáis, pot ser un exemple d'oposició evers

rimmobilisme de l'estat de la Restauració, que a Tarragona, per exemple, es traduia en una

hegemonía del partits polítics de referen! espanyol: "A Tarragona tots els parlits espanyols i

espanyolistes, ni tenien representado mes o menys important, pero mancats en absolut de

caps dirigents de solvencia ínteMectual per encarrilar bé els seus correligíonaris"747.

Correspondria, d'altra banda, ais sectors catalanistes de portar a terme un procés de

qüestionament d'aquesta hegemonía espanyolista a comencament de segle, tant des del

catalanisme que srorganitzava al voltant de la Unió Catalanista748 com des de la Joventut

Federal.

744 Ibidem. P .485. En oposició, dones, el nucli federalista concep que "per a ixó nosaltres al considerar
c o m á primera pedra de nostre edifici polítich, l ' autonomia, no prediquen) la de certs republicans que la fan
dependre de la volunta t de l 'Es ta t y no la concebeixen ni entenen sino com una concessió d 'aquel l . N o us penseu
tampoch tampoch que, com alguns catalanistas, la fonamentan en 1'historia y en la tradició de Catalunya. Per
nosaltres 1*Autonomía es una perl longació de la Uibertat individual, un dret innat y propi de tota entitat
individual ó colectiva, á regirse l l iurement, y aquéix dret es tan just , tant de rahó, com el dret á la v ida que t e
l ' h o m e al naixer [...]. YMs municipis lliures y au tónoms , volém que peí lliure pacte formiñ la regió; y la regió
lüure y sob i r ana fo rmi ab las demés la Federació espanyola. Vejeu, donchs, com, si com a cataians t rebal lém
inmedia tament per 1'Autonomía de Catalunya, ens recoi'dem de les demés regións que com nosahres sofreixen el
j o u del Estat unitari y monárquich. Y, homes dignes , demócra tas , deleguém peí sufragi nostra sobirania á qui
digui adminis t rar y fer cumplir las lleys: ajuntament o concell en el municipi república, en la regió y l 'Esta t
central. Som, donchs a la vegada que autonomistas , convensuts demócratas y republ icans" ("La Justicia", U - X -
1904).

745 Rovira en deixa de formar part de la redacció l 'octubre de 1901, segons editorial del 24-X-1901, la
qual cosa explica poc temps després, com hem vist el pas a la redacció de "La Avanzada".

746 Enric OLIVÉ SERRET a "Rovira i Virgili: la perspectiva de futur" a El Moviment Anarquista
cátala i l'obrerisme (1900-1909), TD, UAB, juny de 1977. Vol. II: '"La Avanzada' i el federalisme de Rovira i
Virgili", pp. 609-612, planteja el període entre 1900-1909 per a Rovira com a "formatiu", perqué "no doña a la
impremta massa col-laboracions cabdals per copsar el seu pensament, pero sí que ofereix una afrimació rotunda i
constant: la p reocupado 'en contemporitzar el fet nacional nacional cátala i la problemática social", p. 609. Cree,
en canvi, que la "divisoria" analítica caldria posar-la a partir de quan entra a coHaborar amb "El Poblé Cátala",
quan Rovira ja havia assolit -precisament en l'etapa tarragonina- la vincutació entre realitat nacional (a través de
la doctrina de Pi i Margal!) i fet social. A partir d"El Poblé Cátala" assistim a una m a d u r a d o i ímpuls polític (des
del Centre Nacionalista República- Joventut Nacionalista Republicana-Unió Federal Nacionalista Republicana)
d'aquest plantejament orientat tant a la qüestió de la represenatció proporcional com a la cerca de connexió entre
el moviment nacionalitari cátala i els fets nacionals europeus {Historia deis Moviments Naciotialistes, 1912-
1914).

141 Josep VIRGILI I SANROMÁ: Op. Cit. [s/p].
748 "Lo Camp de Tarragona", 18-XM905, feia una crida -I(ALS TARRAGONTNS- contrastant Tavens

del moviment nacionalista" a Barcelona; mentre que "en cambi la comarca tarragonina permaneix indiferent.



Amb tot, la tasca de divulgado de la ideología de Pi i Margall va ser en revistes

culturáis com "Gent Jove", del Centre Cátala, on faria primeres divulgacions del pensament

de Pi i Margall a sessions literáries sobre Los grans sentiments de la joventut; pero, es ciar,

també a l'órgan república "La Justicia"749. Aquest ambient intel-lectual se situava sota

l'hegemonia deis nuclis. modernistes barcelonins com a referent nacional alternatiu al

conservador: "Cert també -escrivia Pere Redon a "La Justicia" el 27-VI-1901- que no tots els

cataianistes son ciencias y reaccionaris; precisament per aqueix motiu considero que deu ferse

la divisió entre ells. Hi ha a Barcelona un grupo que publica el setmanari "Juventut" format tot

ell de catalanistas d'ideas avansadas. Recordó haver llegit un manifest firraat per Pompeyus

Gener, director d'aquell periódich, en el qual se defensan totas las autonomías comensant per

la individual, s'abomina de l'explotació del home per l'home y es defensa la llibertat de

conciencia. Ab aquestos catalanistes si podría el partit federal pactar y anar junts en totas les

eleccions". (Aquest ambient cultural va ser reflectit en un cicle historie posterior per Rovira

arran de la convergencia entre les doctrines futuristes d'Alomar i Porganització de la

Solidaritat Catalana) . Des d'aquest vessant, "La Justicia" i "La Avanzada" assumien

polítiques laiques751 o tradicions de protesta de pensadores anarquistes (Kropotkin),

d'escriptors i inteMectuals com Zola, a qui homenatja la Joventut Federal i Antoni Rovira,

("La Avanzada", 15-XI-1902), pero també mostrant solidaritat amb antimilitaristes com el cas

"José Bergiilos" ("La Avanzada", 5-III-1904). En aquest context no ha d'estranyar que Rovira

concebés que "El Estado es un tutor que pretende eternizar la menor edad de regiones,

municipalidades, e individuos, para arrebatarles derechos y bienes" ("La Avanzada", 4-XI-

1903).

gaírebé dormida respecte l'esperit de desiHurament de riostra térra". "A vosaltres, agricultors y propietaris del
plá; industriáis y comerciants de las vilas y ciutats mes importants de la provincia, especialment de Reus y
Tarragona, a vosaltres endresso aquest escrit pera que sorthi de I'ensopiment que vos fa sens adonarvosen esclaus
deis politicaires de Madrit y de sos funestos representants en cada poblé". D'altra banda la valúa de Rovira i
Virgili com a "element indispensable" tant en la tasca oratoria com periodística a Claudi Ametila, hdemóries
Polítiques, Vol.I, p. 156.

749 "Lo Camp de Tarragona", 23-IV-1903 i "Gent Jove", Época II, núm 2, Tarragona, maig de 1903:
"La VetUada literaria musical del desé aníversari de la fiindació del Centre Cátala", pp.14-17. En aquest acte
Rovira va fer al-lusió al discurs de Pi i Margall ais Jocs Floráis de 1901. Quant a I'homenatge que "La Justicia"
dedica a Pi i Margall a l'casió del segon aniversari del traspás, Rovira hi va escriure Alma Fuerte , destacant que
"Fue Pi y Margall un espíritu fuerte. Su fortaleza de ánimo es la más sobresaliente de sus grandes cualidades.
Vivió y murió sin apartarse un solo instante de las doctrinas que en vida predicara" ("La Justicia", 29-XI-1903).
D'altra banda el 1903 -com cada any- la Joventut Federal ofrená una corona de flors a la laida de Pi i Margall
("La Justicia", 30-XL-L904).

7í0 Gabriel Alomar era un altre inteMectual de referencia per ais federáis tarragonins. Així A. Cabestany
en l'article Federalismo y Catalanismo ("La Justicia", 21-XII-1905) identifica el catalanisme progressistamb Lo
Catalatñsme, d'Almirall i El Futurisme, de Gabriel Alomar i "El Poblé Cátala". Aquest bloc catalanista no seria,
segons Fautor, ni "burgués" ni "católico".

751 És el cas del posicionament de Rovira davant Melquíades Alvarez , en defensar la separado entre
església i estat i la dissolució deis ordes monástics a Un discurso gubernamental, "La Justicia", 18-VÜ-190I.



En aquesta tradició intel-lectual se centra la seva dedicació a "La Justicia"- on va

publicar el seu primer article en cátala de clara orientació socialitzant -, órgan impulsor de la

unitat deis republicans, del qual deixa de ser redactor en cap per l'octubre de 1901 en donar, el

gener de 1902, el pas envers l'órgan estríete de la Joventut Federal Tarragonina, "La

Avanzada". Aquest pas, pero, no será casual, car des de "La Justicia", amb un "federalisme

estrictament pimargaHiá" i "comprensiu amb els unitaris de Salmerón" , s'identificava

signifícativament els catalanistes amb el programa conservador de les Bases de Manresa:

"Pueden el programa federal y las Bases de Manresa, asemejarse en la determinación de las

atribuciones al poder central reservadas y en la comiguiente fijación de los derechos al

estado regional correspondientes, pero mientras en el programa del partido federal se salva

la autonomía de la individualidad humana; en las Bases de Manresa parece que esa

individualidad para nada se cuenta y que solo se ve la unidad déla región " 4. Amb tot,

Rovira estableix un posicionament a "La Justicia" superador l'historicisme conservador a fí

de mostrar, a les bases republicanes de concentrado una ideología crítica amb el

tradicionalisme quant al procés historie basat en una vindicado al voltánt d'una organització

política per al país car: "[...] Per nosaltres no consisteix la plenitut ni la riquesa deis pobles en

extendre triomfans llurs armes per continents i mars. Creiém incompatibles la grandesa i la

violencia injusta, i en lloc de conceptuar fet heróic el furtar a un país sa llibertat, ho tenim per

un crim vergonyós, per un abús impropi del esperit de justicia i germano qu'hauria d'animar a

totas les nacions de la térra. [...] Somiar en el regrés d'Espanya al principi de l'Edat Moderna

es tan esbojerrat com el esperar el retom deis temps mitjevals per Catalunya. Ni el pervindre

de la nació espnyoía está en imitació de la política, avuy impossible, d'altres temps, ni convé

a la regió catalana tornar a esser un comptat...per gran que fos [...]. [Cal] una complerta

autonomía que la lligui, mitjansant pacte lliure a les demés regions espanyoles pels vinculs

federalistas, anant de brasset am la llibertat regional la llibertat del municipi i la del ciutadá.

El principi autonomista fonamenta tot un sistema sociologic i, per lo tant, qui'l trenca, qui

753 "Trench d'Auba", "La Justicia", 3-1-1901, on defensava -en el marc d'auge modernista- que "Per* xo
alimento respecte al nou segle falagueras esperanzas; per'xo deixo que s'apoderi de mí la dolca ¡Musió d'una
millor societat, ahont no's vegin les petiteses del egoisme, i si sois la grandiosa figura de la Fratemitat,
escampant los seus beneficts, establint intim consorci de germinació i fent de tots los homes un conjunt armónich
de ser lliures é iguals".

753 María-Jesús MUIÑOS VTLLAVERDE: Tes. CU. P.473 i Mercé COSTAFREDA Op. CU. P.I29.
L'aparició de "La Justicia" va ser interpretada encara allunyada de la tradició federal des d'altres órgans
republicans federalistes com "Badalona Federal" (15-IX-1900), que destacava: "ens fa molt estrany que'l
setmanari ["La Justicia"] no's proclanü clara y obertament federalista [...]. Avuy día dirse república y res mes, es
nodirseres".

754 Catalanismo y federalismo, "La Justicia", 2-1-1902.



l'escapse, el fá malbé"755. Les bases per a una lluita contra el lerrouxisme, l'aportació real del

grup de "La Avanzada", eren posades756.

D'altra banda, la Joventut Federal era una conseqüéncia del Centro Republicano

Democrático Federal, (del qual fou fundador entre d'altres el pare de Rovira el ler de marc de

1888) , comptá, entre d'altres, amb Claudi Ametlla, que continua amb Rovira en el

nacionalisme república a Barcelona. L'objectiu central de la Joventut era "propagar i

evangelitzar sens treva els principis continguts en lo Programa Federalista de 22 de Juny de

1894, dedicant preferent atenció a inculcar les doctrines autonomistes a l'element jove [i] per

portar a cap la nomenada propaganda la Joventut organitzará dintre i fora d'aqueixa capital

"mitins", vetllades, conferencies, manifestaeions i demés actes similars. Al ensemps que'ls

mecionats medis de propagació, la Societat celebrará tota classe d'actes d'apoyo ais projectes

aixecats, de simpatía al proletariat, de protesta contra'ls abusos del autoritarisme, posantse

sempre de part del débil atropellat i en contra del poderos que l'atropella". Quant a Fus de la

llengua especifícava que "Fidioma de la Societat es lo cátala, en quina para s'extendran les

actes, ofícis i demés documnets. No obstant sempre que la Joventut s'hagi de dirigir a

persones o entitats de fora de Catalunya's fará us de la llengua castellana o d'altra u que's

cregui convenient. Lo castellá s'empleará també en aquelles altres ocasions en que's consideri

oportú". D'altra banda es podía simultanejar la militáncia en entitats de signe catalanista

progressiu: "No pertányer a cap altre Centre polític a no ser que siguí catalanista democrátic".

Aquesta hipotética doble vinculació fará que la Joventut fos una impulsora de la catalanització

del propi federalisme; pero amb un ciar distanciament al catalanisme conservador758.

A "La Avanzada", com a órgan ideológic de la Joventut Federal, Rovira estableix unes

bases de reflexió política hereves de la cultura política liberal: des de la Revolució Francesa a

755 Delfoc a les brases, "La Justicia", 22-XI-1903.
756 Caries SOLDEVILA: Lanostragmt..., p. 28.
737 Expedient número 887 del Registre d'Associacions[AHT]. La denominació original era Centro

Democrático Federalista de Tarragona, L'objectiu, segons l'article primer, era "la propaganda pacifica y legal
de los principios democráticos y al propio tiempo proporcionar a los socios que lo componen medios de licito
recreo, de ilustración y cultura". La militáncia federal del pare de Rovira consta a Caries SOLDEVILA: La
nostra..., p.20.

7S8 Els estatuís de la Joventut Federal de Tarragona porten data del 8 de gener de 1904 Exp. 887[AHTJ.
L'esperit posterior d'aquesta Joventut es projectará en els estatuís de les Joventuts ¿"Esquerra Republicana
inscrits el 30-X11-1932. Així, en el primer article esmenta que "l'objecte de la Joventut Federal de Tarragona,
que fou fundada el 8 doctubre [sic] de 1904, és propagar les idees polítiques de Pi i Margall, prenent per norma
el Programa Federal de 22 de Juny de 1894, cuidarit especialment de propagar l'esperit laic del Programa en els
actes de la Societat i deis Socis". Quant a la base social a qui s'adreca: "La joventut Federal de Tarragona,
malgrat no ésser un partit de classe fa constar la seva simpatía peí proletariat conscient i apoiara les seves justes
reivindicacions, protegint el feble contra ets atropells del poderos" [Exp. 469],



Valentí Almirall759 i Gabriel Alomar. En aquesta direcció, Ametlla especificava l'ambient

polític tarragoní en una ruptura entre veüs i nous federalistes quant a l'assumpció de

Tautonoraia federativa mes que no pas de la República abstracta: "Aixó escandalitzavá els

militants vells, que no entraven gaire en aquesta hermenéutica, i els federáis espanyols, que en

llurs periódics blasmaven la nostra campanya. Pero d'aquests darrers ens en preocupávem

poc; ja els havíem declaráis no idonis per a comprendre Pi i Margal!, el gran cátala

condemnat a no ésser entes sino pels catalans" .

El posicionament de Rovira i Virgili fou assumir els principis democrátics de la

Revolució francesa i de la tradició librepensadora, quant a la transformado social a través del

pensament de i Pi i Margall. Així, en la commemoració del segon aniversari del traspás de Pi

Rovira defensava que "es iicit i llógic dir-se püsta, perque'l nom de Pi simbolisa'ls ideáis

avensats en tots els ordres de la vida social i l'activitat humana. Dins las sevas obras s'hi

troban claras teorías i ideáis orig[in]als qu'aclareixen i explican molts punts duptosos.

Federal, autonomista, racionalista, lliurepensador. [...]Prou qu'ho soc jo lliurepensador,

racionalista, autonomista i federal. Mes ho soc tal com en Pi ho entenia i ho defensava"761. La

seva tesi maldava per relacionar la tradició d'una esquerra socialitzaht amb la Uibertat

individual i col-lectiva -també des de les Associacions culturáis762- fet que comporta la difusió

d'alguns deis seus articles' de "La Avanzada" en órgans republicans federáis i socialistes763.

Per tant, la tasca de Rovira consistía a configurar un model d'organització d'estat que partís

759 Aquest diari dedica una necrológica al polític ("La Avanzada", 7-V1I-1904) reconeixent que va ser
un "ferm propagandis ta del federalisme. Eli va ser durant molt temps I 'apostol de las riostras doctrinas á
Catalunya, havent lluytat per !a seva implantació tan en el terreny revoluc ionan com en el de las ideas [...].
Malgra t haver aprés de Proudhon las teorías federáis, en uns moments de ofuscado poch explicable va cómbatre
el pacte y per tal motiu va ser dissident del gran Pi i Margall, Mes tard va reconéixer Healment el seu erro.
L'Almiral l es el pare del catalanisme politich. Després d 'haver donat vida al moviment regionalista de
Catalunya, se va veure arreconat per mals deíxebles".

760 Claudi AMHTLLA, Op. dt., p. 152. Per a aquesta catalanització de la Joventut Federal, Mercé
COSTAFREDA, Op. Cií. i en semblant apreciació, Teresa A B E L L Ó I GÜELL: "La crisi del tombant de segle
(1898-1917). Polémica entre Tarragona Federal i el grup de Rovira i Virgili" dins Enric OLIVÉ (ed.): Historia
del Camp de Tarragona, Diputació de Tarragona, Tarragona, I989."D'altra banda, la v incu l ado entre el
moviment federal i el catalanisme que es dona a molts indrets de Catalunya, l'últim quart de segle, no el
trobarem a Tarragona tlns molt mes tard [„ . ] . I quan s'hi entra en contacte será a través deis grups mes arrauxats
[SIC] que integren la "Joventut Federal", i també els mes propers a *La Avanzada'", p. 184.

™ Püsta, "La Avanzada", 28OQ-1903.
762 Com va ser el cas de la introdúcelo de la Gramática Catalana a 1'Ateneo Tarraconense a carree de

Rovira i Virgili, Pere Lloret i Leandre Ripoll, que van proposar en el Consell general de l'Ateneu del 31-1-1904:
"presentaren una mocíó per la qué era demanada fa ins taurado d'una cátedra de cátala a la casa, i després de
moltes discussions, així s'aprová. El propi Pere lloret s'hi oferí per a explicar-la. Vegeu: Josep-Pau VTRGILI I
S A N R O M Á : La Tarragona de ¡'Alcalde Pere Lloret i Orderx (s/1. s/d), p.33. També ("La Avanzada", 6-TJ-
1904). Aquest procés de catalanització en va comportar una escissióel 1906 del grup de Rovira i Virgili. Vegeu
Adelina M A N U E L N O G U E R A S : El Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera, TD, juny de 1987, FF i CCEE,
Tarragona. Esp. capítol Vé. "Surge una escisión en el Ateneo", pp. 275-297,

763 És el cas de Particle "Ao amnesia" editat a "La Avanzada" el 2-VII - I902 i reproduTt a "El Trabajo",
de Valls. j o<7



del lliure pacte entre les coHectivitats (regions, segons els federalistes) i les polítiques

d'emancipació individual, basades en una crítica a la política de la Restaurado (separado

entre Església i Estat, crítica al militarisme i a les oligarquies). Per a concretar la tasca

organizativa i ideológica prengué com a model l'obra de Pi i Margall en el seu aspecte de

referent emancipador de les classes subalternes i de les nacions. Es a dir, ser federalista

seguidor de les tesis de Pi i Margall signifícava situar-se en una radicalitat transformadora de

ITistat a partir de dues centralitats: l'organització territorial i la crítica a la societat d'antic

régim a partir d'una revisió de la historia moderna peninsular "estúpida cantinela de la

pasada grandeza de España " (Falsas Glorias, "La Avanzada", 9-1-1904).

El pensament transmés per part de la Joventut Federal de Tar ragona -que presidí entre

1901-1903764- feia, dones, que fos definida com a "juventud intelectual", ja que el seu objectiu

essencial era la formado ideológica deis republicans de base i de sectors de classes populars a

través de ponéncies o converses -partidáries d'un regeneracionisme social definit per una

obertura de relacions socials i económiques de tipus igualitari- que eren debatudes al si de la

Joventut. Aqüestes converses tenien com a objectiu exposar oríentacions sobre aspecte de

política social o d'economia política, interpretades des d'un vessant de crítica ideológica765.

Rovira, dones, se situara en el context regeneracionista social de portar a terme un canvi .les

estructures de l'ordre social de la Restaurado, sense qüestionar pero, 1'estat ni concebre una

estrategia obertament socialista, la qual únicament podía ser concretada co a mitjá práctic per

assolir uns fíns. La-ideología que organitzava íes reformes socials i polítiques era el

federalisme. Un exemple d'aquest programa el tenim en conferencies com la que va donar al

Centre Federal (del qual se'n separará el maig de 1905) amb la hipótesi de mostrar la relació

entre Drets y ¡libertáis individuáis ("La Avanzada", 14 i 21-VI-1902), quant a la relació entre

llibertat, democracia i la vinculació entre llibertat individual i col-lectiva: "Considero

764 "La Justicia", 25-VII-Í901 assabenta de la constitució de la nova Junta Directiva de la "Juventud
Republicana Federal". President: Rovira i VtrgÜi; Vice-President, Jaime Margalef; Secretan, José Floresví;
Vice-Secretari, Miquel Grau; Tresorer, Ramón Pié; Vocals. Bru Ferrer, R. Homedes, Antoni Argenté i C.
Masdeu. L'única assemblea de qué tinc esment de la Joventut Federal va teñir lloc el novembre de 1904, amb
Rovira com a President; Secretan, Claudi Ametlla i Vice-President, Venerando Solanellas ("La Justicia", 3-XI-
1904).

763 D'aquestes sessions en tenim exemples. La que divulga Rovira amb Lo proletariat y'ls partits
politichs espanyols, tenia com a objectiu fixar una doctrina -diferenciadora de la "completa organización
socialista del Estado"- envers 1'estat; pero consideran! "imposible la total supresión del Estado, que debe ser
reducido á su mínima expresión ("La Justicia", 22-VIII- 1901). A la sessió dedicada a comentar el
lliurecanvisme titulada: Llmrecanbi i proteccionismo en Rovira és partidari d'una obertura de relacions socials i
económiques de tipus igualitari: "Califica el proteccionismo de aspiración egoísta, considerándola como
consecuencia de la perniciosa idea de patria local en ctiyo holocausto se sacrifica el interés de toda la
humanidad Dice que con el librecambio la producción de cada país estaría en armonía con la condiciones de
que le ha dotado la naturaleza" ("La Justicia", 29-VHI-1901). Al si de la Joventut Federal, La patria, la guerra,
lo servey militar y'ls exercits pemanents ("La Avanzada", 7-IJJ-1902). D'altres sessions eren debatudes al Centre.
Cátala, del qual .Rovira és secretan el cinc gener de 1903, amb Evarist Fábregas com a vice-presídent, segons
"La Avanzada", 22-1-1903. També, A. BLADÉ: Op.Cit. ¿>.50



perfectament compatible la llibertat ab l'autoritat sempre y quant no's lesionin ni ¡'autonomía

del individu ni las autonomías colectivas [...]. La llibertat individual és també la base de la

colectiva. De les llibertats del ciutadá naixent les de les colectivitats humanes". Aquesta era

una declaració d'intencions en relació a l'exercici de les llibertats coMectives quant a la

llibertat individua! (ciutadania) en el context de í'oposició ais actes contra Alfons XIII766. En

efecte, el referent de Pi i Margal] fou una constant quan també romangué a Barcelona en

1*etapa inicial deis estudis de Dret, intervenint en actes d'associacions catalanes i federáis on

s'identifícava amb el nacionalisme autonomista o en la fundació de "El Pacto", a través del

qual Rovira socialitzava la "propaganda republicana federal", en actes on Rovira "elogió la

obra de Pi i Margall.presentándola cum antitética del unitarismo, pues en ella se aboga por

las diversas autonomías, municipal, regional y de la nación. Nuesto sistema se basa por

medio de la voluntad por encima de todo, distinguiéndose de ciertos nacionalismos que

buscan solo en la historia los antecedentes, cuando nosotros aspiramos a una patria grande,

nueva y libre. La autonomía de Cataluña no la fundamos en diferencias cerebrales ni en

leyendas de romanticismo, sino en la necesidad de ser autónoma la región, que no es otra

cosa que el pacto de los municipios que la integran" . Pi i Margal 1, dones, esdevenia

referent de les activitats d'aquest nucli de federalistes, del qual Rovira en socialitzava una

"detallada biografía [.„]. Estudió con amplio criterio sus ideas y aconsejó á la juventud que

766 Acte organitzat peí Centre Federal en el qual prengueren part, a mes de Rovira, J. Nougués , Claudi
AmetUa, Diez Rossell. Rovira contraposava la monarquía ais conflictes socíals ("La Justicia", 15-IV-1904)

767 U j ^ Pacto" , 12-IX-1903, Una conferencia, pronunciada per Antoni Rovira i Virgili a la Catalunya
Federal amb el títol "Él federalisme y la actual agitació republicana^ en la qual "estudió las causas de la
decadencia del federalismo español, como partido político, señalando como una de ellas, que ha hecho
descuidar los intereses y la organización del.partido, provocando al mismo tiempo luchas y divisiones
intestinas. Ocupóse de las resultantes uniones, coaliciones}' confusiones, perturbadoras para el partido federal.
Citó el ejemplo de la llamada unión revolucionaria, haciendo notar que la casi totalidad de los que en aquella
época abandonaron el Sr. Pi i Margall, han pasado con armas y bagajes al campo unitario. Afirmó que si el
federalismo arrastra vida raquítica fuera de Cataluña, a la táctica de tos unitarios se debe, y no á la falta de
espíritu autonomista. Estudió el origen del actual movimiento republicano, la campaña de "El motín", la
Aasamblea del 25 de marzo, y el carácter del partido republicano único. Hizo resaltar la actitud de nuestro
partido ante la unión y la propaganda de los unionistas. Determinó los principios fundamentales del
federalismo, defendiendo rigorosamente la autonomía y explicando y analteciendo el pacto. Trató de las
iniciativas regionales, de las diversas condiciones de raza y lenguaje entre las regiones de la Península,
deduciendo de ellos la bondad y la necesidad del sistema federativo. Puso de relieve el brutal imperio de la
fuerza en la formación de las nacionalidades y los atropellos de que la personalidad de ¡os pueblos es objeto.
Declaróse por ello nacionalista, pero observó con el ejemplo de Hungría, Bohemia y Croacia, que no siempre el
triunfo de tina causa nacionalista lleva consigo la libertad de tos pueblos, si no se practica y reconoce en su
integridad el principio autonómico. Dedució de todo ello la esencialidad de la Federación, no admitida por los
salmeronianos, siendo por lo mismo imposible de la unión que se pretende. Expuso su opinión sobre la
revolución, poniendo en evidencia que el unitarismo la desfigura y anula. Juzgó de absoluta necesidad ¡a
educación del pueblo por medio de la propaganda de ideas, y calificó duramente los procedimientos empleados
por otros oradores que fanatizan al pueblo [...]". La societat "Catalunya Federal" va ser inscrita al registre
d 'associacions del Govern Civil el 9-11-1903 i va ser dissolta el 12-V1-1907. [AGCB]: Registro de Asociaciones,
Tom. U, p. 150.

768 UE1 Pacto", 12-IX-1903, "Propaganda republicana federal".



conservase en toda su integridad el legado que el sabio apóstol les había confiado. Dio

oportunos consejos a sus compañeros, analizando las circunstancias déla actual política

republicana y dijo que la obra dePiyMaragall era digna de un colosal monumento al que de

bían aportar su concurso Cataluña autónoma, España federal y el mundo emancipado"769. La

finalitat política era vincular la idea ferealista amb la Uuita contra la "reacción, la monarquía

y el centralismo abogando por la República Federal . El modelroviriá, dones, comencava

de proposar un continugut social al catalanisme des deis posicionaments de Pi i Margall. T,

efectivament I'entitat "Catalunya Federal" representa una bauía drunió entre federalisme i

catalanitat. Des del federalisme, Rovira articula un projecte nacional que es basava en el pas

de rhistoricisme a la consciéncia política . . "

Aquest plantejament no feia altra cosa que apostar per una lectura civicopolítica del

modernisme ideológíc en termes d'una radícalítat socialitzant (entes a comencament de segle

des del republicanisme federal com a 'regenerado') que superes el catalanisme basat en el

tradicionaíisme ("catalanismo clericaP-„ en al-lusió a la Lliga, "La Justicia", 30-V-1901) i el

republicanisme unitarista, tot oposant-se a "una República que mantuviese esclavos en

Regiones y municipalidades negando a las colectividades naturales y jurídicas el integral

disfrute de la autonomía" ("La Avanzada", 8-XI-1902). La idea era superar la concepció

formal de la República com a "institució" per donar-li un contingut organitzatiu que

s'identifíqués amb la federació com mantenía Claudi Ametlla:"Z¿3 República es solamente

forma de gobierno y no sistema. La República centralizadora es además atentatoria a la

libertad colectiva y por lo mismo, malamente pueden llamarse liberales a nuestro ver, los que

no proclaman una República federal"111. Aquesta concepció era també la de Rovira. Així, la

tasca de Rovira en l'etapa tarragonina és articular una primera proposta ideológica que

articules el fet nacional -aconduída amb el programa de Pi i Margall de 22 de juny de 1894- a

través del progrés social773, com en el cas de la defensa al dret de vaga; "Las vagas no son

709 En record de Pi iMaragali, "El Pacto", 5 - X I M 9 0 3 , núm.19.
770 Míting al Centre Republicaofederal amb Claudi Ametlla, Nougués i Rovira; "El Pacto", T6-IV-T904,

núm.38.
771 Per a la signif icado de "Catalunya Federal" en la trajectporia inicial de Rovira com a fil conductor

nacional i fedral. Cf : Claudi AMETLLA: La riostra.,., p.26 i nota 41ena supra.
772 La República en el federalismo, "La Avanzada" , 24-V-1902.
773 Rovira participa en el míting del primer de maig de 1904, amb Claudi Ametlta, en represen tado de

""la Avanzada" ("La Justicia", 3-V-1904): "Examina á grandes rasgos la política de crímenes seguida por los
prohombres de la monarquía y detenéndose ante la gestión del señor Maura con "su política del mauser hace
incapié en el atentado de qye fue objeto en Barcelona u dice: ' Si Maura al salir tan bien l ibrado del cuchillo de
Artal ofreció su casaca á la Virgen de las Mercedes por haberle librado de la muerte, pregunto yo; ¿á qué virgen
ofreceremos nosotros los instrumentos de tortura de Montj iúch' . L a intervenció de Rov i ra acaba amb un al-legat
a favor de "la unión y la ilustración como base para lograr la reivindicación de sus derechos [obrers]". Vegeu, en
el mateix sentit, també la participació de Rovira en un míting en suport de Julia Nougués a Vila-Rodona ,
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sino síntomas que demostran l'existencia d'una malaltia en lo eos de la societat, preludis

qu'anuncian la tempesta que s'acosta, escaramussas que precedeixen á la batuda ferma que

soterrará per sempre mes lo regnat del despotisme politich y económich [...].La veu del

proletariat, demanant lo millorament de la seva condició, es lo crit de la víctima de las

justicias socials, que solicita l'igualtat nivelladora que fassi del esclau un ser lliure, que

converteixi lo paria en home racional" . D'altra banda, Rovira, i els joves republicans

federáis estableixen, en un context dividit entre el catalanisme conservador i el

republicarüsme unitari de "Fraternidad Republicana", concepció oposada envers la

catalanització del federalisme de "La Avanzada"-£o$ niños de La Avanzada morirán jóvenes

de un empacho sintáctico cátalo-federal ("Fraternidad...", 3-IV-1904)-"775, un repartiment del

poder entre els municipis, les nacions i l'estat. Cada ámbit tindrá unes atribucions de poder

determinat. Les nacions -'regions1 en registre de Pi- teñen una funeió en el govern interior,

mentre que l'estat té unes atribucions intemacionals. El pensament federal de Rovira al si de la

Joventut Federal manté una identifícació clássica entre nació i estat i regió i nacionalitat, que

reprodueix resquema pimargaHiá Estat-regió-municipi-individu. De tota manera cal

juntament amb la intervenció de Francisco Llauradó, Claudi Ametlla ("La Justicia", 5-VT-1904), on exposa una
defensa del programa federal, tot criticant la historia moderna espanyola durant la monarquis deis habsburg:
"Afirma que es una aberración el decir que España, en t iempo de Carlos I y Felipe II era grande, puesto que no
puede ser grande un Estado que se apodera de los derechos de otro, sugetándolos á su dominio. Dice que España
no puede ser grande sin abolir la monarquía la monarquía y el unitarismo. La autonomía de los pueblos y de cada
uno d e sus individuos es la vida d e los mismos. Combate el centralismo. Dice que la autonomía que los
catalanistas defienden, la han tomado del programa federal, si bien impide que sea tan apmlia su tendencia, el
lastre de clericalismo de aquellos. Dedica algunos párrafos al problema social, diciendo que los capitalistas
deben reconocer el sueldo que un obrero necesita para vivir desahogadamente. Hablando del problema religiosa
muéstrase partidario de la separación de la Iglesia del Estado, respetando todas las religiones, preferencias a
ninguna".

774 Las Vagas, "La Avanzada", 11-1-1902.
775 L 'oposició al republ icanisme unitari de "Fraternidad.. ." i l 'aportació catalanitzadora del federalisme

al si de "La Avanzada", és paíesada a Caries SOLDEV1LA: l.a riostra..., p p . 2 l i 28 . De fet el debat entre el
republ icanisme federal i unitari era u n lloc comú per Rovira , quan, escrivia que "no cae el federal ismo en la
¡ncosecuencia de los republ icanos unitarios que afirman la autonomía individual y la municipal y niegan la
autonomía á la región; ni tampoco en la de los catalanistas que juzgan imprescindible la de la región y la del
municipio y relegan al olvido la libertad del ciudadano" (La mejor orientación, "La Justicia", 3-X-1901).
Aquesta orientado, dones, era la contestada pels republicans unitaristes, que es reflectia en l'hegemonia del
principi generalista sobre les realitats nacíonals. Aqüestes realitat pero, eren reduídes a manifestacions
medievalitzants; "Cuando hayamos alcanzado y solidificado la República, cuando los enormes intereses que
tantot siglos de monarquía han vinculado en ciertos organismos ó clases, abatidos ante la .unión patriótica de
todos los republicanos, queden á un lado vencidos, entonces y solo entonces nos entregaremos con toda el alma á
nuestras competencias íntimas, y entonces sabremos si en el sistema hemos de ser unitarios ó federales
sometiéndonos a la mayoría y entonces quedarán constituidos los grandes partidos radical y conservador de la
República [...]. España podría ser federal con la resurrección y armonía de los antiguos reinos, principados,
condados, etcétera [Hartos quedaríamos con ser federales así!". (Por la República, "Fraternidad Republicana",
6-IX-19O3).

Quant a "La Avanzada" "Fraternidad..." titilen Porgan de la Joventut Federal d'"órgano de los
desahogos político-literarios de cuatro jóvenes que se encuentran en la edad del pavo". O que "los chicos de "La
Avanzada" son precoces y han atiborrado aquella importante viscera, de artículos del Maestro razonados con sal
catalanista, es decir sal sosa [.,.]"(Fraternidad...'\ 10-IV-1904).



contemplar aquesta concepció en un context en qué el conjunt del catalanisme es debatía entre

la cultural- lingüistica i una idea política de nació. Ara, aíló que Rovira mantindrá com a

principal actiu polític d'aquesta etapa és la idea de íliure pacte. Per tant, en el cas de Rovira,

no es tracta d'un pensament clos en aquests primers anys de militancia, sino que aquest cerca

una síntesi entre catalanitat i federalisme, mantenint un esperit obert cap ais catalanistes; per

bé que la crítica que hi incorpora és envers el carácter conservador tot im observant un

primigeni concepte de revolució social: "Pero donde la cuestión política se manifiesta con

más fuerza es en el regionalismo, que tanto ha dado á decir en los últimos años. Como

federales convencidos no podemos menos de felicitarnos al ver que bajo los nombres de

regionalistas, descentralizadores y catalanistas haya quien defienda la autonomía, que no es

sino el desarrollo lógico del principio autonomista, escrito y jamás borrado de nuestro

estandarte. Lo único vituperable es que bajo esas denominaciones se comprenden

reaccionarios solapados, que sin valor para combatir cara á cara al progreso, le asestan

golpes á traición, buscando un refugio'y una apariencia de bondad en doctrinas que al

apropiárselas las escarnecen uprofanan [...]. En el horizonte creemos notar los albores de la

Revolución sociaF 6.

El vincle, dones, entre federalisme i concepció social del catalanisme era una base que

Rovira va contribuir a construir sobretot des de "La Avanzada", i és així que l'órgan de la

Joventut Federal el 7-VII-1904 dediques una necrológica a Valentí Almirall com a "ferm

propagandista del federalisme. Eli va ser durant molt de temps l'apostol de las nostras

doctrinas á Catalunya, havent lluytat per la seva implantado tant en el terreny revolucionan

com en el de las ideas [...]". L'adscripció federal de Rovira, a les idees de Pi i Margaíl -

Fesperit de 1894777- será la base a través de la qual anirá concretant en funció del context

polític. Així, cal destacar el fet de la participado de Rovira en l'Assemblea del Consell

Regional Federalista de Catalunya -organització cohesionadora del republicanisme federal al

Príncipat778-(presidit per Francesc Pi i Sunyer) qua havia de teñir lloc a Tarragona amb una

776 La labor de la Restauración, "La Justicia", 14-11-1901. Claudi Ametlla mantenía una postura
semblant quant a una futura atíanca política: "EJ regionalismo qaue nos debe salvar, ha de ir unido íntimamente
con los adelantos modernos y con las ideas nuevas, á fin de que la evolución histórica sea un hecho [...]. El
catalanismo que ha tomado tal vez gran parte del programa federal, ya que sóío difieren en si ambos programas,
en la separación de la iglesia y el estado y en la forma del gobierno, debería unirse con el federalismo, para hacer
así un partido fuerte y potente, con probabilidades de éxito que hoy desgraciadamente no tienen ni uno ni otro"
("La Justicia", 20-VI-19OI). Cal destacar pero, que aqüestes refiexions ,se sitúen en una clara oposició a la
política general restauracionista, com palesa la crítica de Rovira davant la coerció de l'estat a El Principio de
autoridad, "La Justicia", 6-VI-1901, remarcant que "si la autoridad no pudiese ser otra cosa que lo que es en
España, sin vacilar daríamos gustosos la razón a Kropotkine",

777 Esperit que era recordat en sessions dutes a terme per la Joventut Federal, com la que va organitzar
el Centre Federal e l j u n y d e 1903 ("La Justicia", 18-VI-19O3).

778 Vegeu el manifest ideológic autonomista arran de la commemoració del programa federal de Pi el
1894 ("La Justicia", 18-VI-1904).



ponencia col-lectiva sobre organització municipal . De moment, pero, apuntar que en

finalitzar el "cicle tarragoní"780, les idees de voluntat política (de subjecte coHectiu) i de

justicia social les havia establert, si bé encara en una context regeneracionista i sense l'impuls

nacional que incidirá a partir de la plataforma de Solidaritat Catalana, amb la qual se

solidaritza la Joventut Federal781. Per tant, l'aportació de Rovira en la militáncia republicana

federal és incidir també en un treball de síntesi envers l'articulació del catalanisme. Ara,

aquesta confluencia calia fer-la des del progressisme (la tradició de Valentí Almirall). Pero

alió a destacar era que la idealitat federal ¡ roviriana no deixava de resultar innovadora quant a

l'establiment d'una área d'influéncia ideológica que establís un nou model de societat. I aquest

espai de debat, com hem vist, es basava en la socialització d'idees i de projectes que també es

debatien a Europa. En aquest sentit, Rovira i el nucli de federalistes de "La Avanzada" es

presentaven amb personalitat política definida i no satel-litzada envers propostes republicanes

que definien un model d'organització territorial des de l'estat i no pas des de les nacions i

regions.

Amb tot, aquests dos factors de fons (activats per la recepció del debat socialista

europeu) serán el que marcaran -mes que no pas la redacció d'articles en llengua propia- les

directrius teóriques a l'época de "El Poblé Cátala": entre el Centre Nacionalista República, el

congrés constitutiu de la Joventut Republicana i l'organització de la Unió Federal Nacionalista

Republicana. Una trajectória que tindrá conjunturas centráis com la intervenció de Rovira en

la divulgació de la llei d'Administració Local del govern Maura el ,1907 o el debat al voltant

del vot corporatiu, inserit en aquesta llei de reforma de les estructures municipals de l'estat.

Ens trobarem, dones, amb un Rovira partidari de les doctrines liberáis í d'esquerra de Gabriel

Alomar, que troba reforcades per cultures polítiques reformistes entre liberal-laboralistes

(Anglaterra) i d'esquerra radical (Franca), de les quals es fa ressó en els comentaris de

"política estrangera" a "El Poblé...". En definitiva, l'etapa al si deis nacionalistes republicans

suposa per a Rovira integrar i desenvolupar la doctrina federal de Pi i Margall que havia

779 La ponencia sobre organització o llei municipal era a carree de David Ferrer, Rovira i Virgili,
Danyans, Roig i Armengol i Maríal. Les altres eren sobre el sistema tr ibutan de l 'Estat cátala, higiene social i
política sanitaria, reformes socials, reformes del codi civil. ("La Justicia", 10-V7-1904).

780 Rovira i Virgili i Claudi Ametlia s 'havien donat de baixa del cens federal de Tarragona el maig de
1905 a Remitido importante ("la Justicia", I8-V-1905). D'al t ra banda cal destacar que "La Justicia" en r etapa
deis inicis de "El Poblé Cátala" es feia ressó de conferencia de Martí i Julia sobre el nacionalisme. Aquest fet
pot suposar una lenta obertura d 'aquet órgan deis republicans unitaris cap a la síntesi entre nacionalisme i
federalisme. De fet al número del 16-VHI-1905, "La Justicia" en un editorial, Al Poblé Cátala, indicava una
possíbilitat d 'entesa, amb els nacionalistes republicans barcelonins: "Estará ["La Justicia"] ab els autonomistas,
pero exigirá d'ells que á títol de tais admetin la primera y mes suprema de las autonomías, la del individuu, base
y assienio de totas y no lavulguin posar ais peus de poders histórichs". En aquest marc d 'assumpció autonomista
aquest diari Fabril d e 1906 passa a dir-se d e "Diario Republicano" a "Diario Republicano Autonomista".

781 La Joventut s'adhereix a l'homenatge ais parlamentaris de solidaritat que s'oposaren a la Llei de
Jurisdiccons "El Poblé Cátala", 17-V-1906



assumit a l'etapa de Tarragona, en una estrategia que oferís una alternativa a teories que com

la de Prat de la Riba a La Nacionalitat Catalana donava per closa l'etapa de nacionalització

interna del país per abocar-se a la intervencio en la política espanyola . Davant aquesta

concepció, Rovira es decideix a proposar un noa catalanisme superador de la base historicista

que incorpora el dret a la determinado deis coHectius i persones. I, de fet, com veurem,

vehicula aquest pensament mitjancant una práctica divulgadora a través de la xarxa de centres

de treball polític i de formació del Centre Nacionalista República. La trajectória federal

tarragonina havia posat les bases de la vinculació indestriable entre democracia i república. I

aquest doble vincle será el que caracteritzará la intervencio roviariana a "El Poblé Cátala"783.

1.2. De Solidaritat Catalana a la Joventut Republicana: El Poblé Cátala (1905-1908).

"[...] Quan alsanse potenta y enérgica l'apiració nacional de Catalunya, comprengué en Pi, qu'en els
catalanistes hi tenia els seus naturals aliats; y vegem en els seus escrits deis últíms temps, cap alia ais primers
anys del nou segle, que recomana y aprova ["unió de catalanistes y federáis; y entengui's bé, qu'encara no habíen
exposat Uur criteri social y religiós els quatre primers diputats catalanistes qu'anaven al Congrés [candidatura
deis quatre presidents de les eleccions de 1901}" ["El Federal. Setmanari República" (Sabadell, 27-ÜI-1909)].

Aquesta etapa de Rovira va estar condicionada per la formació de Solidaritat

Catalana i la formació de l'alianca entre les joventuts republicanes. Era una conjuntura

especialment signifícaticativa peí que tingué d'incorporació de nous sectors socials urbans, -

entre els quals els inteHectuals-[polítics]- al projecte de nacionalitació cultural i política del

país784. Fent un cert balan? del que havia estat la tasca de I'esquerra catalana d'encá de la

782 Per al catalanisme com a moviment reformador/modernitzador de les estructures polítiques
espanyoles i, en coneret, per a la concepció ideológica intervencionista concretada en. La Nacionalitat Catalana,
vegeu Agustí COLOMINES I COMPANYS: El Catalanisme i L'Estat, PAM. Barcelona, 1993, p. 46.

7!O Amadeu HURTATX): Quarañta anys d'advocat. Historia del meu temps.Vollt Xáloc, Méxic, 1956,
pp. 234 i ss.

784 L'imaginari polític de la Solidaritat Catalana és projectat per Rovira en el context d'arovació de
I'Estatut Interior. Pero alió que destaca I'inteHectual és l'aportació de la manifestado del 20 de maig de 1906 a la
unitat nacional catalana, que calia activar en temps republicans: "Aquella gran convergencia no féu desaparéixer
les classes ni els partits, ni les idees diferents. Pero revela ais catalans -i ais altres també- l'existéncia d'una
comunitat espiritual profunda, d'un Ha? de germanor col-lectiva, que venia de mok endins de la térra i de molt
cnllá d ela historia [...]. És la forma alió que no es repeteix en la historia en la historia. Pero sota formes noves, i
a despit de la lluita deis partits i de la guerra de classes, la unitat nacional de Catalunya será cada vegada mes
torta i vivent". C£: La Solidaritat Catalana. El 20 de maig/ A. RDVTRA I VTRGILL "La Humanitat", 20-V-
1933. Peí que fa a l'emergéncia d'un npou impuls nacional, ángel Duarte s'ha referit a l'emergéncia d'una "nova
cultura política" que servirá d'alcaprem i d'imaginari polític, vint-i-cin anys després, a la constitució d'Esquerra
Republicana de Catalunya. Vegeu: Ángel DUARTE: '1906. L'albada d'una nova cultura política' dins "Jerarquies
i representativitat. Cultures polítiques i socials a Catalunya"a Historia de la Cultura...El Modernisme (1890-
1906), Ed. 62, Barcelona, 1996, pp. 269-275. Per al vincle del model solidan smb l'hegemonia de Esquerra el
1931: Pere GABRIEL: "Los Nacionalismos en la España contemporánea: El nacionalismo catalán" dins Pueblos,
naciones y estados en la historia, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1994, p. 162.
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constitució de la Solidaritat Catalana , Pous i Pagés refermava el sentit d'aquest moviment,

destacará que 'Tapando de l'esquerra, ab l'eloqüencia deis fets, ha vingut a demostrar que'ls

ideáis nacionalistes no sois no son incompatibles ab els ideáis de Uibertat, sino que

constitueixen llur complement necessari". Aquest esperit és el que cerca de concretar Rovira

al si de la redacció de "El Poblé Cátala" en el camí de l'estructura d'aquesta esquerra

catalana 6.
787

Posteriorment a la intervenció mes que circumstancial en la constitució del

federaíisme tarragoní del qual incorporará la concepció , socialitzant amb qué Rovira

interpretará la qüestió social que, segons Pous i Pagés, posava ais redactors d'"El Poblé...",

"en pugna amb la part de menstraiia, liberal d'esperit, pero conservadora economicament"788;

l'etapa entre 1905-1908, transcorre orgánicament entre la incorporació a "El Pobie;.." i a la

vice-presidéncia de la secció d'estudis i propaganda del Centre Nacionalista República -nucli

intel-lectual i renovador del republicanisme de la futura Unió Federal - de Barcelona entre

juliol de 1908-1909790, i de la intervenció en el procés organitzatiu de la Joventut Republicana

785 La fo rmado d'aquesta plataforma, com a unitat de tradicions catalanistes, va ser qualificat de
"revolucionaría", car "no era de secta, ni de partido, ni de clase, sino de un pueblo entero en el que la razón es
mucha, la obcecación no pocaja fuerza enorme, la pasión centelleante y el sentimentalismo predominante y
avasallador" a Ángel OSSORIO: Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de España con la
República francesa (1793-1795), Oliva Impresor, Madrid, 1913, p.IX. Per a l 'aportació de Solidaritat catalana a
la unitat política de resposta envers l'estat espanyol continua essent imprescindible: Joaquim de CAMPS I
ARBOIX: Historia de ¡a Solidaritat Catalana, Ed. Destino, Barcelona, 1970, pp. 255 i ss. D'altra banda,
ímplicttament, Caraps es fa ressó de La concepció roviriana sobre la plataforma solidaria peí que fe a
l'aprofundiment del catalanisme en 'Tánima deis homes", p. 263.

78fi Una visió global de la redacció vida del diari, esmentant la tasca periodística de Rovira en l'ámbit de
política internacional, quan ja havia publicat la Historia deis Moviments Nacionalistes a Vicenc B E R N A D E S : La
vida d'un dari. El Poblé Cátala, "Serra d'Or", novembre de 1975, pp.31-33. David M A R T Í N E Z FIOL ja
contextualitzava l'aportació d e l'esquerra catalana., entre 1909 i 1914, com un procés d e "renovacíó ideológica i
organiza t iva del republicanisme cátala", amb la concreció d'un prohjecte "catalanista socialista", malgrat que
existís -i aixó es palesará en Tesccisió arran del Pacte de Sant Gervasi d'abril de 1914- una "dualitat" entre la
base (joventut republicana) i la direcció de la TJFNR. Aut cit.: "L'actitud francófila del Republicanisme cátala
durant la primera guerra mundial (1914-1918): una herencia de la Revolució francesa. L'exemple de Márius
Aguilar" a ColloquiInternacional "Revolució i Socialisme", UAB, Barcelona, 1989, pp. 203-217. (esp.pp.: 205-
207)

Per a l'articulació d'aquesta esquerra catalana, vegeu L 'Esquerra nacionalista, "El Poblé Cátala", 2-IV-
1907. També Gabriel Alomar, en el context d'aplicació de la Llei de Jurisdiccions, concebía el fet nacional com
un fet de "llibertat civil, [de] drets de l 'home sospesos en territori cátala" com a una "intervenció de la nació
contra l 'estat". Així "el conflicte esdevé confíicte universal", a Universalisació del problema espanyol, "El
Poblé. . .", 6-IX-1908. .

787 En canvi David M A R T Í N E Z FIOL entén que Rovira es "foguejava" en aquest tipus de premsa local,
a Daniel Domingo Montserrat (1900-1968). Entre el marxisme i el nacionalisme radical, Trebali de 9 crédits
(UAB), 1999, p. 2 1 . . ' !

788 Josep P O U S I PAGÉS: Pere Coromines i elseu temps, ed. 62, Barcelona, 1969, p. 38.
7JIQ

A. ROVIRA I VIRGILI, Elspolítics catalans..., p. 139.
790 Eulalia GOULA GOULA: El Centre Nacionalista República de Barcelona (1907-1910), Tesina de

lÜcenciatura, UB, setembre de 1975, p. 274. En la nova reconstitució oficial d'aquesta entitat, es concebía
l'evolució del "Nacionalisme Iliberal de Catalunya", " El Poblé...", 15-IX-1908, p. 2. Per al carácter del Centre
Nacionalista República quant a base que aportava idees i la posició d'hegemonia entre els republicans



l'abril de 1908, una base política que dura a la constitució de la UFNR, i que servirá

d'exponent a la crítica a la táctica intervencionista de la Lliga79i. Per Rovira, dones, el pas del

Camp de Tarragona a Barcelona vmdrá marcat per la práctica ideológica al si del

nacionalisme república, orientat a la superacio d'un programa historicista-conservador per a

basar una nova proposta en un nacionalisme de tipus liberal que fos evolutiu i que articules la

demanda d'autogovern a partir de la justicia social. Ara, la difusió d'ideologia nacional,

I'anava construint a través de les cróniques o conferencies divulgatives793 de política

internacional, estatal i nacional que concretessin aspectes sobre dos ámbits constants en la

catalanistes, Joaquím de CAMPS I ARBOIX: Historia de la Solidaritat Catalana, Ed. Destino, Barcelona, 1970,
p.U9.

79t Jordí CASASSAS i YMBERT: Jaume Bofill..., p. 85.
792 Les relacions polí t iques de Rov i ra amb comarques del Camp cont inuaren un cop establert a

Barcelona. E n el context de la reprodúcelo del moldel nacionalis ta república. E n fou un exemple la participació
que va teñir en la fundació la societat Fomen t Nacional is ta Repúbl ica el 1906. Vegeu Xavier F E R R É i TRTLL:
"Rovira i Virgili, divulgador nacionalista a les comarques tarragonines" a Rovira i Virgili 50 anys després,
Cossetánia edicions, Tarragona, 2000, p. 98. Anteriorment Rovira i Claudi Ametlla assistiren a la inauguració
del "loca]" del Centre Federal i Joventut Federal a Reus ("La Justicia", 29-VII-1904). El relleu del nacionalisme
república reusenc, amb el qual Rovira remandrá vinculat també ais anys vínt i trenta era palesat tot i críticament
peí vendrellenc Jaume Carner en carta a Pere Coromines setmanas abans de les eleccions genenals espanyoles
del 8 de maig de 1910 (12. IV. 1910): "Per poca confianca que inspirin els N[acíonalistes] de Reus es i'unich
nucli organisat de la circumscripció [Reus-Tarragona-Falset], dones la Unió Demócrata Regionalista
[Nacionalista]és una barreja de dreta y esquerra". D'altra banda aquest procés expansiu del teixit associatiu
república nacionalista mes enllá de Barcelona va ser interpretat positivimanent per CAMPS T ARBOTX, car
reconegué que "aquesta acció proselitista de catalanització fou de capital importancia peí doble motiu de
clarificar la política interna catalana i pels considerables al-luvions amb que n'eixamplá la base", Op. cit., p.226.

Peí que fa ais articles de Rovira i Virgili que l'órgan de la UFNR reusenca, "Foment", va reproduir d"El
Poblé Cátala" entre 1911 i 1914 (mesos abans de la signatura del Pacte de Sant Gervasi): "Lo Nacionalisme y'ls
partits d'esquerra" (17-T1-19U) [" El Poblé Cátala", 16-11], "UExpanstá del Catalanisme" (18-X-19U), "Lo
teatre basch" (l-IH-1912) [EPC, 28-1-1912], "Espanya" (5-IU-1912) ["La Campana de Gracia", 2-UI-1912], "Lo
sistema de Lacierva" (28-IT1-1912), "La gran vaga negra" (1 l-IV-1912) [EPC, 9-IV i "La Campana...", 2-10],
"Les patries" (22-V-1912) [EPC, 21-V], Les mentides convencional (4-VII-1912), Socialistes y Sindicalistes (7-
IX- 1912) [EPC, 28-Vni] , "Peí Sufragi Universal" (26-IX-1912) [EPC, 22-IX], "La Primera'gran víctima" (27-
X-1912), "Un debat interessant al Parlament anglés; La llengua i la nacionalitat" (l-IX-1912) [EPC, 30-X], "Lo
nou mapa deis Balkans" (5-XI-19I2) [EPC, 2-XI], "Ais Estats üni ts" (8-XI-I9I2) [EPC, 7-XIJ, "L'Home Rule
irlandés" (24-XI-1912) [EPC, 17-X1], "Política francesa: La Presidencia de la República" (26-XIM912) [EPC,
24-XH], "Les orientacions de L'UFNR" (9-1-1913) [EPC, 6-I-], "La vttalitat nacional de Catalunya" (15-1-1913),
"Política francesa: M. Briand" (22-1-1913), "Política francesa: L'Home Rule irlandés" (23-1-1913)[21-1-1913],
"La revolució turca" (29-1-1913) [EPC, 2 6 - M 9 Í 3 ] , "La tragedia de Méxic" (l-ffl-1913) [EPC, 28-11], "Crónica
estrangera: Vincident de Nancy" (19-IV-1913), "Per la Uibertat política. La gran vaga belga" (23-IV-1913) [EPC,
I2-IV], "L'escandol Krupp" (24-IV-1913), "Després de l'incident de Nancy" (25-IV-1913) [EPC, 18-IVj, "La fi
de la vaga belga" (26-IV-1913), "Política anglesa" (16-V-1913), "El sentiment nacional" (5-VII-1913), "Els
nostres homes" (30-VHI-19I3) [reproduít de "Gent Nova", portantveu de la Unió Catalanista de Badalona i
EPC, 20-VIII] "La solució de la crisi francesa" (13-XU-1913) [EPC, l l-XII-1913], "El militarisme alemany"
(16-1-1914) [EPC, 13-1], "Dues figures" (27-1-1914) [EPC, 25-1], "El mapa d'Europa" (7-Ü-1914) [reproducció
de "Renaixement" i EPC, 31-1], "La qüestió del Home Rule irlandés" (15-11-1914) [EPC, 14-H],

793 A "El Poblé Cátala", Rovira va redactar 770 articles. Un exemple d'aquestes conferencies de Rovira
en enclavaments amb una certa implantado del nacionalisme república va ser a Sabadell (acte organitzat peí
CNR local) i a Lleida (organitzada per la Joventut Republicana), "El Poblé...", 10-X-1908. O en actes electorals,
com la intervenció en les eleccions parcials a Barcelona en suport de la plataforma solidaria i en oposició al
partit república radical lerrouxista representada per Jaume Cruells, Francesc Layret, Francesc Sunyer i Capdevila
i Ramón Albo. Cfr: Propaganda elctoral, "El Poblé...", 6-XII-1908. Rovira equiparava aquest partit no a una
oposició antisolidária, sino que "lluita com a anticatalá".



seva trajectória: programa nacional cátala i programa social794. Des de l'ámbit cultural aquest

articulisme periodístic és deutor directe del modernisme i, de la literatura i estética, entes com

a actor de canvi social, dirigit per intel-lectuals795. Aquest programa, continuador de les tesis

de Pi i Margall796, com ha sabut projectar Antoni Jutglar, tindria,doncs una valúa intrínseca,

quant a estabtiment d'uns conceptes i directrius ideológiques, malgrat que el procés de

socialització fos clos en ámbits d'inteMectuals-professionals o capes mitjanes urbanes, en una

conjuntura hegemonitzada des del republicanisme peí Partit República Radical .

La primera intervenció a "El Poblé..." era la constatado de la ideología de Pi i Margall.

quant a Pexercici de la voluntat política en tractar el tema de la independencia de Noruega,

que cobrava especial determinado arran de l'ofensiva anticatalana per l'incendi de les

redaccions del "Cu-Cut" i "La Veu de Catalunya", com per la identificado que feia la premsa

espanyola entre republicanisme i espanyolitat (en identificar republicanisme amb els

republicans radicáis)798. Rovira, per contra, hi constatava que l'assoliment de l'autogovern

vindria donada per la unitat entre les forces republicanes i les autonomistes, car "La nostra

Catalunya, progressiva y Uiure, ha d'ésser generada per la convergencia de les dues grans

corrents de Topnió catalana [...]. La equivocada orientado del republicanisme ha convertit les

nutrides legions populars de la nostra térra en el mes ferm obstacle per l'assoliment de les

reivindicacions autonómiques. Y aquesta circunstancia ha retardat Tadveniment de la

democracia, de la democracia veritable y renovadora". "Veritable i renovadora", perqué per

Rovira els ideáis de Ja "Revolució francesa" (heretats de l'etapa anterior) era una base de

transformado social i política de la vida política aplicables a Catalunya que "avensará

794 Rovira legitima el programa nacional cátala a partir de la política internacional: "Els polítics y
escriptors que per combatre ' l moviment nacionalista cátala feien relluir sovint l 'argument de la suposada
tendencia mondial a l'unitat, no veuen pas confirmada pels fets la seva afirmació. Els nacionalistes d 'Europa, la
solució satisfactoria de les quals, sois pot trobarse en un criteri d 'expansió autonomistas y lliberal" (a
L'autonomía a Islándia, "El Poblé,..", 17-V-1908.

795 Per exemple la intervenció de Rovira, seguint les idees regeneradores d 'Ana to le France, a
l ' homena tge a Ignasi Iglesias, quan conceptuava la tasca redemporis ta de 1'artista: "Els artistcs han de constituir
una aristarquia social, una aristocracia de mentalitat y de sentimentali tat . Pe ro la Ilur acció y les llurs obres, lluny
de recloure 's e a els cenacles intelectuals, han d 'ex tendre ' s pels ampies camps populars. L ' A r t ha de náixer de les
aristarquies y ha d 'anar a parar a les democracies. Aquest carácter de l 'Art r enca rna meravellosament el nostre
Iglesias".

796 Rovira rememora la tasca de Pi i Margall en projecció al segle XX: "Profetisa en Pi y Margall que
així com al segle XIX fou el segle de la ilibertat, el segle X X seria'l de la igualtat", zLesfeministes angleses, "El
Poblé.. .", 25-VI-1908. D ' ak ra banda, Rovira s 'adherirá a la subscripció coHect íva organitzada peí Centre
Nacionalista República i "El Poblé Cátala" per a editar els articles de Pi i Margall de "El Nuevo Régimen", "El
Poblé...", 3O-X-1908.

Per a la connexió entre les idees federalistes de Pi i la recepció al si del nacionalisme república, que
acabará quaüant en la UFNR: Antoni JUTGLAR: Op. Cit., p.794. Per a l imi tado de la base social quant al
projecte de síntesi entre catalanisme i federalisme, David M A R T I N T E Z F1OL: Entre el márxisme..., pp. 23-24.

798 El diari república de Madrid "El Pais" va ser model de crítica per part de Rovira quant a la polémica
entre republicanisme i nacíonaHsme.



orientada vers les modemes solucions sociológiques". Aquesta legitimitat va venir refrendada

per Noruega. La llicó per a Rovira era que el fet d'assolir la sobirania era conseqüéncia de

"la voluntat sobirana deís ciutadans, servint d'únic fonament al dret polític! ¡La voluntat

sobirana deis pobles com a fonament de la formació de la nacionalitat¡ ¡És el bell somni den
TOO

Pi y Margall que comensa a realisarse!" . La línia tracada per la Joventut Federal es

reproduía: vinculació de catalanisme i federalisme o la cerca del federalisme de base nacional.

En tot el que es refereix a la idealitat, Rovira estructura el federalisme de Pi i Margall

en un nou procés de conscienciació nacional, un cop superada del tot ía polémica de defínició

envers el republicanisme unitari de r etapa de Tarragona entorn de la presidencia de Julia

Nougués. Es tracta d'un federalisme definit en la trajectória d'una esquerra catalana

representada ideológicament per la Unió Federal, que maldava per donar contingut polític al

programa futurista de Gabriel Alomar, com Rovira estableix en La visió de ¡'avenir900, un

article programátic que indica la seva concepció al si del nacionalisrne república: "Pren forsa

entre nosaltres una saludable corren evolutiva. Els nostres escriptors y artistes comensen a

distreure la vista del passat de Catalunya, que ha sigut durant Uarg temps el llur exclusiu tema

y runic obgecte deis lliurs amors. Els nostres poetes joves no demanen a tothora inspirado a

les muses tristes y estérils de les elegies y'ls planys nostálgics; en hores de profética

clarividencia canten les magnifiques realitats del demá ab aceents de confiansa enfortidors

[...]. Se ressegueix menys les fulles de rHistoria y s'adressa mes sovint la mirada a les

enigmátíques pagines-blanques del futur, ont els vidents hi endevinen glorioses epopeies [...].

La mentalitat catalana ha entrevist Vavenir de Catalunya. Ha sigut una visió espléndida. Y ha

sigut també una visió reveladora. Per efecte d'ella s'ha colocat en terme secondari el record y

l'elogi del ahir y s'ha compres de sobte la necessitat imperiosa, ineludible, de preparar

799 Rovira redacta aquests articles en la crida de "El Poblé.. . a fi de "despertar en el jovent nacionalista
l 'activitat y Pemulació" , per a "adressar encara mes el seu talent a la defensa de les nostres idees desde ' l gran
motor polític que en els temps actuáis constitueix la premsa", "El Poblé. . ." , 1 l -XI-1905. Notes Polítiques. Premi
del Primer "Petit Conscurs" de "El Poblé Cátala". Lema A U T O N O M Í A [Rovira i Virgili], "El Poblé Cátala",
25 -XI - I905 . No exactament coincident amb una idea lineal de Xosé-Manuel N U Ñ E Z SEIXAS quan explícita
que "el ejemplo noruego será igualmente el que lleve p . ej. a un Rovira i Virgili desde el federalismo hasta el
catalanismo", Tes: Doc, p. 797.Aquest article va ser reproduít a "La Justicia" el 28 i 30-XI-19O5. El procés de
catalanització d e Rovira provenia deis rengles de la Joventut Federal de Tarragona sense ignorar que l 'exemple
de Noruega contemplava la viabilitat de la voluntat política. Aquesta idea de pacte federal, que ja tenia assolida
des de la militáncia federal tarragonina, provenia encara de Pi i Margall, .

800 "El Poblé Cátala", 2 I - IV-1906. Un retrat de Gabriel Alomar a carree de Rovira en contestació a
Marcel-H Domingo , des deis rengles d'Acció Catalana, destacant les afmitat ideoiógíques d 'ambdós a Gabriel
Alomar, "La Pubíícitat", 29-Í-1927. "L'esquerrisme radical de Gabriel Alomar no és compartí! per una part de la
nostra gent [...]. I consti que no ho diem per nosaltres mateixos, que no fa gaíre rebtem del nostre antic company,
en mig d'una amical correspondencia, una lletra on deia: "Entre vos i j o no hi cap desacord essenciai". I encara
que entre nosaltres dos hi hagués avui o hi pogués haver demá u n essenciai desacord, sempre voldr íem que la
nostra amistat persistís entre Barcelona i Palma de mallorca hi ha Uigams que no s'han de trencar mai". Aquesta
correspondencia resta explicitada en una lletra de Rovira de P U - I M 9 2 7 : "[...] Veig clarament, estimat Alomar,
que entre nosaltres dos existeix, a part de la coincidencia ideológica en moltes qüestions, una coincidencia
profunda en els sentiments. La vostra amistat -podeu estar-ne segur- és una de les coses que estimo mes".



l'adveniment de les grans jomades que han de consolidar ¡'Autonomía. Aixó no extingirá pas

la venerado amorosa que causa l'explectacle de les belles coses desaparescudes, pero

encarregará un amor mes excels y fecond: l'amor ai pervindre de la nostra térra, que será deu

vegades mes gloriós que el séupassat La séva gloria radicará en les empreses d'avens, en les

reformes encaminades a la justicia social, en la tasca civilisadora, a la qual dedicará

profítosament ses energies el poder autonómic a Catalunya. La paraula den Gabriel Alomar ha

fet la crida desvetlladora [Futurismé], y al seu entorn s'hi agrupará aviat la joventut catalana

[...]. Convé áfavorirla (la idea de Gabriel Alomar: justicia social i autonomía] y apresarla

aquesta corrent, quals primers resultats son ben esperansadors [organització de la plataforma

de Solidaritat Catalana]. Convé portarla desde els cenacles intelectuals ais ampies camps de la

conciencia popular. Pot crear un invencible estat d'opinió. Pot produir una alta presió deis

ideáis, capassa de obrir camí ab ímpetu incontratable"801.

Aquesta idealitat s'activava a través de l'organització de la protesta per l'aprovació de

la Llei de Jurisdiccions el 23-III-1906802 i la formació de la Solidaritat Catalana. El futurisme

alomaría se sintetitzava en un nou corrent catalanista que, segons Rovira" no podía ser aturat,

car recolzava en un eix básic "la realitat nacional de Catalunya" que "és un fet positiu", "Y

quan els fets teñe existencia obgectiva res hi valen pera destruirlos els sofísmes filis de la

malvolensa ni la forsa del poder públic, Se'ls pot desconeixer, se'ls pot negar cegament; pero

no se'ls pot anular. Existeixen y persisteixen sortosament per nosaltres, aquesta convicció

s'apodera de la conciencia deis nostres conciutdans. La fe en les propies energies y la

v esperanca de la definitiva victoria, fan que Catalunya s'atreveixi a mirar ab esguart tranquil la
íifYX

feina inepte deis seus adversaris perfídiosos ". Els nacionalistes republicans, dones, es

constituien en impulsors de la vinculació de la nacionalització del país -vía auotomia política-

peró vinculant aquesta fita a una política social, basada en concepcions reformistes, com

destaca Rovira mateix:

"Els somnis d'engrandiment que motivaren el primitiu impuls de la renaixensa de Catalunya [...] van
despullantse gradualment de la indeterminado ab que comensaren a manifestarse y van prenent formes vives y
concretes [...]. Afirmada la personalitat nacional de Catalunya, no podia ei nactonaiisme deturarse en aquest
principí elemental [1'autonomia]. Devia pensar cóm pot ésser, com será, la Catalunya deslliurada [...]. Declarem
ab franquesa que a nosaltres no'ns es possible separar la causa nacional de Catalunya deis problemes universals
que preocupen a tots els pobles. Volem a Catalunya mestressa de la seva vída, pero volem vincular aquesta en les
institucions democrátiques, volem que entri en la era de les reformes justicieres y lliberadores, volem que siguí
lluminosa de alegra claror de llibertat. Es aixís com se'ns presenta ais nostres ulls la espléndida visió de 1'avenir
de Catalunya. És aixís com té les nostres simpaties y el nostre esfors desinteressat [...] Per nosaltres el triomf de

801 Aquest article va ser reprodurt a "La Justicia", 25-TV-1906. En la mateixa línia futurista, Fesíes de
Primavera, "El Poblé...", 16-JD-1907.

802 Joan GARRIGA MASSÓ: Mentones d'un liberal catalanista (J87J-J939). Ed. 62, Barcelona, 1987,
p. 156.

im' Les alegres jornades, "El Poblé...", 6-V-1906.



la autonomía catalana significa molt mes que la consagració solemnial de la patria en mig de les cridóries joioses
y del onejar victoriós de les banderes. Significa el triomf de la justicia y de la llibertat, el reconeixement deis
drets imprescriptibles deis homes y de las colectivitats naturals que'ls homes formen en la varietat de les terres
dilatades deis continents. Significa la creació d'un poder autónom que esmersará les seves energies en la tasca
gloriosa de la emancipació humana. Significa la incorporació de la nostra rassa, de tradició Iliberal, a la corrent
renovadora que guanya terreny en les nacions modemes y fa fructificar les llavors escampades peis pensadors de
ia escola posivitista" [...J804

La incorporació d'un projecte liberal i alhora social, reformista, era concretat, segons

Rovira, en trajectóries personalitzades en ía concepció "humarústa liberal" de Joan Jaurés805, o

en el seguiment de les polítiques socials franceses, continuadores -segons elí mateix afírmava-

dels ideáis reformistes iHustrats del segle XVIÍI806, de Charles Malato807 i de la tradició

obrerista anglesa, com les "Trade-Unions" i el Partit Laborista com a model polític socialista

no marxista, car "les teories de Marx no poden pas considerar-se com un dogma

indiscutible"808. També tenia en compte Les reflexions despreses de la crisi deL tsarisme rus,

m La Autonomía Catalana, "El Poblé...", 2-VI-1906.
803 Per a la concepció humanista i liberal de Tocata Jaurés: G.DÜ. COLÉ: Historia del pensamiento

socialista. III. La segunda internacional I889-I9I4, FCE, Méxic, 1975, p. 350-351. La primera al-lusió de
Rovira al polític socialista occitá Jaurés és a Un discurs de Jaurés, "El Poblé Cátala...", 17-VI-1906. Aquesta
referencia roviriana es concreta remarcant una certa comunitat d'idees entre els nacionalistes republicans i el
socialisme parlamentan quant a la "indemnisació ais propietaris desposseits y la de que desitja que s'arribi al
triomf deis ideáis colectivistes mitjansant la Uuita pacifica, la propaganda de les doctrines y'l sufragi universal".
Rovira contemplava el procés de reformes socials sota el govern de Clemenceau ab'ranqa: Clemenceau i Jaurés,
"El Poblé...", 22-VM906. Les referéncies en el terreny de contrastació de programes a la política francesa, a. La
Uuita entre Jaurés y en Clemenceau, per Jaume BROSSA a "El Poblé..,", 24-VI-1906. Jaurés hi era definir, com
a "poeta de la renovació social".

806 La llei de socorsa Fransa, -"El Poblé...", 2-VIIM906
807 Ritssia- La üuma, "E l Poblé . . . " , 20 -V-1906 . L a referencia a Mala to prové de L'assaig L'homme

Nouveau, en el marc de la Uuita conra el tsar isme, en fer al-lusió ais demócra tes russos c o m a "germans de
renovació". La crítica de Rovira al model autocrátic tsarista era continua i a favor "de tots els cors que bateguen
al impuls del sentiment d 'humanitat" en aHudi r a la política antijueva a Bielostok, a El "progrom " de Bielostok,
"El Poblé. . ." , 19-VI-1906. -

808 El partit obrer anglés, "El Poblé.. .", 12-VTM906. El seguiment d e la política obrerista anglesa era
una constant en aquesta etapa orgánica constítuent deis nacionalístes republicans, car oferia una resposta
assumible peí futur partit república d 'esquerra liberal, com fou la UFNR. D'a l t ra banda, aquest model social será
integrat posteriorment al programa d 'Acció Republicana a partir del gener de 1930. Cfr. Política extrangera. Les
"Trade-Unions" y el socialisme, "El Poblé. . ." , 26-1-1908: "cal dir que ' l mot "social isme" no s'ha de prendre
com a sinónim de "marxisme", partidari d 'un model de societat que "establínt el régim de treball sobre ' ls
principis comunistes, no exigeix la constitucíó d 'una societat organisada com a un ímmens quarter. Aquest
socialisme és ei de la propietat comú deis meáis de producció y de cambi, suficient per si sol pera enderrocar el
régim capitalista actual basat en la separació del capital y del treball". També, en l 'aprofijndiment de rexpl icac ió
d e Pestratégia del sindícalisme minaire anglés en donar suport al projecte de llei d e vuít hores del Partit
Laborista. El tema de fons, pero, seguia essent l 'opció per un model distint del socialisme de Marx per part deis
obrers anglesos, ja que Rovira observava una "tendencia del proletariat cap al socialisme. Pero no precisament
cap a u n socialisme dogmátte rvgid sistemátic, fiil legítim. de Karl Marx, sino cap a un socialisme expansiu,
ampie, flexible, que a l 'establir la justicia social no caigui en el colectivisme xorc de les caseraes, en
l 'absolutisme d ' un Estat automátic que mati la necessária llibertat de la vida índivisual", a El "Labour Party"
anglés, "El Poblé. . ." , 11-V1-1908. En el sentít de la construcció d 'un bloc liberal anglés, Liéis obreres a
Anglaterra, o El Bloc obrer Iliberal a Anglaterra, "El Poblé. . ." 9 i 25-VT1-1908. Peí q u e f a al ressó de la liéis
contra l 'atur, La crisi obrera a Anglaterra, "El Poblé.. .", 15-IX-19O8. D'al t res informacions que mostraven que
Rovira era amatent a les poütiques socialistes-refor mistes mundials a El .socialisme al Jopó, "El Poblé...", S-f II-
1907.



que recollia la lluita entre "socialistes demócrates i socialistes revolucionaris" [per] les

mesures de "reformes radicáis i progressives deis constucionaldemócrates"809 Aquests

esdeveniments eren els que caracteritzaven les cróniques intemacionals de Rovira a "El

Poblé...", que, amb tot, cercaven extreure conclusions generáis d'aplicació política per al

moviment de Pesquería catalana, com es desprén del procés constitucional a Pérsia, car "hem

fet remarcar en diverses ocasions el carácter universal que preñen les corrents lliberals

contemporanies. Aqueixa creixenta universalisació de les idees democrátriques és un síntoma

claríssim de la futura victoria completa que s'apropa. La formado de grans estats d'opinió

mondiaí, dona avui una forsa incontrastable a les doctrines emancipadores [...]. La solidaritat

deis homes en profít deis comuns ideáis es una beneída esperansa que lentament devé realitat

subterrániament [...]. Es per aixó que han guanyat importancia innegable tots els progressos

que'ls ideáis moderns realisen"810. Aquest principi genéric s'emmarcará, tanmateix, com a

constant programática, en la síntesi entre sociaiisme i nacionalisme (de la qual Rovira será un

referent en Torganització de la Joventut Republicana) en el marc de recerca d'una base

sociológica obrera per al nacionalisme república. Aquesta fita, Rovira, Pexemplificá en el

debat al si del sociaiisme francés, entre internacionalistes, com Gustav Hervé, contraris al

posicionament deis drets nacionals i a la tendencia que reconeixia el principi nacionalista,
Ú| 1

encapcalada per Joan.Jaurés i Jules Guesde . La conclusió de Rovira, polaritzada cap a

aquesta darrera tendencia, era que "no hi ha dones incompatibilitat de cap manera entre les

generoses aspiracions de fraternitat entre tots els homes de la térra y'ls principis

particularistes o nacionalistes que defensen el regoneixement de la personalitat de les nacions

809 Crisi de Rússia, "El Poblé.. .", 12-VIII-1906. Vegeu la serie d'articles: Elspartits russos [I, II, III i
IV] , "El Poblé.. .", 25 , 26, 29, 31 de maig de 1906. Rovira en el quart lliurament destaca la semblanca d'ideari
entre e lpar t i t radical rus i el .programa federal del juny de 1894. També, La situado de Rússia, "El Poblé.. .", 12-
VL-1906 (peí que ta a la qüestió agraria i e l procés revolucionan rus) i 8-IX-1908. Aquest article és d 'especial
interés perqué remarca Ímplicitament un acostament cap al procés de revolució democrática russa unificada a
través del bloc revolucionan obrer i els inteMectuals: "El ferment de les noves idees traballa ara en la conciencia
del poblé rus ab mes forsa y ab mes eficacia que mai [...]. Aquells poblé tant atrassat y embrutit, la massa rural
especialment, adquireix un grau superior de relativa cultura [...]. Potencialment el poblé rus és ara mes
revolucionan que abans [...]. Els revolucionaris russos están adquirint actualment la forsa espiritual que ' l s
faltava en conjunt, car al costat deis seus intelectuals, homes admirables, hi havia una plebs miserable y
irredempta".

810 El Régim Constitucional a Pérsia, "El Poblé. . ." , 14-VIII-1906.
811 El Congrés Socialista a Touloitse, "El Poblé. . ." , 21-X-1908. El posicionament de Rovira era apostar

per un bloc radical socialista que es proposés "reformes socials" que repercutissin en interessos deis obrers. Era
u n ret lex de síntesi deis posicionaments parlamentaristes i. humanístes de Jaurés i. Guesde: "malgrat la lluita de
classes, existeix al món una suprema solidaritat humana, que aplega en determínades qüestions a tots eís homes
que lluiten per la civilisació y la cultura, siguin de la classe que siguin". Com a consecuencia d 'aquest Congrés,
vegeu la rat if icado de la unitat socialista a Les esefuerres franceses, "El Poblé. . ." , 25-X-1908. La mateixa
reflexió de Rovira a favor de la vinculació entre estrategia socialista i gradualisme en el sociaiisme francés a
Obrerisme i Democracia "La Campana de Gracia" (7-XÍ-1908) i Les chtes táctiqites: Jaurés i Pataud, "La
Campana. . ." ( I8 -XII - I909) a Antoni ROVIRA i VIRGILI: Notes ohreres. Edicto a cura de Jaume Sobrequés i
Cailicó, Eá. La Magrana, barcelona, 1986, pp. 69-71 i 123-125.
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naturals"812. És a dir, una tendencia liberal d'esquerres calia que es territorialitzés. Havia

d'esdevenir un principi liberal nacional. És per aquesta rao que, en el context d'aplegament

orgánic deis solidaris, Rovira insistía a mostrar com la idea nacional que hom defensava era

legitimada per corrents sociológics internacionals que també contrastaven l'oposició entre

nació i estat, entre polítiques nacionalitzadores i polítiques imperialistes. Aquest va ser el cas

de la traducció d'articles de sociolegs com Novicow, que derivaven per Rovira en el fet que

"Les nacions naturals, fonamentades en la naturalesa, resisteixen l'acció uniformista de

l'unitarisme y arriben a anunciaría. Els homes déspotes y'ís pobles opressors no poden fer

altra cosa que confeccionar barroerament les artificioses cartes geográfiques. Sota les

mentideres clapes de color pintades per les mans odioses del centralisme, hi ha la realitat de la

vida, hi ha les lllevors que produiran una nova floració crónica de la llibertat y de justicia [...].

Totes les lluites sangnantes que han degut sostenirse pera construir els actuáis Estats

d'Europa, resumides per en Pi y Margall en Las Nacionalidades^ no han conseguit la mort de

1'ánima deis pobles"813.

La insistencia de Rovira a destacar aquesta "ánima deis pobles", equivalent al

concepte romántic d'"esperit de poblé", s'ha de materializar políticament a través de Fexercici

de la libertat individual i col-lectiva, ja que "sabem que només triomfen els pobles que teñen

voluntat Y sabem també que solament poden teñir voluntat els pobles que teñen fe en el seu

avenir". Aquest cicle entre demandes d'alliberament-voluntat-nacionalització será una

constant al llarg de la seva reflexió. I, de fet, en aquest context de contestació a la política

jurídica espanyola, era imprescindible, segons Rovira, que s'avancés en 1'aspecte polític, pero

basant-se sempre en una conscíenciació previa. D'aquí que en aquesta conjuntura mostrés la

seva preocupació al "poc ajut a la causa de rautonomia"814, davant l'oposició frontal de

l'Estat espanyol a qualsevol alternativa a Porganització territorial en el que pertocava a la

convocatoria de recepció ais partamentaris solidaris que s'oposaren a la Llei de Jurisdiccions.

Com reconeixia Rovira, aquesta oposició denotava L'odi a la Solidaritat, congriat per

*Toligarquía dinástica", 'Taniquilarnent" de la qual havia de ser un deis principáis objectius

de Solidaritat, que expandía el seu ideari fíns a la ciutat de Valencia amb l'oberta oposició

812 El socialisme y la patria, "ElPoble...", 9-XI-1906.
813 Un article de Novicow, "El Poblé . . . " , 21-LX-I906. Era un artícle extret per Rovira de " L e Courríer

E u r o p é e h " i titulat: La inutiliíé des conquétes. L a recepció d 'ar t icles que reforcaven la idea del principi de Íes
nacionaütats era freqüent a la redacció de "El Poblé.. .". Un exemple, la traducció d 'un article de Boleslau
Limanovski al voltant de la diferenciació entre estat i nació. (21-XI-1906).

814 Totes dues citacions provenen á'Absurdes temenses, "El Poblé. . ." , 7-VII-1906. Val a dir que a la
ressenya de La nacionalitat Catalana de Prat de la Riba hom retreía la fase imperialista ibérica perqué encara no
s'havia assolit -en la línia d 'opinió de Rovira- la consciéncia de país previa a Pacció exterior ([P.S] a "El
Poblé"...7-VTH-1906).



deis basquistes . Aquesta denuncia era una nota comuna des del diari (que es va veure
ni/

complementada amb el procés constituent deí Centre Nacionalista República) on, fíns i tot

comparant polítiques de devolució com la que tenia lloc a Irlanda , Rovira s'explaiá molt

signifícativament en un seguit de cróniques de política parlamentaria des de Madrid, no sense

interpel-lacio amb Francesc Maciá, mes central que la que hauria de sostenir amb Josep Pía

vint-i-dos anys mes tard . Aqüestes cróniques constituien un seguiment del debat al

815 L 'odi... "El 'Poble. . ." , 23-X-19G6. Peí que fa a la relació entre la Solidaritat del Principat amb nuclis
solidaris valencianistes, Rovira e s desplana a Valencia per a Uiurar quat re cróniques descript ives ( 3 . 4, 5 i 6-VH-
1907) sobre aquest v ia tge la darrera setmana de j u n y de 1907, on destacava relacions amb els sorianistes i amb
Már ius Aguilar, redactor á'El Radical i posterior coHaborador d"'El Poblé. . ." . Rovira constatava que els
valencianis tes "son catalanistes valencians. Sent imentalment , no ' l s manca pas 1'ánima a la térra valenciana. Mes
polí t ícament, no teñen, per ara la concepció de la nacionali tat valentina, gran y forta. N o fereix els seus ulls la
visió de la Valencia nació. La visió de la Cata lunya mater iberorum els enlluerna y ' l s captiva. És un cas
d 'hegemon ia espiritual, de aquella hegemonía espiritual de Cata lunya que en D iego Ruíz, un catalanista andalús,
predica i defensa" (Valencia-Catalunya, "El Poblé . . . " , 5 -VÜ-I907) . En el darrer Iliurament, Rovira subratlla la
importancia de la construcció del moviment polític valencia (com a inductor d ' una posterior consciéncia
nacional) , previ a la "consciéncia nacional is ta" que "ni manca en absolut. Pero existeix allí en canbi, el sent tment
de la Solidaritat. Els catalans han sigut primer regionaíistes literaris, despFés regionalistes polít ics, mes tard
nacionalistes, úl t imament solidaris. Els valencians comensen per la Solidaritat. Víndran després el regionalisme
y el nacionalisme. Els termes del procés nacional de Catalunya están a Valencia invert i ts ' \ (Valencia-..., "El
Poblé. . .", 6-VTI-1907). Remarco aquesta apreciació perqué Rovira manté que una estrategia política orienta i
cohesiona una consciéncia cultural. Una crónica sobre el viage deis solidaris a Valencia, a Joan G A R R I G A
M A S S Ó : Op, cit, Eds. 62, Barcelona, 1987, pp. 167-168.

816 El procés constituent del CNR té lloc, segons "El Poblé.. .", el 22-XII-1906.
817 Com ho exemplífíca la constatacíó de la política caciquista, hegemónica, "fora de Catalunya", a la

qual tendéncies liberáis com la de Canalejas oposaven una representació parlamentaria "migrada", a Carta de
Madrid, "El Poblé.. .", 5-IH-1907. Peí que fa a la c o m p a r a d o entre Irlanda i Catalunya, Rovira apronta
rav tnen tesa per assenyalar que "de la descentralització a la autonomía hi ha una distancia immensa" a La
Quesíiód'Irlanda, "ElPoble . . . " , 12-ÜI-1907.

818 Aqüestes cróniques suscitaran una certa polémica arran d'un telegrama el missatge del qual va ser
adjudicat erróniament a Rovira; s'hi destacava 1'entesa entre Maura í Cambó i sfii palesava I'oposició a la Llei
únicament des deis rengles, per part de l'esquerra solidaria. Josep PLA qualifica el conjunt d'articles de Rovira
d'"insidiosos" i atribueix el contingut del telegrama a Rovira a Francesc Cambó. Materials per una historia
d'aquests últims anys. Vol. II, LHbreria Catalónia, 1929, pp. 185-187. Cambó mateix pero, recull ímplícitament
aquest episodi qualificat com unes "intrigues i xafarderies de. Madrid estant" peí que feia a les trameses d'articles
per a "El Poblé Cátala". També destaca de Rovira que era l'oponent mes "constant i aferrissat, pera el mes
documentat , i, a voltes, el mes sincer, deis meus enemics polítics": Francesc C A M B Ó : Memóries (1876-1936),
Vol. I, Ed. Alpha, Barcelona, 1981, pp. 142-143. Per al fet del telegrama en un context d'inici de conflictes al si
de la coal-lició solidaria enfront de la táctica a seguir davant la Llei df Adminis t rado local: Jesús PABÓN:
Cambó (1876-1918), Vol. I. Ed. Alpha, Barcelona, 1952, pp. 341-342. També Artur B L A D É destaca que el
telegrama de Rovira va ser mal interpretat en la transcripció, que volia destacar la disconformitat de la Lliga
amb el debat de la Llei d 'Adminis t rado del govern Maura: Antoni Rovira f Virgili i el sen temps, FSVC,
Barcelona, 1984, p. 64.

Peí que fa a la polémica amb Francesc Maciá, es va produir arran de la publ icado á'Els Politics
Catalans. Enric Prat de la Riba-Ildefons Sunyol-Jaume Carner-Joaquim Lluhi i Rissech-Francesc Cambó,
Tipografía Occitana, Barcelona, 1929. Maciá, en una lletra mecanoscrita, retreia a Rovira que l'hagués identificat
en el comentan del seguiment de les intervencions parlamentáries espanyoles de Cambó com a seguidor del líder
regionalista. En efecte, Rovira esmenta que T r á n c e s e Maciá era un admirador férvent i un seguidor
incondiconal de Francesc Cambó" (p. 178). En canvi Maciá escriu a Rovira aclarint que introduint: "[...] Ja no cal
dir que, tot i no recordant el fet [el parlament de Cambó a la "Maison Dorée de Madrid amb assisténcia de Maciá
el 1907], només de veure'l esmentat per vos, el dono per absolutament auténtíc. 1 estic molt contení que sigueu
vos precisament qui me'l recordi. Aixó fa que m'expltqui una cosa, que en mes d'una ocasió m'havia intrigat de
debo. M e refereíxo a un cert to que sempre heu. posat en les critiques que sempre heu fet contra les coses en les
qual jo hagi pogut intervenir directament o indirecta, i que mentiría si us digués que no em ferien. Veritat que em
ferien mes que peí que atenyien ais ideáis de Catalunya, que sempre he defensat i seguiré defensant amb tota la



parlament espanyol que els representants solidaris mantingueren sobre la llei d'administració
J>1 Q

local, sota el govern de Maura . L'aportació de Rovira -especifícant les intervencions de

meva ánima. Alió que no m'explicava, ara, m'ho explico perfectament. Vint i tres anys no han estat prou per
esborrar la gran ofensa que us vaig fer amb la meva descortesía [Maciá advertí públicament a Cambó de la
presencia de Rovira en el parlament esmentat i, implícitament, Rovira engloba Maciá en el rengle de la Lliga
Regionalista en "hostilitat" amb el Centre Nacionalista República. Rovira va interpretar aquell fet com a
"descortés" pp. 178-179]. Heu's aquí un aspecte ben interessant de la vostra psicologia que jo ignorava, [i que, el
dia de demá, podría esser ben orientadora per al qui faci amb vos el que, ara, feu vos amb els polítics de
Catalunya. Aquest fragment entre claudátors apareix tatxat]. En aixo no heu estat fidel del tot a la teoría que
preconitzeu en el próleg de .l'esmentat llíble [Els politics...] per evitar tots aquells elements que podrien
"enterbolir el nostre judici". Fet aquest emmarcament de l'explícació, Maciá estableix el context del nivel! de
coneixement de polítics provenint de I'exércit espanyol com a matis de crítica de reileu i Pavaluació de la política
de la Lliga i de Cambó:

"En dir jo a Cambó que hí havia qui l'escoltava, em referia no al Rovira i Virgili que, llavors, jo no
coneíxia, sino al periodista. En veure-us us devia prendre per un periodista i, no coneixent-vos, en vaig pervindre
en Cambó. I si avui em faria un pecat de coneixe-us personalment, llavors, en mi era mes excusable, sobre tot si
penseu de la manera com jo vaig entrar a la política catalana, passant d'un saít de I'exércit espanyol a diputat per
Catalunya. Res extraordinari, dones, que jo no conegués encara els seus homes polítics i inteMectuals.- Com
voleu, si jo us hagués conegut, sabent el que vos representaveu, que hagués sospitst ni un sol moment de vos? O

. i mes quan es tractava d'un projecte en la realització del qual havien d'intervenir els que llavors eren els vostres
chefs políticament? I, si personalment us haguessiu us haguessiu pogut ofendre, mai com a periodista. Vos sabeu
millor que quan sovint els periodistes son evitats i els son amagades certes noves de les quals els van mes en
recerca generalment, sense que se'n ofenguin.- Donada aquesta explicado, deixeu que us digui, amic Rovira, que
sou injust a tot ser-ho, per no dir un xic insidiós en afirmar que jo era un admirador fervent i un seguidor
incondicional de Cambó. Ja hauríeu fet millor comencant per estalviarvos els qualificatius de fervent i

. d'incondicional. Si el primer el podes acceptar per a un cert temps, el segon el rebutjo en absolut. Incondicional
seguidor no en he estat mai de Cambó ni en seré de ningú. Si mes no sempre n'exigiré una de condició: la deis
meus príncipis basats en la fe que tinc en la Híbertat de Catalunya. Aquesta norma és la que us podría explicar
també no sois deixo de ser admirador d'En Cambó sino que el combato i tot. Deíxo d'admírar En Cambó en el
moment que me'n adono que el cami que ell segueix no és la de la llibertat de Catalunya.- El que m'afecta mes de
la vostra afirmació és aquest jnsinuant i mal dtssimulat to que hi.poseu en el sentit de presentar-me com home
mes aviat de dreta que d'esqucrres. No, amic, Rovira, no. Aixó no s1 val. Entre els prohoms del vostre partit de
llavors [CNR] n'hi ha com l'amic Jaume Carner, per no citar-ne d'altres, que us ho podrien dir. A ells sempre em
lliga una franca, plena i cordial amistat i cap a ells em decantava aL sentir-me allunyat de la Lliga i deis seus
procediments que cada día veia acostar-se mes a aquesta política de coHaboracionisme, que tan nefasta ha estat
per Catalunya i els seus homes. I us he citat l'amic J. Carner per qui vaig lluitar en unes eleccions, molt abans de
la data que fíxeu en aquest parentesi, on habilment hi heu fet entrar aqueíl "emsembla", cosa que no vai fer per
ningú de la Lliga i que ell m'agraí, manifestant-me que altres que hi estaven obligats no feien el quejo feia per
ell. També us ho podrien dir els caps de l'obrerisme espanyol. Pero, per qué acudirieu al testimoniatge d'altri,
quan vos en aqüestes coses sou home d'una documentado tan admirable. Estudieu sense passió la meva actuado
sense apassionament de cap classe i veureu com tot i procedint d'un camp ben menys esquerrá i nacionalista que
el vostre, fidel a la veu del meu poblé, deixant l'exerdt espanyol, vaig avantcant en el camí de les aspiracions de
Catalunya no donant ni un sol pas enrera sino mes aviat radicalitzant-me sempre en les meves idees polítiques i
socials.- En aixó darrer potser també hi trobareux Texplicació de perqué mentre molts homes que en aquells
temps que us referiu eren de mes avancada quejo, en el moment de la prova d'aquesta dictadura que ens denigra
a tots plegats, puguin haver-se tranquil-lament quedat a Catalunya, mentre jo he de viure a f'exili. No creuria
sincer sí no us digués abans de finir que la lectura del vostre Ilínre m'ha convenc.ut mé s encara del que jo cree de
vos que sou un deis primers periodistes i escriptors de Catalunya i que es una gran llástima que homes com vos
no es donguin [d'una manera absoluta, sense el mes petít sentit acomodatici i de resignado a la causa netament
separatista del nostre poblé. Frase ratllada] ni mílitin en les nostres files separatistes. Em sabeu vostre per
Catalunya" [Fons Francesc Maciá. ANC. Sg. 06.01.192 [octubre-novembre de 1929?]].

819 Rovira trámete aqüestes cróniques parlamentáries a la redacció d'"El Poblé..." els dies 17-20, 22, 23,
25, 26, 28, 29, 31 d'octubre i 1-3, 6 i 9 de novembre de 1907. Joaquim de CAMPS I ARBOIX, basat en les
cróniques citades de Rovira, aproíundeix en la controversia sorgida arran de les consideracións de Rovira sobre
si la llei era suficient perqué els diputats solidaris republicans es posessin al costat de Cambó, i el fet de palesar
"una manca d'orientació" deis diputats solidaris republicans enfront de "la preparado de Cambó", Op.cit, pp.136-
138i 213.Per al context de! debat entre reformistes liberáis i catalanistes, vegeu Agusti COLOMINES I
COMPANYS: El Caialanisme i Vestal, PAM, Barcelona, 1993, p. 179.

2 Sí



Valles i Ribot, Ildefons Sunyol i Cambó- fou destacar que el debat era polític i no técnic, tot

exemplifícant la dimensió del fet nacional, que abastava una estrategia d'una certa entesa

nacional en destacar la considerado de Cambó en la defensa de Tautonomia local , que

calía no identificar-lo amb propostes economiques. Rovira defensava que el cicle reivindicatiu

de 1906-1907 tenia una tradició de revolta a ía Catalunya Moderna entre la Guerra deis

Segadors i la defensa del país contra Felip Vé. És així com aqüestes cróniques esdevenen un

Iloc comú en Rovira: cercar una relació present-passat per a legitimar reivindicacions

coetánies:

"[...] Si durant molts anys han viscut els politicaires espanyols en mitg d'un[a] frivola indiferencia,
desconeixent la qüestiófcatalana] y entossudintse en negar la seva existencia objectiva, ara ja no poden estarhí
mes temps en l'engany de les seves inepcies y de les seves Ígnorancies. Ells deien que aqueix problema cátala
era una creació febrosa de la fantasía, un fenomen de subjectivisme malaltís, un espejismo lamentable [...]. Per fi
s'han hagut de rendir a la evidencia, per fi han palpat, tot extremintse, la carn y els ossos de lo que ells creien un
fantasma de fijm [...]. La present discussió del projecte d'Administració local ha convertit en únic tema polític el
del moviment nacionalista de la nostra térra [...]. Ja no som perta gent d'aquí, aquells quatre boigs de deu anys
endarrera, ni quatre aquells separatistes llengua-llargs y covards d'ara fa dos anys, ni els mercaders avars y
egoistes pera'ls quals no mes hi ha'ls aranzeis y els llibres de caixa, ni els somniadors utopistes y megalomaniacs
de rimperialisme cátala. No; ja s'han adonat de que'I problema es trascendental, fondíssim, de la mena deis que
no's resolen ab untures de bones paraules, y menys ab manxíules y ab flagells. Veuen que'l remei no está en
promulgar Ueis draconianes com la de Jurisdiccions, ni en facturar a Barcelona al senyor Ossorio y Gallardo pera
que fassi de bon governador... El desengany arriba y els ulls se obren poc a poc a la llum de ['evidencia. Ja
n'estan convensuts de que'í problema de Catalunya no es precisament un problema de bona o mala
adminístració. Ja no s'ho creuen que'l moviment cátala es un espantall que utilisen els industrial pera obtenir
concessions y aventatges aranzelaries [...].• Veien [els polítics espanyols] ab dolor immertsa y ab creíxenta alarma
com i'unitat espanyola s'anava fonent de mica en mica per l'acció corrossiva de les acides doctrines
regional istes. Veien com la carta geográfica de la Espanya, tant deplorablement rosegada per tots els cantons,
estava a punt de caure a trossos. Veien com els Ilassos lligats pels reís católics, reforsats pels reis austries y
convertits en sogues pels reis borbons, s'afluixaven considerablement en aquests primers anys noucentistes. De
tal manera s'afluixaven, que'í dia menys pensat podeien deslligarse del tot. Venia de la banda de Catalunya la
ventada tempestuosa de les idees disoívents. La Catalunya rediviva de 1640 y de 1714 tornaba a enarbprar el
penó de les revoltes [...]"

La política espanyola havia de teñir, des de l'óptica de Rovira, una correspondencia

amb la forma de constitució de l'esquerra catalana. En una conferencia al Centre Nacionalista

República constata que Solidaritat Catalana no és suficient per a bastir una cultura política

alternativa, que cal anar cap a un partit d'esquerra amb una projecció socialdemócrata que

assumeixi indistintament el fet nacional i el fet de la llibertat. Aquesta conferencia es titulava

signifícativament: Acetó de les forses polítiques catalanes, independentment de l'acció

820 En la concepció d'unitat de Solídarítat Cambó era vist per Rovira des de íes seves dues vies: "Hí ha
dues animes den Cambó: una ánima que camina airan de la reatitat y una aitra que li vola eniaire, cap a les
regions lluminoses de la fantasía. Y, per dessota de la seva epidermia de conservador, s'hi sent bategar l ' impuls
d 'un temperament revolucionari". (Cróniques....,"El Poblé...", 29-X-1907. Per a la critica a la identificació entre
"Patria" i "Estat" per part de la política espanyoia: Cróniques..., "El Poblé.. .", l -XI-1907.

821 De Madrid estant: Cróniques parlamentáries, "El Poblé...", 31-X , 3-XI- i 9-XI-1907. L'esperit
reivindicatiu cátala contra Passimilacionisme espanyol en el context del mateix sentit de Rovira en recorrer a
l'época moderna felipista, a CAMPS I ARBOLX: OP. cit., 97.



solidaria822. És, de fet, el primer pronunciament de Rovira sobre una estrategia política que

acumula críticament Petapa tarragonina del partit federal, que "com forsa positiva, no té avui,

aquell partit [federal], rao de viure", pero concep la formulació d'una proposta que hereti les

distintes tradicions republicanes en un moment de transformació peí que fa ais ámbits de

decisió de la política catalana: "La nostra política, espanyola fins abans d'aquesta

transformació, ha passat a esser catalana y en lloc de rebre les irradiacions de fóra Catalunya,

avui la política nostra es la que irradia mes enllá deis límits de la nostra térra [...]. Hem de

teñir present que a la nostra térra encara no ha tingut lloc ei fenomen universal de

Padveniment deis obrers organisats a la lluita política, encara no ha aparegut aquí la social-

democracia. Per llei histórica y sociológica, la social-democracia catalana apareixerá, y si

aleshores no sent en el camp del nacionalisme cátala veus de respecte, de simpatía, d'atracció,

que surtin d'un partit radical reformista, aquesta forsa obrera sera pera'l nacionalisme una

forsa perduda y potser contraria".

De les intervencions deis polítics solidaris a Madrid, Rovira en va extreure unes

conseqüéncies d'actuació política, que definien la transició de Solidaritat cap a partit: "Cree

que la Solidaritat no es tant com aixó [un partit]; que no es mes que la convergencia de tots els

catalans en un sentiment comú. Pero jamai un partit ni una organisació [...]. Cada partit,

ademes d el'acció que ha de teñir com a solidari, ve obligat a realisar paralelament, una altra

acció que li imposen els seus propis prmeipis. Perqué, fóra del radi d'aquesta Solidaritat, y

fins del nacionalisme, hi ha d'altres problemes mondials, humans, que teñen una viventa

.•'• realitat a Catalunya". Rovira es defineix básicament com a ideóleg d'esquerres, I un cop

assumit el que comporta aquest subjecte d'acció, Paplica a tots els ámbits de la realitat social,

que son els que marcaran el contingut nacionalista: "Hem de fer que les paraules de llibertat,

de democracia y de república, que tenim escrites en el frontispici del nostre casal, siguin

quelcom mes que paraules y conceptes teórics [...]. Nosaltres, esquerra nacionalista, esquerra

catalana, que hem obert les portes del nostre esperit a les idees modernes, que hem fet

declaració pública y solemnial de la nostra fe Iliberal, democrática y republicana, estem

obligats a desenrotllar, al costat de Pacció solidaria, que es en essencia la qüestió autonomista,

una acció republicana, democrática y Iliberal [...] Si el nostre rnoviment cátala té una

resultant, antireformista, de resistencia a la transformació económica y social, succeirá aquí lo

822 Totes les citacions provenen d'aquesta conferencia: "El Poblé...", 24-X1-1907. El mateix
posicionament, en el balanc de l'estat d'organització de l'esquerra catalana a La Realitat. De política catalana,
"El Poblé...", l-X-1908. Rovira insistía que calia "una forta acció d'esquerra a Catalunya". Al-ludia, tanmateix, a
resisténcies de "vells partits en regonéixer ia propia decadencia, la propia mort, la propia descomposició
inevitable". Aquests vells partits eren el catalanisme conservador i el republicanisme unitari. El context era,
dones, de formació d'un nou sistema polític cátala: "¿Y cóm iniciar la magna obra mentres els homes d'esquerra
y el poblé d'esquerra no tinguin una organisació, una orientació y una tasca senyalada?".



mateix que ha succeit a Boemia, ont el nacionalisme fou derrota! pels socialistes a les darreres

eleccions".

El nexe básic, dones, és Uibertat-democrácia-República, l'órbita, segons Rovira, on

s'ha de desenvolupar tota l'estratégia nacional reformista: "Al davant deis conservadors

catalans, els reformistes catalans hem d'aixecar la nostra bandera". Finalment, I'aportació

roviriana aposta per un nou bloc república, conseqüéncia de l'evolució de les forces

republicanes: "Els homes procedents d'aquest partits Uiberals espanyols, els procedents de

l'Unió Republicana y el partit federal conjuntament ab aqüestes noves forses del nacionalisme

república, son dones, els que al meu entendre han d'integrar l'esquerra catalana". Rovira

intervenia a la base deis nacionalistes republicans com a orientador del que havia de ser la

nova esquerra catalana si no volia esdevenir un projecte clos en ámbits estrictament

inteHectuals. El model de programa per al CNR era el del partit radical francés, basat en

r'aplicació del dret comú a les associacions religioses y ais actes culturáis, la separació de les

Iglesíes de l'Estat, Timpost sobre la renda y els passaments ais obrers vells". Aquest era el

programa básic que havia de dur a terme l'esquera catalana .

Aquesta iniciativa, la continuará en una enquesta a dirigents nacionalistes d'esquerres

al voltant de la manera com s'hauria de configurar aquesta esquerra en un marc nacional

cátala, que segons Rovira, estava mancat del nou impuls que requería una nova lectura del

catalanisme i del republicanisme. Aquesta intervenció havia de concretar 'Torganisació del

conjunt poderos de les forses Uiberals y democrátiques de la nostra térra [...]. Neix una nova

forsa. Neix la veritable esquerra catalana, la qual ha d'esser la energia directriu de la

Catalunya futura"824. En una altra reflexió insisteix a construir aquest espai social i polític

perqué existeix el perill que altres forces radicáis alienes a l'esquerra catalana hegemonitzin la

vindicació de la llibertat social. Rovira entenia com a qüestió. prioritaria la tasca de

sensibilització deis solidaos, encara que remarcava al mateix temps que aquesta plataforma

d'organitzacions estava arribant al límit i calia elaborar un programa propi. Si existia una

dreta que assumia una catatalanitat, calia també una forc.a que en fos raltemativa, pero

d'ámbit nacional: "[...] Si és cert que aquesta dreta está al costra nostre en la Iluita per

r autonomía catalana, és cert també que en les altres lluites polítiques y socials que somouen

almón modern, está al nostre davant, está contra els ideáis d'esquerra [...]. Hem de constituir

823 lt£j pobie "̂  24-XI-I907. Franca seria definida per Rovira com a "patria espiritual" ("El Poblé...",
9-1-1909).

824 ¿'esquerra catalana. Informacions d"El Poblé Cátala", "El Poblé...", 9-XÜ-1907. Sabetn que
aquesta enquesta va ser formulada per Rovira, com a redactor del diari, segons el que va confirmar a la
contestado, Emili Junoy ("El Poblé...",]4-Xin-1907). Aquest sondatge va. ser contestat (entre el 9 i el 28 de
desembre) a mes de Junoy per; Rossell i Vilá, Lluhí i Rissech, Roca i Roca, Gabriel Alomar, Amadeu Hurtado,
Cases-Carbó i A. Sunyol.



1'esquerra catalana. Si no la constituím, els radicáis de la Solidaritat, uns altres, tora de la

Solidaritat, la constituirán. Hem de constituirla, mes que per la propaganda teórica, per la

propaganda de l'acció". Era conscient, tanmateix, que "ens falten els homes de voluntat,

d'acció". El Centre Nacionalista, per tant, davant els nous problemes socials internacionals,

hauria de superar un front cornú per a definir amb independencia una via orgánica de la

construcció nacional: "Si algú a Catalunya, s'ha fet 1'iMusió ingenua de que l'autonomia y la

Solidaritat podran esser un recurs pera desentendres de tots els problemes locáis y universals,

aqueix algú s'erra Ilastimosament. Els nostres temps no els temps Ilegendaris de les Sagrades

Escriptüres, y no hi ha avui cap Josué que fassi el miracle de deturar al sol en el seu camí

r -|»825

Aquesta proposta era refor9ada, a mes, per la recepció de corrents intemacionals

nacionalistes que reforcaven la relació entre "La Democracia y el Nacionalisme", extretes de

Le Courrier Européen. Rovira, mantenía l'existéncia de dos tipus de nacionalisme: el

regressiu i el progressiu. Partía de la següent reflexió: "el nacionaHsme polític, en teoría, no és

una doctrina reaccionaria, sino tot lo contrari. En la práctica, aixó sí, pot succeir molt bé que

sota'l moviment nacionalista d'un país hi hagi afanys de regressió, qüestions de classe o

religiosa. Y aleshores se dona'l cas de que'l nacionalisme d'aquell país tingui una resultants

reaccionaria y antiprogressiva". Per nacionalisme regressiu proposava els casos d'Irlanda,

País Base i Bohemia; com a progressiu: Finlandia , Polonia i Croacia. En el cas de l'análisi

del nacionalisme polonés, Rovira exposava la concepció favorable a l'alliberament deis pobles

i a la democracia que assentava les bases de la tlibertat individual: "Per damunt de les

fronteres artificiáis de les cartes geográfiques, s'alsa, potent, el crit de la rassa, la veu de la

sang. Perqué no regonéixer el dret d'un poblé a no ésser dominant per un altre? Perqué no

completar el régim democrátic; de llibertat individual y ciutadana ab la llibertat colectiva deis

pobles? Mentre aixó no's fassi, el nacionalisme, com a fet étnic y social, pertorbará Tevolució

deis moderas estats"827.

No n'hi havia prou a mantenir formalment P estrategia nacionalista, calia donar-Ii

contingut social, com en el cas cátala: "Es dones una gran obra patriótica el marcar dins del

825 Totes les citacions provenen de L 'esquerra catalana. La neccssilat d'acció, "El Poblé...", 20-XII-
1907.

826 Rovira, en fer el balan? deis tres anys de la independencia finlandesa , posava en relleu que era el
país que "té predilectament les meves simpaties" en vincular Tautonomia nacional" i l"autonomia popular" i
destacar que aquest cas exemplificava "no solament un problema nacional" sino també un "problema huma" peí
fet de primar les polítiques de reformes socials, a Finlandia, "El Poblé.. .", 28-X-1908.

827 Polonia, dones, era inclosa en el marc d'análisi deis poblé eslaus, segons el que es desprén de
Particle roviriá FJ Congrés neo-slavista, exemplifícador de !a no identificado entre fronteres nacionals i estatals:
("El Poblé. . ." , 18-VÜ-1908).



nacionalisme cátala la nota Iliberal y democrática, y el constituir una forsa d'esquerra que

actúi poderosament. La realitat social del món sencer així ens ho demana" .

L'assumpció de la llibertat i la democracia fou impulsada per Rovira a través de la

direcció de "La Revolta", un intent del tot efímer de constitució de premsa propia amb

carácter agitador, mes enllá de la tasca de redactor d'"El Poblé Cátala". "La Revolta.

Setmanari Nacionalista República" va comptar en el seu primer número amb un editorial a

carree del mateix Rovira que sintetitzava de nou aquells ideáis de democracia i república

establerts al si de la Joventut Federal, ara amb una orientació nacionalista d'esquerres que

cercava el suport obrerista enmig de la difusió de premsa i de l'associacionisme lerrouxista en

el marc de "consolidado del lerrouxisme com a partit local després de la victoria de

Solidaritat [Catalana] : "[...] Som democrates, som nacionalistes, som republicans. Volem

la llibertat deis pobles y la llibertat deis homes. Volem que siguin autónomes les patries y que

siguin lliures dintre d'elles els seus ciutadans. No acceptem tiranies forasteres ni internes

tiranies. El nostre amor primer, el nostre amor mes gran, es el de la llibertat individual, puix

sense ella totes les demés Uibertats son una mentida grollera y un cínic escami. Creiem que'ls

drets de l'home son inseparables deis drets deis pobles. Y nosaltres regoneixem íntegrament

aquells immortals drets de l'home que la.Revolució francesa va proclamar gloriosarnent

damunt les ruñes de les tiranies históriques. Pero dabem que la llibertat política es ben poca

cosa, si no l'acompanya la justicia social. Y per aixó som partidaris convensuts de les

reivindicacions obreres y de la transformació radicalíssima de la societat actual. Els obrers

sempre'ns tindran, desinteressadament, al seu costat en la Iluita fadigosa peí millorament de la

seva situació. Perqué som catalans, Iíiberals y autonomistes, som nacionaíistes de Catalunya.

Volem rica y plena a la nostra nació; y entenem que la seva riquesa y la seva plenitut han de

donarli les modernes idees d'emancipació y progrés. Volem que l'arbre centenari de la patria

tingui clavades, ben fondes, les seves arrels en la térra catalana. Pero volem, a I'ensemps, que

828 Política Extrangera. La Democracia y el nacionalisme, "El Poblé. . ." , 1-1-1908.
829 El primer número va sortir el 4-1-1908. L'editorial de presentació es ti tulava Els nostres ideáis í diña

un encapc.alament de Gabriel Alomar. El t iratge del primer número va ser d 'uns 20.000 exemplars , que foren
segrestats abans de sortir ("El Poblé. . .", 5-1-1908). Des de Tarragona es concebía c o m un "nou periodic radactat
per volguts amics y corre!igionaris nostres" , bo i rebre mostres de solidaritat des de nuclis federalistes. "Senyera
Federal felicita éxit Revolta. Denuncies encora tgen sempre .Endavant sempre, bons c o m p a n y s " ("Senyera
Federal" , 12-1-1908). Pocs díes després Rovira va ser detingut com a conseqüencía del segrest del primer
número ; pero fou posat en llibertat per mediació d ' I ldefons Sunyol ("Senyera. . ." , 26-1-1908). "El Poblé. . ." , 18-
X-1908 a Florilegi, es va fer ressó de la repressió sobre "Revol ta" , "per ultratges a la nació" , a l 'ocasió de la
vinguda del rei espanyoí a Barcelona, Alfons XIII . Sobre la tasca de direcció de Rovira i subratllaní la repressió
sobre aquest setmanari , Joan T O R R E N T / Rafael T A S I S : Historia de la Premsa Catalana, Vol. I, Ed. Bruguera,
1966, p. 369. •

830 Joan B. C U L L A : El Republicanisme lerrouxista a Catalunya (¡901-1923), Curial Edicions,
Barcelona, 1986, p. 182 i ss.



Foregin tots els aires sanitosos del món modern y que visqui y creixi sota un cel Uuminós de

llibertat humana[...]".

El programa social i transformador que es desprenia de "Revolta" va continuar des

d'actes divulgatius sobre la fundó i la tasca del socialisme europeu, censuráis, tanmateix, en

aplicació de la Llei de Jurisdiccions . En un altre ordre de coses, on es mostrava un vincle

mes explícit respecte a la vinculado entre nacionalisme i democracia fou en la campanya que

Rovira va dedicar al sufragi universal, immergida en una activado mes general des del

CNR í fonamentada en processos electorals que Iluny d'implantar eí sistema sufragista

proporcional, partía del sufragi corporatiu. Aquest darrer no era representatiu en termes reals

de les forces socials obreres peí fet de beneficiar la representado parlamentaria de la burgesia,

tal com es va demostrar en el cas de les eleccions prussianes, utilitzades per Rovira com a

exemple en la contestació de Rovira a Prat de la Riba, que sí que concebía aqüestes eleccions

com a aplicació del sufragi universal833. A la base existia, dones, una concepció oposada

d'aquest tipus de representació entre Lliga Regionalista i Centre Nacionalista, com bé mostra

Rovira en tractar el tema deis "obrers i el sufragi", en oposició a les consideracions que sobre

la qüestió mantenía Francesc Cambó, basat en el model ñongares i defensor del fet que el

sufragi corporatiu defensés els obrers. Ben altrament, Rovira destaca que aquest model no

recollia les aspiracions deis socialistes ni deis nacionalistes croates i concloia: "El Regne

d'Hongria es avui un model de régim de classe, un model de tiranía contra els homes y

contra'ls pobles [...}. La coalició magyar ha fet de l'autonomia D'Hongria un instrument

d'opressió colectiva e individual, en mans d'una burgesia hostil a les solucions d'efectiva

I libertar"834. L'aposta de Rovira, dones, és contemplar eí sufragi universal com a mecanísme

de democratització de la vida política en el marc de referencia de les polítiques de

representació socialdemócrates car "[...] el sufragi universal obre ais obrers les portes del

poder pera'l día que'l sentiment deis propis interessos y de Palt interés de Phumanitat els fassi

conscients, y siguin, en conseqüencia, una majoria organisada. Aleshores tindran el poder. El

831 Es tracta de la conferencia que Rovira dicta a L'Ateneu Eneiclopédic Populan L'Acció del socialisme
a Europa, on "incídentalment parla de Catalunya, sense anomenar tan sois a Espanya pera res, ni en bé ni en
mal" . Per aquesta rao Rovira va ser dut a judici i alliberat posteriorment. La llei de Jurisdiccions, "El Poblé...",
29-1 i 3 0-X-1908.

832 La campanya a favor del sufragi universal va ser iniciada el 5-1-1908 en apos tar per la subst i tució de
Toligarquia a les Diputacions i Municipis de Catalunya, Peí sufragi universal, "El Poblé...", 5-1-1908. La
Campanya del sufragi/ Jaume CARNER, "El Poblé...", 15-1-1908. Per Camps i Arboix el debat sobre el sufragi
universal i la representació municipal fou un inici d'"esquerdes" entre el solidaris republicans i els de ia Lliga,
Op. di. p. 152 i ss.

833 El sufragi universal a Prússia, "El Poblé. . ." , 15-1-1908. Aquest exemple va ser ampliat en Fanálisi
de les eleccions a Saxónia, en relació a Hongria, com a reprodúcelo de les "oligarquies feúdals y burocrátiques",
a La vida barcelonina (Balang semanal), "EL Poblé. . ." , 25-1-1909.

8 3 4 L 'exempled 'Hongr ia , "ElPoblé . . . " , 14-1-1908.



sufragi coroporatiu, al contrari, concedeix ais obrers, desseguida una representació parcial y

limitada en els organismes de l'Estat; pero a canvi d'aquesta representació, d'aquesta miñona,

els impedeix que mai, mai puguin esser majoria" ' . Ara bé, calía contextualitzar aquesta

reivindicació en un procés d'extensio deis ideáis de Solidaritat Catalana on encara no tenia

base organitzada, com s'esdevenia a Tarragona i a partir de la universalització de les Uuites

per la "civilisació de les idees", que es concretaven a través de "l'acció parcial" (propostes

graduáis) que tenia lloc a Suíssa, Franca o Dinamarca: "Hi ha avui, innegablement, certa

unitat entre'Is fets y les doctrines que en les diferentes nacions del món se manifesten. Per

damunt de les fronteres artifícioses deis Estats y per damunt també de les fronteres naturals de

les patries veritables, les Uuites y els anhels d'un pais s'enllassen ab les Huites y els anhels

deis altres paísos arribantse a una internacionalització efectiva, a una solidaritat humana, cada

dia creixenta y cada dia mes esperansadora. Aquesta universalisació's manifesta especialment

en les reivindicacions obreres, en les orientacions sociológiques y culturáis y en els grans

combats polítics. Les qüestions nacionals devenen qüestions universals [...]. L'acció parcial es

necessaria y imprecindible, per la diversitat de condicions y de circumstancies en que's troben

els nuclis socials [...]. Així, dones, la universalisació de que parlem no suposa l'absurda

igualtat absoluta de les Uuites y de les institucions polítiques; sino la existencia, cada dia mes

clara y lluminosa, d'una unitat superior d'ideal, d'una orientació definitiva, d'una solidaritat

humana en tots els ordes de la vida de la moderna societat. Aquesta unitat, aquesta

universalisació se tradueix en les mutuals influencies y en les relacions de similirut que

s'observen en els fenómens socials deis nostres dies .

Amb aquesta incorporado de concepcions que apel-Iaven a í'activació de mecanismes

de canvi social i polític, té lloc el 18-20 d'abril de 1908 el primer congrés d'unificació de les

tradicions republicanes representades per les joventuts del CNR, Partit Federal i de la Unió

833 Els obrersy el sufragi, "El Poblé . . . " , 16-1-1908.
836 La imp lan t ado de la Solidaritat a Tarragona va ser duta a terme per la Unió Democrá t ica

Nacionalis ta (UDN) . Per a la trajectória d'aquest partit: Mercé C O S T R A F E D A : Op . Cit. Per al discurs de
Rovira -"Política solidaria a Tarragona"- en la consti tució de la plataforma: Xavier F E R R É i TRILL , art. CU., p.
99 . D'altra banda, a redós de la Solidaritat, pero amb un cont ingut república d 'esquerres, cal emplacar el viatge
de Gabriel Alomar a Tarragona el novembre de 1908. El par lament de Rovira a la seu de la U D N , "enaltí la tasca
íeconda d'aquest [Alomar] en l 'evolució del moviment Iliberal de la nostra térra, dient que 1'Alomar ha obert les
portes d'aquest moviment a tots els catalans; per radicáis y avensades que siguin les seves idees". Rovira, d'altra
banda, destacava que l 'aportació de Gabriel A lomar era "reivindicar ta Fransa, tant calumniada y ultratjada en la
nostra t ena . En essencia els nostres problemes son els problemes de la Fransa moderna, la nostra ánima és
llatina, y quan l 'acció deis lliberals catalans comensi a realisarse, s'hauran de seguir aquí to tes les etapes
successives de la Fransa contemporania", segons ressenya d'"El Poblé...", U-Xl-1908. Per a l'acte i el discurs
original de Rovira: Xavier FERRÉ i TRILL: art. Qt., p. 99.

837 Política extrangera. El sufragi universal a Europa, "El Poblé. . ." , 7-U-1908.
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Republicana838. Rovira planteja de nou la idea que una democracia ha d'estar a Falcada deis

temps, que ha d'aportar solucions a les contradiccions socials i que "les lluites moderaes son

lluites d'organisació, son lluites d'actuació", perqué "aquells que no s'organisen, aquells que

no actúen, son pes mort en la vida colectiva, y la seva influencia social o es nula, o lo que's

pitjor, nociva"839. Impulsava, a través de la joventut republicana, una concepció del

nacionalisme en la modernitat que fos una órbita estratégica apta-per a integrar la qüestió

social, "la resolució de la qual és la que marca la vigencia de les idees"840. Així, el congrés

ratifica les idees marc de la ponencia de Rovira: "Estudi crític del moviment obrer

contemporani", al-ludint a la incorporado del "proletariat cátala" al "moviment

autonomista"841. Aquesta ponencia esdevé una síntesi del pensament polític de Rovira en

aquesta conjuntura de progressiva organització del nacionalisme república. És a dir, manté: 1)

que totes les tendéncies socials (hi incorpora l'anarquisme) s'han d'integrar al moviment

socialista; 2) que si bé el socialisme és el principi general, les propostes es concreten en e!

bloc compost per les capes mitjanes i el proletariat, i que aleshores el partit que concretava

aquests principis era 1'esquerra radical; 3) calia que el moviment obrer s'incorporés al

moviment nacionalista, per oferir una alternativa, tant a "l'unitarisme espanyol" com al

catalanisme conservador, fonamentada en l'assumpció majoritária deis posicionaraents

socialistes (d'acord amb les tesis de Jaurés) per part del moviment nacionalista, que calia

dinamitzar per a la participado en la vida municipal: "perqué vindra'l dia de la aparició

impetuosa de la Socialdemocracia catalana, y si aleshores no ha pres vida robusta 1'esquerra

catalana, el proletariat será hostil a les forses autonomistes [..,] Els autonomistes catalans els

partits de I'esquerra teñen un camp magnífíc d'acció en els municipís de Catalunya. Desde

aquest camp poden desenrotllar una acció fondament reformista, impedint que la dreta

conservadora s'apoderi de la nostra vida política y social. La tasca positiva de reformes

municipals que la democracia catalana realisés, no solament tindria un gran valor intrinsec y

conseqüéncies favorabilíssimes, sino que donaría lloc a la colaborado lleal y honrada de

1'esquerra catalana y deis nostres obrers, fent que aquests fossin una forsa útil a Catalunya y

838 Aquest esperit d'unitaí republicana va ser saludat per "La Publicidad". Vegeu A las juventudes
republicana de Cataluña (18-IV-1908). Per a una projecció a la col-laboració "suprapartidista", Santiago
ALBERTÍ : El Repitblicanisme cátala / la Restaurado Monárquica, AJbertí Editor, Barcelona, 1973, p. 256.

839 Per al procés d'unitat de les Joventuts Republicanes en una voluntat de desmarcació de la "dreta
solidaria", J o a n B . CULLA: Les joventuts..., 121.

840 La Jove Catalunya, "El Poblé. . ." , 18-IV-1908. Aquest esperit es veu reflecta en la crida de la
Joventut a constituir un "proper Congrés Obrer Cátala". Aquesta inciativa va ser recolzada per Dídac Ruiz,
Claudi Ametlla, Rovira i Virgiíi i Vilalta i Comes. Cfr.: "La Publicidad", 2 M V - 1 9 0 8 .

841 Conclusions a algvm temes...al tema"Estudi crític del moviment obrer contemporani. Ponent, Don
AntoniRoviray Virgili, WE1 Poblé. . ." , 18 i 20-IV-1908.



evitant el perill de l'hostilitat deis treballadors contra I7ideal autonomista y nacionalista de la

patria catalana"842.

Una conjuntura on Rovira aposta per l'articulació/ intervenció d'un "bloc liberal" de

1'esquerra catalana -contráriament a les tesis de parlamentaris soíidaris que no preveien encara

1'oportunitat d'aquest bloc - és la de Paprovació del Pressupost de Cultura municipal de

Barcelona. Aquest projecte mostrá dues concepcions oposades, la republicana catalanista i la

regionalista. Efectivament, Rovira contesta el posicionament de Narcís Pía i Deniel en la seva

defensa de la no competencia municipal en materia d'ensenyament i de cultura. Demostrava

que constitucions federáis com la suissa preveien aquesta intervenció per a mantenir la laícitat

de Tensenyament i concloía que els partidaris de la supressió de la base cinquena referent a la

separació de l'ensenyament quant a Pobligatorietat de ser religiós, demostrava que "els que

defensen aquest acte de l'arcalde, del rei poden ésser católics, ultramontants o caciquistes.

Pero autonomistes, catalanistes b nacional i stes,no>>844. Aquesta proposta d'inciativa davant

aquest Pressupost, remarcava el procés organitzatiu d'una nova forsa emergent, el

nacionalisme república, que "ha estat la convergencia de dues corrents: l'autonomista y la

Iliberal. Ha portat al camp de la llibertat y de la República a una fracció important del

catalanisme y ha portat cap al catalanisme a una bona colla d'homes que estaven una mica

neguitosos en els vells casáis republicans, no prou oberts al vent renovador de Catalunya [...].

El nacionaíisme república ha vingut a desfer la vella tradició catalanista, aixecant tres fermes

columnes armóniques: autonomisme, democracia, república. Aqüestes columnes serán les que

sostindran el nou casal de la democracia catalana, que está acabantse de bastir y on se

congregaran fraternalment els grupus fíns ara dispersos"845. El model de democracia era, per

tant, social i nacional. No ha d'estranyar que "El Poblé..." inclogués una "plana social"a partir

de 1909. Rovira hi intervé amb L 'acció política del proletariat, exposant el plantejament d'un

bloc de les esquerres i de la burgesia avanc.ada, plantejant "el fet innegable de que la

842 Congrés de la Joveníuí Republicana, "El Poblé. . ." , 19-IV-1908. Peí que fa a la confluencia entre
social isme i "esquerra republicana", Rovira parteix del fet que "hi ha m o m e n t s histories en els qua!s e ls obrers y
els oo obrers teñen, interessos y ideáis c o m u n s , que per alguna cosa son. tots aomes y ciutadans, y e n aqueixos
moments la colaborado, l'acció comú, s'imposa. L'exetnple recurrent és Franca on els socialistes de Jaurés
donaren suport al projecte de separació entre església i estat del ministre radical Emile Combes.

843 Vegeu el q u e contava Rovira del futur de Pesquerra catalana a partir de la intervenció en el
Pressupost de Cultura de 1'Ajuntament de Barcelona a El bloc liberal. Pera en Pous i Pagés, "El Poblé. . ." , 15-V-
1908: "El Pressupost de Cultura haurá obrat el miracle de fer sorgir, batalladora, l ' esquerra catalana", car aquest
"Pressupos t de Cultura representa un aspecte de la qüest ió ciutadana; y es necessari portar P e m p e n t a d 'acció a
tots eis ordres de la vida municipal .

844 La veritable autonomía Pera 7 senyor PláyDeniel, "El Poblé...", 30-V-19O8.
845 La vida barcelomna (Balanc semanal), "El Poblé...", 11-1-1909. Una estrategia política que

coincidía en Pámbit inteHectual amb la publicació de La Vida Austera, de Pere Coromines, definida, per Rovira,
com I'exponent de la "moral de Pavenir" o "nova moral", a Ixi vida harcehnina (Balanc semanal), "El Poblé...",
4-1-1909.



transformado de Tactual régim social ha de produir-se per una serie de modificacions

progressives, per una serie de sólids avéneos graduáis, és obvi que'l socialisme té un interés

efectiu en procurar Timplantació d'aqüestes successives modifícacions a reformes que son

fetes del camí que s'ha de recorrer fíns a l'adveniment triomfal del nou régim"846. Tres anys

mes tard concretará que un subjecte histórc determinan! d'aquest canvi gradual será "l'acció

del proletariat" perqué "es solidaria de l'obra ascensional y integral del progrés huma"847.

1.3. Programa: "Liberal-laboralisme" i nació (1908-1913)

"Tinc el socialisme per compatible, o almenys per conciliable, amb el liberalisme. Pero sempre que
calgui triar entre el críteri de la igualtat i el de la llibertat, trio decididament aquest últira". "No cree en el triomf
complet del socialisme colectivista. Tinc mes fe en í'orientació mutuaüsta i cooperatista que respecti, dintre de
certs timits, la propietat individual, tot anant l'absorció de l'element capital per l'element treball" [Resposta de
Rovira i Virgili a "L'Opinió", 27-X-1928].- "[des del darrer tere de segte] ja es diburxava la táctica que calia
seguir, que era l'alianea lleial deis partits obrers amb els partits burgesos de sentit ampie i d'idealisme géneros"
[Les extremes esquerres, "La Ñau, 20-XIM928].

La historiografía sobre el republicanisme atorga una centralitat innovadora al nou

liberalisme en l'ámbit de la restaurado borbónica. Es tractava de cercar la confluencia entre

"el radicalisme burgés i el reformisme socialista" . Dones bé, aquest model que aconduüa

reformes socials i crítica política és el propi del republicanisme roviriá en el marc de la

política conjuntural. Una estrategia que inaugurava un "sistema de partits nacional" i que

vinculava la Unió Federal amb la tradició desenvolupada d'encá deis nuclis federáis

catalanistes de 1883. És a dir, segons el pensament de Rovira, des de Valentí Almirall, Tona i

Xiberta i Emili Guanyavents849 Les idees motrius al sí de la Unió Federal serán la relació

entre obrerisme i socialisme per via de les reformes de 1'esquerra radical, i la vinculació entre

fet social i fet nacional. Peí que fa al primer aspecte, Rovira es mostra partidari de la

transformado social pero endegada a través del partit radical, ja que el proletariat encara no es

trobar en una situado hegemónica: "Aquesta transformado, políticament, l'han d'anar fent els

partits radicáis, ja que el proletariat, com a partit de classe, avui no está en condicions per a

fer-ho per si mateix [...]. Comprenem la seva rao d'existir [= proletariat], pero, sostenim que

dintre de la democracia pot contribuir-se a l'evolutiva transformado de la societat" . Aquest

846"ElPobLe../\ l-E-1909.
847 La crisi del sindicalisme, "El Poblé. . ." , 15-IX-1912.
848 Salvador F O R N E R M U Ñ O Z : "La crisis del l iberalismo en Europa y en España: Canalejas en la

encrucijada de la Restauración" a Manuel SUAREZ C O R T I N A [ed.]: La Restauración entre el liberalismo y la
democracia, Alianza Universidad , Madrid, 1997, p.p. 212-213.

849 Els partits a Catalunya, "La Humani ta t" , 28-IV-1935.
850 "Obrerisme i Democracia" ["La Campana de Gracia", 7-XI-1908] & Notes Obreres..., p. 70.
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posicionament, tanmateix, també esdevé antitétic del partit conservador, perqué mentre aquest

és "un recurs per contrarrestar la potencia de la forca protestatária deis treballadors, [aquests]

segueixen amb les reformes obreras el camí legal de la transformació inevitable de la societat

present"851.

Quant a la vinculació entre socialisme i nacionalisme, Rovira mantenía les

conseqüéncies favorables que per al proletariat havia de teñir l'autonomia federativa davant

TEspanya unitaria": "La desaparició del problema nacionalista només pot aconseguir-se

resolent-lo. I només pot ésser resolt per la consecucíó de l'autonomia" . La concepció de

Rovira es fonamentava en la idea que únicament amb l'organització d'una socialdemocráeia/

esquerra catalana, el proletariat es pot incorporar a les reivindicacions nacionals. I, alhora,

aquesta base política socialitzant serviría per a combatre un internacionalisme "teóric i buit".

Rovira partia, amb tot, d'un axioma: "Avui és cosa acceptada categóricament peí socialisme el

fet de la nacionalitat, el dret a la seva autonomía" . í per a defensar aquest posicionament,

es feia ressó deis posicionaments de socialistes com August Bebe!, favorable a la no confusió

entre nacionalisme i internacionalisme, perqué "tot poblé que té Hengua, costums i civilització

própies, i una historia seva, té ei dret de desenvolupar-se com un tot orgánic i governar-se a si

mateix"854.

En el marc concret, l'acció de I'esquerra catalana a í'ajuntament arran de l'aprovació

del Pressupost de cultura havia activat un programa de socialització del que havia de ser un

nou catalanisme, en ,el marc de les limitacions d'unitat política de la plataforma solidaria,

intensificada -segons Garriga i Massó- per la manca de forca de la "unitat espiritual catalana"

en el procés de debat de la Heí d'Autonomia local855 i de íes municipafs del 12-XII-1909856

Rovira participa en aqüestes eleccions mostrant una tercera via republicana nacionalista, entre

regionalistes i lerrouxistes, en palesar l'esgotament de Solidaritat Catalana -un

"sentimentalisme patriótic" que plantejaria una alternativa ais radicáis i els "anarquitzants"- i

apostar per "una nova solidaritat", "reflexió de catalanisme Iliberal"857. Les imitacions -des

831 "Les Reformes Socials" ["La Campana de Gracia", 17-VTI-1909] a Notes Obreres..., p. 118.
852 "Els Obrers Catalans i L'Autonomia de Catalunya" ["La Campana de Gracia", 21-XI-1908] a Notes

Obreres:.., pp. 71-72.
8Í3 "L'obrerisme i la qüestió catalana" ["La Campana de Gracia", 6-Ü-1909] a Notes Obreres..., p,86.
834 "Paraules d'en Bebel" ["La Campana..., 26-VI-1909] a Notes Obreres,.., p.U5.
855 GARRIGA MASSÓ, Joan: Op, Cit. 171
856 Rovira remarca en referir-se al manifest que va presentar I 'esquerra catalana que la táctica no era

"una arenga sino un programa", "El Poblé. . ." , 4 - X T H 9 0 9 .
857 Crisi que s 'accentuará en les eleccions munic ipa ls de desembre de 1909 amb la victoria deis

republicans radicáis i la. davallada de la Lliga. Per a l'actitud critica, envers la Lliga des de l'esquerra catalana,
vegeu: Pere COROMINES: De la solidaritat al catorze d'abril, Curial edícons, Barcelona, 1974, pp. 111-115.
També Joan B. CULLA: El republicanisme..., pp. 223-226. Vegeu. J[oan]- B[aptísta] C[ulla]: 'Unió Federal



d'una vía d'esquerra catalana- de la vía de Soldidaritat aconduirá l'articulació de la Unió

Federal Nacionalista Republicana com a partit unificat república d'esquerra reformista858

D'altra banda, aquesta nova organització política partía d'un programa inteMectual, en el qual

s'inserien les propostes de Rovira peí que feia a la crítica envers resteticisme i la voluntat

d'establir que 'Tentusisme és vida quan en ell está encarnada una forta acció i una concepció

de vindicado de la llibertat social, tal com ho definiría Gabriel Alomar

El model programátic de catalanisme república, l'exposá Rovira en un coMoqui ai

Centre Nacionalista de Gracia, tasca actualisadora de ¡'esquerra catalana plantejá tres

accions per constituir l'esquerra catalana. 1) fent-se ressó de la doctrina alomariana, defensa

l'actitud de "rectificar el sentit historie del catalanisme", revisant críticament 'Thistoria de

Catalunya, una revisió que Tespurgui de tergiversacions y ens mostri'l veritable se ntit de la

Catalunya del passat, ab l'objecte de que aqueixa no influeixi pemiciosament en l'evolució de

la Catalunya deis nostres dies", 2) revisar també la doctrina del catalanisme , obrint "de bat

a bat les portes de casa nostra a totes les corrents modemes que provinguin d'attres pobles".

Rovira significava que no es podia seguir, com a exemple, la teoría tradicionalista de Torras i

Bages, perqué el nacionalisme cátala s'equipararia al base o irlandés. Per a evitar aquest

retrocés proposava la idealitat modernista: "devem preocuparnos d'esser forts intelectualment

y espiritualment, que aquesta es la veritable forsa deis moviments moderns deis pobles". La

prospecció de Rovira es basava en la idea que, si no s'adoptés aquesta visió, "d'aquí a 50

anys, els nacionalistes que no hagin triomfat, ja no triomfaran, perqué altres moviments mes

poderosos, com el moviment obrer, s'imposaran y preocuparan principalment ais bornes", 3)

la conseqüéncia política d'aquesta proposta era essencíalment intervenir en la política

Nacionalista Republicana1 a Isidre Molas [ed.]: Diccionari deis Partits Polítics de Catalunya. Segle XX, p. 325-
326. Per la ideología d'esquerra reformista i 1'adscripció social entre capes de petita burgesia urbana: Xosé-
Manoel NÚÑEZ SEIXAS: Los nacionalismos en ¡a España contemporánea (siglos XIX y XX), Hipótesi,
Barcelona, 1999, p.55 i p. 59. Rovira i Virgili mateix exposaria que "La Solidaritat ha deixxat d'existir per mort
natural": Catalunya y Barcelona,"LlEsque\\a...", 18-ÍIÍ-1910, p.162.

Quant ais mots de Rovira, vegeu el míting a la Bohemia Modernista ("El Poblé...", 8-XI1-1909). Rovira
també iotervé ea ua acte organitzat peí Cinematógraf Popular ("El Poblé.-\ 9-XÜ-1909). També hi prenguerea
part: Manuel Serrat, Pere Coromines, Ignasi Iglesias, Enric Maynés, Joan Tauler, Nogués i Bizet, Roig i Pruna i
Jaume Camer.També prengué part al coMoqui del Centre Autonomista República de la Dreta de UEixampie ("El
Poblé...", 1I-XH-1909), insistint en la decisió del vot radical entre espanyolístes i anarquitzants. Peí que fa a la
crítica del partit radical envers una alíanca electora! entre l'esquerra catalana i el partit radical a causa de la seva
anticatalanitat, Jaume SOBREQUÉS: Barcelona i Catalunya. Progrés i Ruralisme en elpensamnet de Rovira i
Virgili, "L'Avenc\ 102, marc de 1987, pp. 23-25.

8i8 Santiago ALBERTÍ: Op. Cit., p. 265 i ss. Jesús PABÓN: Op. CU., p. 367-368.
859 Manuel de M O N T O L F U : La riostra joventttt, "El Poblé. . .", 20-UJ-1910 i Gabriel A L O M A R : L'Unió,

"El Poblé.. .",12-ÍV-1910.
860 En la mateixa direcció, Gabriel A L O M A R en l'article Atacant, "El Póble.. .", 3-VI-1909: "La

Solidaritat, incorporant al catalanisme de l'escola historia un catalanisme revolucionan", havia d'acabar ab tota
aqueixa velluria, darrera expressió de les forses retrogades catalanes".



municipal, per a contrarestar els republicans radicáis, "que volen anar al Municipi ab un

programa que de tan aparentment radical, será irrealisable. Nosaltres devem anar al Municipi

a fer obra practica y. per aixó no deurá limitarse resquerra catalana en combatir les utopies

desbaratados deis lerrouxistes. Nosaltres hem de presentar projectes tant radicáis com els seus,

pero completament realisables" . Aquesta política municipal era la que havia de definir el

"partit únic" de l'esquerra. Alhora, pero, aquesta práctica havia de retroalimentar-se d'una

base teórica nacional que superes la lectura naturalista/ historicista de nació, Rovira socialitza

un procés de renovacíó doctrinal de! nacionalisme que sistematizará el 1912; és signifícatíu,

tanmateix, que el plantegés a les bases nacionalistes republicanes, nuclis de práctica política.

Calía, dones, apostar per un concepte nacional no pas estátic/ passatista (afirmació de

característiques objectives), sino dinámic/ progressiu i actor deis canvis socials o de "donar an

aqueix poblé plena autonomía pera organisar lliurement la seva vida interior, podent esmenar

0 destruir en lo que calgui, les própies característiques y la tradició. Aquest és el meu

nacionalisme [...]. Volem l'autonomia intergral de Catalunya, no ja pera dictar lo que en

podréim dir "Uei catalana", sino pera feria y desferla sobradament". Aquest era l'objectiu en

la conferencia que. dona al Centre Nacionalista República "Fivaller", concepte de

nacionalisme (19-VM909), organitzada per la Joventut Republicana:

"[...] D'encá que les teories nacionalistes comensaren a sistematisarse, s'havia fonamentat el fet de la
nacionalitat en un conjunt de característiques naturals, providenciáis, y indestructibles, que fan. que una
colectivitat humana exísteixi com a tal nacionalitat. La nacionalitat era presentada com una conseqüéncia fatal y
ineludible de la naturalesa. Per la Uengua, per la historia, per Petnografia y per la geografia's determinava
l'existencia deis nuclis nacionals com una mena de dret diví [...]. Pero aqüestes característiques son insuficients
per si soles per determinar el fet positiu de la nacionaütat y son, no inmutables y ni indestructibles, sino subjectes
a cambis y fíns exposades a la desnaturalisació y a la desaparíció [...]. Y es que per damunt de les
característiques de Hengua, de etnografía, de geografía y d'historia, ni ha d'haver una energía interna y
d'irradiació que doni a la nacionalitat una forsa vital. Pera fer triomfar una causa nacionalista, pera passar de
"nacionalitat" a "nació", no n'hi ha prou de l'historia, de la geografía, de la rassa y de l'idioma. És precís, per

damunt de tot, posseir la forsa d'una civilisació potent. Doneu a la nacionalitat natural aquesta forsa y devindrá
. , , . , . , . . , ,,862

nació, devindrá colectivitat autónoma

Aquesta concepció anava en la direcció del que Gabriel Alomar conceptuava cora

L 'herencia catalanista. Alomar definía tres modalítats de catalanisme. La primera, definida

per l'esperit renaixentista ("tot o res"), la possibilista, a través de "La Veu" ("tot lo que's

pugui") i la tercera, la situada en "la lhbertat de Catalunya", propia del nacionalisme república

1 "qui vol fer de Catalunya un tros d'Europa, sustraientla al temps d'Espanya [...]. La nació de

Catalunya per a Europa . Amb tot, no solament es tractava d'una concepció nacional

formal, fet que es palesa en la denuncia de la intervenció de l'exércit espanyol al Marroc, a

861 "El Poblé...", I3-VI-1909.
862 "El Poblé...", 21-VI-1909.
863 " E l Pob lé Cátala . . ." , 27-11-1910.



les envistes del fets de la darrera setmana de julio! de 1909864 o en la difusió sobre la valúa del

referéndum. En aquest punt, Rovira, aporta un criteri de racionalitat en la representació

proporcional de les minories en el marc del sufragi universal dins el procés organitzatiu í'abril

de 1910 de la Unió Federal Nacionalista Republicana. I continua amb aqüestes mateixes idees

en la campanya que endegá el gener-febrer de 1908 sobre la necessitat del sufragi universal.

La idea era que "el vot corporatiu amenaca amb pertorbar greument les societats obreres de

debo", ja que aqüestes societats haurien d'integrar-se en les votacions amb les societats

católiques, "atacant-se així els fonaments mateixos de I'acció societaria o smdícalísta'r8&5.

El que planteja Rovira a Fopuscle La Representado proporcional en el sufragi

universal, -lliurat préviament com una serie d'articles866-, editat per la Secció d'Estudis i

Propaganda del CNR (en el context d'una campanya organitzada simultániament per aquest

Centre i la Joventut Nacionalista de la Luga), és la defensa de la representació de les minories

parlamentáries en el marc del referéndum, sistema darrer per a solucionar ámbits decisoris

que afecten una coHectivitat. La proposta de Rovira, tanmateix, és proposar polítiques de

modernització deis mecanismes representatius qué afecten la vida política, superadores de la

representació corporativa. Aquesta mesura era al mateix temps una solució a l'aposta peí

coHegi únic en alió que afectava els afers de política estatal i catalana, ja que, a desgrat que

fos aplicable a afers de política municipal, topava "ab dificultáis gravíssimes insuperables

quan s'aplica a tota una nació". El rerafons del debat significava assegurar 'Timperi de la

voluntat popular" i els interessos generáis en tina situació de lluita per les idees i de partits

d'opinió867. Rovira reprenia. el debat envers sectors (regionalistes) que defensaven el vot

corporatiu en substítució d'aquest referéndum. Era, dones, una reflexió per canaíitzar la

representació al municipi, ámbit polític que havia de ser central en la governabilitat de

l'esquerra catalana: "Remei? No'n sé veure d'altre que'l "referendum" o plebiscit Les

qüestions capdaís y també algunes qüestions especiáis de la vida nacional y municipal han de

864 Rovira realitza una conferencia sobre el tema amb el títol: Els diferents aspectes de la qüestió del
Marroc a L'Aveng Nacionalista República, "El Poblé,-", 14-VR-1909.

863 "El vot corporatiu i els obrers" ["La Campana de Gracia", 30-1-1909] a Notes Obreres..., p.85.
866 Una qüestió iníeressaní: la representació proporcional en el sufragi universal [serie de sis anieles

per a "El Poblé.. .", a pareguts el 15, 17, 19, 2 1 , 22 i 24-111 i 2-IV de 1910]. La distribució de l'opuscle s'anuncia
per al día 21 d'abril, segons "El Poblé.. .", 20-IV-1910.

867 A Proposit del la W[epresentació] ^[roporcional]- Peí referendum, "E l Poblé. . ." , 16-IV-1910. Una
síntesi de la representació proporcional com a sistema idoni per a majories i minories; pero, sobretot, per a
establír que "ya no son los hombres los que luchan, sino partidos; no ya intereses particulares, sino altos
intereses generales, altas ideas" i que aquesta representació "obliga a los ciudadanos á definir su pensamiento
político, y sirve de poderoso estimulo a la formación de grandes partidos de opinión", a La representación
proporcional y la democracia "La Cataluña", 16-VII-1910. Val a dir que aqüestes opinions de Rovira son fetes
poc mesos després de la fundado de la Unió Federal i en un portantveu próxim a la Joventut Nacionalista de la
Luga. 2 c



sotmetres al "referendum" de la nació y del municipi respectivament. El "referendum" resol

ademes la difícultat que's suscita quan dintre de la representado deis partits les opinions están

dividides. Quina fracció representa aleshores l'opinió de l'opinió de la majoria d'electors deis

partits?-La introducció del "referendum" en el régim polític: heusaquí una salutífera y feconda

reforma [...]. En el sistema proporcionalista no hi veig mes que una simple modalitat del

procediment electoral. L'essencia del régim representatiu está en el govern de les majories,

acompanyat del control de miñones [...]. Aplicat a la vida municipal barcelonina, el

referendum hauria pogut resoldre qüestíons com la del Pressupost de Cultura. En lo futur

quan se plantegi el magne problema de la municipalisació deis servéis, quan se vagi a la

transformado del sistema tributan, el referendum permetria saber exactament la voluntat del

poblé de Barcelona [...f868

Rovira emfasitza la idea que la política que cal seguir en la Unió Federal, d"orientació

liberal"869, ha d'estar vinculada a tres factors: estatisme, laícització de l'estat i transformació

de la propietat. De fet, era una idea ja formulada anteriorment, provinent de la influencia que

havia rebut de la política francesa, anglesa o finlandesa en la qüestió social. Així, en una

conferencia al Centre Democrátic República de Rubí, Les novíssimes orientacions de la

democracia, exposa que les poíítiques socials espanyoles son própies del període 1868-1873 i

no s'adonen de les polítiques de progrés europees que van en la direcció de la intervenció de

l'estat en ámbits de decisió económica mitjancant el factor treball i capital, raprofundiment

en l'aplicació de la política d'escola laica i el fet de "donar un concepte mes huma, mes just a

la propietat", car "tots els homes teñen dret a participar deis beneficis que pugui donar el

treball en tots els seus aspectes [...]. No es sois del burgés el guany de les seves fabriques o de

les seves terres. També hi té dret l'obrer' . La centralitat, dones, de la qüestió social a I1 hora

d'articular la síntesi entre nacionalisme i republicanisme esdevenia determinant per Rovira,

com mostra el seguiment que feia de canvis polítics progressistes871, polítiques de benestar

868 A R O V I R A Y VIRGILI : La Representado proporcional en el sufragi universal, Llibreria
Espanyola , Barcelona, 1910, pp. 26 i 37 .

869 Una interpretació posit iva sobre l 'aportació d e la U N F R al fet d ' incorporar sectors republtcans
histories que fms aleshores n o contemplaven el fet nacional, com era el cas de la U n i ó Republicana, C A M P S I
A R B O I X : Op. cit. p . 226.

S70 Conferencia den Rovira y Virgili, "El Poblé . . . " , 20-V1-19I0. Per a l 'adscripció d'aquest centre a la
UFNR, R a m ó n B A T A L L A G A L I M A N Y : Els cosmos republicans: política, cultura i esbarjo. El casino de Rubí
(1884-1939), PAM, Barcelona, 1999, p. 98.

171 La manifestado de demá. Per la patria espiritual, "El Poblé...", 5-Ü-1910. Estrada de fer una crida
a les capes populars perqué assisteixin a la manifestado convocada per l'esquerra catalana per a donar suport al
nou govern anglés liberaí-Iaboralista encapcalat per Lloyd George, ja que "fentho així actuarem com a homes
d'Europa, com a lliures ciutadans de la gran patria de l'esperit".



per ais treballadors des del govern francés8 2 i la cerca de referente internacionals peí que fa a

la concepció socialista que era susceptible de ser aplicada a la Unió Federal. Aquest darrer

punt es desprén del seguiment que féu del Congrés socialista de Copenhaguen, al costat de

l'aposta per una vía socialreformista:"[...] A mesura que és mes nombrós y mes fort, el partit

socialista accentua la tendencia práctica positivista. Els reformistes, els que volen anar al nou

régim per un gradual camí de reformes, s'imposen ais revolucionaris, ais que aspiren
Q.TX

románticament a capgirar tot d'una la soctetat humana" . Simultániament, la síntesi entre

socialisme i fet nacional, en la tradíció socíalitzant de la Unió Catalanista de Martí i Julia ,

será una constant en la divulgado de la doctrina que cerca en la práctica una incorporació de

les capes populars a l'impuls d'un nacionalisme progressiu, prácticament un any després de la

constitució de la Unió en Assemblea de la Unió Federal i del debat sobre el perfil de la

UFNR. Segons Rovira, Pere Corominas (a qui concebia com un nou líder del projecte

nacionalista república) fomí l'ideari d'aquest partit en pie clima d'incertesa de la trajectória de

Fesquerra catalana875 per la incorporació o pacte amb la Conjunció Republicanosocialista

espanyola.

872 Com exemplifica la conferencia de Rovira al Centre Nacionalista República de Gracia: La llei de
passaments obrersper a la vellesa recentment aprovada a Franga, "El Poblé...", 23-IV-1910.

873 La serie d'articles de Rovira sobre aquest congrés: El Congrés socialista de Copenhague: Les
cooperatives i el partit socialista.- íxi unitat sindical i les qüestinns nacionalistes; : L'acord sobre ¡es
cooperatives.-La qüestio de la manca defeina.- El desarmament i l'acció contra la guerra; : La vaga general
i la guerra- La legislado obrera- Qüestions diverses.- Comentan, respectivament "El Poblé...", 3, 7 i 10-IX-
1910. La cita és de l'articre del dia 10-1X.

874 Aquesta tradició endegada peí Dr. Martí Julia i Rovira i Virgilí no fou anecdótica i reflectí
contradiccians. Peí que fa a "la nova síntesi social-nacionalista", influí en activistes poíítícs comunistes com
Domingo i Montserrat. Cfr: David MARTÍNEZ FIOL: Daniel Domingo..., p. 26. En el que períoca a les
contradiccions entre Rovira o Martí i Julia, Rovira mantenía, comentant una conferencia del líder de la Unió
Catalanista: Estat actual de ¡apolítica catalana. Orientacions a seguir: a) ei fet que Martí i Julia reconegués el
conflicte de classes, "per primera vegada" com a dimensió de la "racionalitat"; b) el qüestionament de 1'alianc.a
entre dreta i esquerra per fer front al lerrouxisme en el camí d'una limitada "solidaritat nacionalista". Finalment,
Rovira mostra una concepció política enllá deis comicis, car "Tes eleccions representen un aspecte, y no pas el
mes interessant del problema de Catalunya". Cfr: La vida barcelonina, "El Poblé...", 13-VI-1910. Aquesta
noticia va ser reproduüda a "La Cataluña", 18-VI-1910.

Pero aixó no vol dir que Rovira no es referís a les polítiques a favor de la normalitat lingüística de
Mengües minoritzades que portaven a terme socialistes europeus com Bebel, Hyndman, Jaurés, Bjorson, per a
legitimar ia demanda que el cátala s'establís en régim de doble ofícialítat amb í'espanyol a la Dipu tado de
Barcelona per iniciativa de Manuel Folguera i Duran: L'imposició de ¡a ¡lengua, HE1 Poblé...", 30-1-1910. També,
Pere COROMINES: De la solidaritat..., pp. 131-133.

873 Rovira sintetitza el decurs de constitució de l'Esquerra Catalana, o del que será la Unió Federal, airan
del discurs programátic de Pere Coromines el mar? de 1910. El teóric tarragoní pensava el Partit dTJnitat Federal
(sinónim identificatiu a l'época de la UFNR) com el continuador de Solidaritat Catalana i emfasitzava la
necessitat de definido estratégica del nou partit: "En aquests darrers temps, desencantat dolorosament davant del
fracás innegable de ta Solidaritat catalana, el noste poblé havia perdut ['entusiasme, el coratge, el sa dalit de
l 'acdó, l'esma deis seus passos. Els elements directius de les agrupadons diverses restaven indedsos y
desorientáis davant de l'enfonzament d'aquelia gran obra sentimental que'ls cors eatalans aixecaren, y que
semblava haver brollat miraculosament de les entranyes fecondes de la nostra térra [...]" Albora, definía quin era
el paper fins el moment de 1'esquerra catalanista; "[...] Y els partits republicans que entraren a la Solidaritat, qué
feien? Estaven com entemorits y no sabien cap a quina banda tirar [...]. El mal de l'Esquerra, accentuat després
de la fallida de la Solidaritat y de les violentes sotragades revolucionaries del mes de Juliol [de 1909], ha sigut



Peí que fa a l'Assemblea, Rovira planteja tres aspectes defínitoris. Primer, análisi de

les causes de la crisi del nacionalisme cátala, segon, el carácter de classe de la UFNR i, tercer,

ía postura envers la Conjunció Republicanosocialista. Quant al fet de la crisi nacional itária,

Rovira es demana per qué "están refredats els entusiasmes que aixacá aquell formidable esclat

passional de la Solidaritat Catalana". La resposta no la troba en la divisió entre dretes i

esquerres sino en "el sentiment nacional" que "és molt débil entre'ls catalans". Rovira planteja

que la constitució de la Solidaritat Catalana va ser una fúgida endavant que va portar una certa

euforia, en el context de la crisi del 98 espanyola, i que obrí fíns i tot la via imperialista

pratiana cap a la intervenció en la política espanyola: "La creixenca del catalanisme després

de la desfeta colonial d'Espanya y la formació de Solidaritat després del 25 de novembre

[1905], enganyaren a molta gent, que cregué ja en el seu pie el moviment nacional de

Catalunya. Fins hi hagué qui, convensut de la plenitut y de la fortalesa del nostre

nacionalisme, vegé arribada l'hora de l'etapa imperialista [en al-lusió a í'estratégia

d'intervenció política peninsular de Prat de la Riba] [...]". En canvi, "el nacionalisme cátala se

troba avui en l'edat, no dirém de l'infantesa, pero si de l'adolescencia. La desnacionalisació de

la vida catalana és molt mes forta de lo que molts se pensen". Així, la UFNR "ha de cercar la

seva fortalesa y la de Catalunya en el desenrotllament d'aquest esperit y d'aquest sentiment

[nacional]. Ha de contribuir a la creació d'institucións catalanisadores y ha d'escampar per

totes les encontrades de la patria les seves propagandes d'entusiasmes y de fe"876. Pero la

catalanització havia de teñir un suport social. Per aquesta rao, Rovira planteja en l'assemblea

el carácter social del partit "no moderat, de menestralades, sino un partit avensat,

notablement radical". Un partit "d'orientació socialista, entenent aquesta paraula no en el

sentit de comunisme o coHectivisme, sino com a representatiu d'aquella concepció, diguis

intervencionista, estatista o socialista que ha invadit ja quasi tots els partits deis nostres dies,

fins an alguns partits conservadors, y que representen a Anglaterra el ministre Asquith y a

Franca el ministre Briand. Y aixó ens es mes precís, per quan es innegable que existeix una

prevenció sino veritable odi entre les nostres classes obreres contra'l nostre nacionalisme,

contra la causa de l'autonomia de Catalunya". Calía, dones, "donar fort matís radical al nostre

aquest: indefinido. Els esquerrans, a causa de vaguetats mentáis, d'indecisions porugues y de diferencies de
matís, no han sabut trobar les fortes paraules categóriques que expressín, a la plena Uum del día [...] lo que volen.
El carácter, el pensament y l'acció de les forses esquerranes no han acabat de sortir d'entre les boíres" [...].
Corominas, per tant, representava"[...] el polític d'acció que recull aquesta Uevor [teórica de Gabriel Alomar ¡ de
Laurea Miró] y la fa germinar en el camp de la conciencia popular. L'origínalitat es en el pensador una qualitat
principal. En el polític, es la feconditat de la seva acció": [WIFRED] La veu den Corominas, "UEsquella...", 11-
m-1910, p. 146. Peí que fa a un retrat polítíc de Pere Coromines, destacant la conjuntura de creacíó d'un partit
d'esquerres catalanista, pero alhora destacant les insuficiéncies de I'alianca de les famílies republicanes que
confruiren en la UFNR: "Pere Coromines" a Siluetes de Catalans, Proa, Barcelona, 1999, pp. 136-139.

876 La crisi nacionalista: les causes de depressió en la política catalana (Full extraordinari), "El
Poblé...", 6-1-1911.



partit, pera que les masses obreres catalanes puguin compendre que l'autonomia de Catalunya

fou pera ells un guany . Pero la dimensió social del fet nacional no havia de ser dependent

de cap plataforma espanyola. Rovira, davant el posicionament de l'ahanca de la UFNR amb la

Conjunció Republicanosocialista, s'avan9a a la postura posterior del Pacte de Sant Gervasi

entre nacionalistes republicans i republicans radicáis, car no en será partidari: "Esta [l'alianca

de la UFNR amb la CRS] acabará probablemente con un fracaso igual ó mayor que el de la

Solidaridad Catalana, y no era prudente ni oportuno que los federales nacionalistas de

Cataluña entrasen en una sociedad amenazada de quiebra" . Aquesta opiníó seria

premonitoria del pensament deis políties liberáis espanyols (des del diari "El País") sobre la

la dimensió nacional de la Unió Federal Nacionalista; Rovira en desvetllá els interessos

amagats tot contrastant aquesta crítica amb t'actitud favorable ais drets nacionals deis partits

d'esquerra i liberáis europeus. També oposá un nacionalisme alliberador de l'estratégia

xauvinista i unifica trajectóries nacionals des de l'assumpció de les teories de voluntat política,

del plebiscit de Rénan879.

Aquesta concepció del partit d'unitat federal nacionalista, Rovira la concreta en el

marc de divulgació de la dimensió progressista deis moviments nacionalitaris. Així, en una

conferencia organitzada per la Secció d'Estudis Socials de l'Ateneu Enciclopédic Popular,

disserta sobre "Socialisme i Nacionalisme", indicant quina era 'Tactitut del socialisme

internacional davant el aspecte interior de la qüestió de les nacionalitats". L'aportació de

Rovira va ser triple.. Primer, contextualitzar la dimensió contemporánia deis moviments

877 "El Poblé...", 9-M9U.
m La Asamblea de la UFNR, "La Cataluña", 4-Ü-1911.
879 Vegeu El nacionalisme y els partits d'esquerra, "El Poblé...", 16-11-1911: "Existeix a Espanya una

arreladíssima prenvenció contra'l nacionaüsme. Té aquesta paraula la virtut de concitar totes les hostilitats, totes
les malvolences, tots els odis encesos. A molta gent els fa mes por que les paraules "socialisme", "comunisme" i
"anarquisme". Ht ha hagut intents repetits de Flanear fora de la legalitat les idees i els partits nacionalistes. I -
simptoma revelador d'una vera ¡nferioritat étnica- els homes i els partits espanyols que mes intransigentment
s'oposen a les solucions descentralitzadores, autonomistes i nacionalistes, son amb excepcions mes honroses que
nombroses, els que es diuen liberáis avancats, radicáis, republicans". Quant a la definició de nacionalisme,
Rovira n'estableix dues típologies: Tuna significa el moviment autonomista de les nacionalitats dominades;
l'altra significa l'exacerbació del sentiment patriótic [...]. El darre nacionalisme es el qui va a la posta i del qual
s'aUunyen cada día mes els partits d'esquerra".

El segon article de contestació de Rovira ais liberáis espanyols es titulava: El concepte de nacionalisme.
Replicant a "El País", "El Poblé...", 22-11-1911. L'aportació de Rovira partía de tres fets. 1) partir de les
reivindicacions -com a mínims- del programa solidari del Tívoü; i assolir -com a máxims- el programa de les
Bases de Manresa, "documents en el fons idéntica per lo que's refereix a la determinado de les facultats
respecüves de fEstat central y de Catalunya". 2) Distincíó entre el fet regional i. el tet nacional: "La regió té una
existencia principalment material. La nació és un grau mes alt de personalitat colectiva; una nació és, com ha dít,
l'Ernest Rénan, un principi espiritual, una ánima". 3) concepció del nacionalisme (cátala) a partir de la
consciéncia política: "Jo, nacionalista cátala, estic forsa Huny de sostenír la candida y impracticable teoría
política de les nacionalitats naturals. No cree pas que calgui esser nacionalitat, pera reivindicar el dret a
l'autonomia. Nhi ha prou amb que hi hagi un poblé -dieuli provincia, regió o nació, que, tenint consciéncia de la
seva personalitat, vulgui l'autonomia y ne siguí digne". Ambdós artides fbren recolÜts a Debáis Sobre't
Catalanisme, SCd'E, Barcelona, 1915. (Les citacions son les de "El Poblé...".).



nacionalistes, precisament perqué vinculava el fet nacional a un fet polític amb suport en

partits polítics nacionals. Al mateix temps, pero, aquesta contemporaneítat es desprenia d'un

doble principi: l'iHustrat, propi deis principis de llibertat de la Revolució francesa i el dret

deis pobles, després de les revolucions romántiques del 1848, Segonament, concreta larelació

entre fet nacional i aquesta assumpció en partits socialistes que territorialitzen les seves

estratégies transformadores. Aqüestes organitzacions son, segons Rovira, partits com el

polonés, el rus, el finlandés, el socialista alemany, que defensava "Pautonomia de l"Alsacia-

Lorena", els socialistes txecs o bohemis, que son "mes que autonomistes, separatistes", o els

partits socialistes d'Áustria-Hongria, on "els socialistes de les deu nacionalitats que integren

aquell imperi están organisats en altres tants partits nacionals". Es a dir, Rovíra mostrava com,

a mes de la "frontera horitzontaP de classe, existia una "frontera vertical" cTámbit territorial.

En tercer lloc, traslladar. aquest debat al si deis socialistes catalans i espanyols en les qüestions

de reconeixernent de la territorialitat lingüística i, al capdavall, de la realitat nacional: "És

indubtable que una de les manifestacions mes vives y mes interessants del nacionalisme és la

qüestió de les llengües. En la Uuita de llengües se troba sovint tota la lluita de les

nacionalitats. Aquí son molts que califiquen de patrioterisme y de ridicules la tendencia

restauradora de la llengua catalana, no íaltant qui afirma que aquesta tendencia es contraria a

la cultura. Davant d'aquest problema de les líengües [...], que fan els socialistes? [...] Jo us

demano socialistes, obrers catalans y espanyols, que reflexioneu sobre aqüestes qüestions

[polítiques territorials. nacionalitáries], que vegeu si, efectivament, heu de rectificar el vostre

criteri y la vostra actitut. Perqué Tacullir hostilment el nacionalisme cátala y el no fer l'honor

degut a la llengua catalana, podrá ésser una cosa molt adequada a I'ambíent d'Espanya, pero

es una cosa perfeetament antieuropea' . Pero si la dimensió internacional del dret nacional

era exponent de tendéncies a teñir en compte en la Unió Federal, la política interior del partit i

la vinculado al seu avene será la segona centralitat (determinan!) en la ideología nacional

roviriana. A desgrat de tot, aquesta integrado del socialisme en l'órbita nacional no excloia la

constant d'associar la nació a l"arbitri huma" .

La proposta doctrinal central de Rovira, en Támbit inteMectual dl"El Poblé Cátala" i

de la UFNR882, está constituida peí seguit d'articles sobre la "renovado doctrinal del

880 Una conferencia den Roviray Virgiii. Socialistne y Nacionalisme, "El Poblé...", 18 ¡ 19-UI-1911.
K81 Rovira fa una conferencia organitzada en un cicle del CNR titulada: "Insuficiencia deis factors

naturals y histories pera la determinacíó de les nacionalitats. Necessitat de la convenció y de l'arbitri huma" ("El
Poblé...", 13-V-19U).

882 Així ho defineixen Joan TORRENT i Rafael TASIS, Op. Cit. Vol. I. P.510,



Nacionalisme" de 1912 publicats a la "Revista de Catalunya", que ell mateix funda i dirigí883.

Es tracto d'un nucli ideológic que reprendrá sota forma de teoría entre 1916 i 1917 amb la

síntesi entre nacionalisme i federalismo Per tant, cal remarcar que en aquests arricies

s'introdueixen els elements que articularan la concepció de nació política de Rovira basada en

la capacitat de lliure determinació del coMectiu o en 1'aplicació del concepte de la voluntat

política. Com veurem," el cicle entre 1912 i 1917 defineix el pas de nació cultural a nació

política. És a dir, se substitueix una ideología nacional objecttvista per una estrategia basada

en irorientació/ actívació deis factors nacionals objectius (cultura) a partir de la determinació

política. Així, dones, aquest període d'establiment de referents polítics naeionalitaris

convergía amb la tasca de divulgado de compendis "étics" que representaven el món de vida

de la protesta social deis nacionalistes elaborat préviament a la Unió Federal; pero amb una

fmalitat utópica superadora d'una situació revolucionaria884. Rovira no obviava les continúes

883 Els articles de Rovira son: La renovado docrtrinal del nacionalisme: La reconstitució deis Estats.-
En Pi i Margall, I 'Álmirall i en Prat de la Ribo. - La fórmula "cada nació un estai és inaplicable "; La renovado
[...]: La superstidó de la "naíuralesa".- Insuficiencia biológica deis elements naíuralsper a determinar les
nacianalitats; La renovado [...]: La veritable reaütat.- Els mosaics étrncs.- Un ¡libre delprqfessor Niederle; La
Renovado [...]•' $ Nacionalisme i el Federalisme.- La fórmula práctica del Nacionalisme federatiu; La
renovado [ . . . ] : El dret a I'autonomía no ha de fer-se derivar directament i mcessáriament del Jet de la
nacionaliíat- El problema ibéric; La renovado [,..]:La voluntat i la naturalesa en la comtitudó de les
nacionalitais.- Com s'enllacen els dos elementst a "Revista de Catalunya" respectívament: 10-TV-1912, pp. 20-
21; I7-IV-1912, pp. 35-36; 15-V-1912, pp. 97-98; 22-V-1912, pp. 115-116; 19-VI-1912, pp. 177-179. D'ara
endavant cito per la reedició deis articles a Antoni ROVIRA I VIRGILI: Nacionalisme i Federalisme [Isidre
MOLAS, cur.], Ed. 62 i "La Caixa", Barcelona, 1982.

A mes d'aquesta serie d'articles, Rovira bi va intervenir amb: La ¡lengua catalana en el Rosselló:
l'absorció del cátala peí francés.- El moviment literari rossellonés.-L'ensenyament de ¡a historia locaL-
L'esdevenidor (3-IV); Presentado del Bill del "Home Rule" irlandés.- Alemanya, Italia i Turquía:- Diverses
notes (3-IV); El triomf financer de Lloyd George:- La qüestió de Creta.- Croacia contra Hongria (10-IV);
Projecte d autonomía per Irlanda (17-IV); El "bilí" del "Home Rule" irlandés: Detallada reladó del projecte
presentat per Mr. Asquith (24-1V); La veritable realitat. - Els jesuites, el Govern de Baviera i I 'Imperi alemany
(1-V); Les eleccions municipals a Franca (8-V); el debat sobre el "Home Rule " a la Cambra deis Comuns.- El
parlamentarisme a ¡'Alemanya (15-V); El problema ibéric (22-V); La Croacia (29-V); Conferencia
internacional europea.-L'elecció deM. Deschanel (29-V); Elssentiments actuáis deis alsacians-lorenesos (12-
VI) i L 'amor ais ¡libres (26-VI).

Peí que fa a la relació de la "Revista de Catalunya", breument a: A. BLADÉ: op. Cit., p. 105 i Jaume
SOBREQUÉS: Gent Nostra..p. 13, aHudiex "que visque poc mesos"; pero sense aprofundir en la relleváncia
doctrinal deis articles sobre ideología nacional de Rovira.

884 Es tracta de l'aplec de narracions socials de. Rovira, Episodis. Tipografía "L'Aveng", Barcelona,
1909. Rovira hi extableix ternes com la justicia, la repressió o el que representava el primer de maig: "No, no hi
ha justicia al món [...]. Per culpa del món els bons se tornen dolents y la virtut es vencuda peí vící. El món
destrueix la felicitat de les animes. Y tot és perqué no regna l'amor a la térra. Oh! Si triomfés Pamor, si regnés
l 'amor" (p. 86). "Les explicacions d'aquelí infelic revelaren an en Poc I'existéncia d'uns horribles baixos fons
socials que ell ignorava per complet. Sota les beltes apariencies ciutadanes de tuxe, d'esplendor y de plaers, una
humanitat avÜida amagava les miséries y les infámies d'una vida d'embrutiment. Ovirá vagament tot un món
podrit, degenerat, fet d'escorrialles humanes, d'excrecéncies socials, dissimulant com les clavegueres que
oculten les aígües fangoses y putrides dessota d é l a ciutat" ( p . l l l ) . "[...] El proletariat universal celebra'! seu
dia, que es un dia de lluita actual y de pau pera l'avenir. L'obrer abandona les eines, companyes seves de tot
l'any, y aixecal 'estandart vermell de les seves reivindicacions... En els carrers de les ciutats mondials lesmasses
treballadores, imposants y belíques, formulen les Uurs demandes categoriques. La qüestió social... Es aquesta la
gran qüestió del nostre sigle, d'aquest sigle XX que realisará ¡'emancipado económica.deis homes, tal com el



mobilitzacions obreres (el que conceptuava com"una ona que creix", dins els esquemes

igualitaristes de Pi i Margal!)885, sino que continuadament vinculava la idea del socialisme a

través de les condicions de possiblitat deis partits esquerristes. Es tactava de la victoria de

Jaurés contra Bebel; "En l'hora present, sois pot assenyalar-se una tendencia general del

socialisme: i és la que el porta a la coHaboració amb els partits d'esquerra" . Socialisme i

republicanisme anaven junts. I aquesta era una rao básica -a banda de la manca de lideratge-

per la crual, segons Rovira, el socialisme no havia pouat a Catalunya:"Aquí les ideologies

socialistes es trobaren sempre barrejades amb el republicanisme" . I nivell d'organitzacíó

social, les cooperatives de consum oferien una alterniva a la societat d'intercanvi capitalista.

Aquesta era una altra via d'organització resistencial al capitalisme: "D'latra banda, les

cooperatives, posades al servei del proletariat, augmenten d'una manera considerable la forca

de lluita i de resistencia, d'aquest"888.

Aquesta estrategia revertía políticament en síntesis programátiques a favor de la

representació proporcional com a contestació a la representado corporativa; debats referents a

la dimensió nacional i estratégies d'interiorització o expansió del catalanisme en el si de la

formació de la Conjunció Republicanosocialista, amb intel-lectuals com Gabriel Alomar que,

per bé que adscrits a la ÜFNR, se situaven en una opció de mes radicalitat socialista que la de

Rovira i Virgili889. També es volia reiterar la complementarietat entre socialisme i drets deis

segle XIX realisá la llur emancipado política. En el camp social tindran Hoc les vínentes batalles de l'humamtat
[..-}"•

La idealitat d'un agermanament social fiitiir que vindrá coma conseqüéncia d'una nova fraternitat: "Tots
sofrim avui les imperfeccions de la societat present. Tots gaudirem demá les millores possibles de la societat
futura. No hi ha veritables culpes personáis en els dolors de l'humanitat misteriosa. Pobres y rics teñen la
mateixa ánima, el mateíx cor, les mateixes passions, els mateíxos egoismes, les mateixes virtuts. Son els
mateixos. En el dia potser encara llunyá en que quedará construida la Ciutat Nova, el Primer de Maig, que es ara
la festa deis obrers, será la gran festa de la Humanitat" (p. 245).

8*5 "L'ona que creix" ["La Campana de Gracia", 13-IX-I913], p.242. També, "La For9a futura del
proletariat" ["La Campana de Gracia", 15-XM913], ¿Notes Obreres..., pp .249-250.

886 "Les orientacions actuáis del proletariat" ["La Campana de Gracia", 27-LX-1913] a Notes Obreres...,
p .243 .

887 "Del Socialisme a Catalunya" ["La Campana de Gracia", l l - X - 1 9 1 3 ] , a Notes Obreres, p. 246.
888 "Les Cooperatives i ei Moviment Obrer" ["La Campana de Gracia", 20-XU-1913] a Notes Obreres...,

p. 252.
889 Es tracta de la polémica que sostingueren Alomar i Rovira sobre el carácter de¡ nacionalisme

república. Alomar partí del fet que el catalanisme, que definía com a "forca actuant", era "mes intens
[inerioritzat] que extens [projectiu en a l i a b a envers una suposada nova consciéncia nacional espanyola]".
[-'estrategia aiomariana passava per "una nova soüdaritat entre les dues ciutadanies espanyoles [...] que voldria
veure establirse en bé del catalanisme y en bé de l 'espanyolisme nou". Vegeu: Gabriel A L O M A R : El
Catalanisme vist desde jora, "El Poblé...", 10-VE-1911. La contestació de Rovira vers aquest article es basava en
la idea que calía una previa nacíonalització d e la societat catalana: "[...} N o está, al meu entendre, en la manca
d'extensió sino tot just en la manca d'intensitat, la feblesa del catalanisme [...]. Jo ["nosaltres" en l'edició de
Debats...] sostinc, amb convicció fortíssima, la necessitat d'emprendre urgentment a Catalunya una gran obra de
concepció nacional, d'enfortiment y desplegament d'energies própies". Cfr. El nacionalisme cátala. Les
possibilitats y les condicions del seu triomf, "El Poblé...", 17-VI-1911. La contestació d'Alomar, a Les



pobles890, debat que era altematiu a les estratégies obreristes internacionals sobre la

dependencia (Gustave Hervé) o l'autonomia (Joan Jaurés) del model sindicalista envers eí

sociaíisme . I, alhora, caiia reflexionar sobre el sentit de l'establiment de bases de

reivindicado d'una Diputado General que hauria de ser la futura Mancomunitat en el marc de

la identificació amb el fet nacional . Aquesta trajectória de definició deis parámetres polítics

esperances de victoria pera'l catalanisme (An en Revira y Virgili) "EÍ Poblé...", 19-VZ-19U. Alomar hi proposa
una estrategia per a "excitar el catalanisme somort", partint de la "defensa continua de les llibertats; "feu entrar el
catalanisme en les reivindicacions Uiberals de l'intelectuaHsme (que es naturalment avensat), y aleshores la
nostra victoria víndrá per I'imperi del temps [...]. Encara queda un nuclí fortíssim de catalanistes capassos de
cruere que la Hibertat de Catalunya vol dir un "brevet" d'excepcíó pera instaurar a Catalunya una oligarquía
plutocrática y clerical qui ens exceptui t'irradiació revolucionaria y laica. De manera que si hi ha una part de
joventut castellana qui ignora el concepte que an el socialisme y an el radicalisme cosmopolistes mereix el
problema nacionalista, també hi ha una gran part de joventut catalana que ignora Tevolució soferta pels
nacionalistes "regionaüstes" d'un temps, aiiats avui amb les causes obreres y amb tes polítiques radicáis". Per
contra, Revira li respoma que "per l'extensió espiritual del catalanisme, per rintercanvi d'idees que vos, anúc
Alomar, preconítzeu, per una alianza semblant a la deis irlandesos amb els Hiberals i els laboristes británics, hi
ha la difícultat que no existeixen a Espanya veritables partits d'esquerra on bategui l'esperit del temps, ni una
intelectualitat prou nombrosa que dugui el rellotge de les seves idees a l'hora d*Europa. Son pseudo-esquerres, les
titulades esquerres espanyoles" a El catalanisme y les esquerres espanyoles (An en Gabriel Alomar) ,."E1
Poblé..." 2I-VI-1911. Finalment, Rovira {Pera rectificar. Resposta a en Gabriel Alomar, "E! Poblé...", 28-VI-
1911) acíareix que la concepcíó de Gabriel Alomar (aprofundiment del überalísme en I'estat espanyol) í la seva
actitud dl"anar a la victoria per un enfortiment del sentit nacional i de la conciencia de la propia personalitat en la
nacionalitat dominada" no eren excloents, car "si fbssin fbndament nacionalist.es els catalans i fbndament-
Híberals els espanyols, el tríomf de la causa de Catalunya fóra cosa feta. Totes dugues condícíons -el
nacionalisme nostre i el tliberalisme deis altres espanyols- son, innegablemerrt, d'alta importancia. Mes la
primera és la essencial, la fonamenta!, i depén exclusivament deis catalans. Quan el sentiment nacional no
existeix, quan un poblé no té conciencia de la propia personalitat, el liberaiisme no ve obligat a concedir-lt
institucions autonómiques. Així la condicíó primordial de la victoria de tot nacionalisme está en la possessió d'un
fort esperit de patria" {Debáis..., p. 156). Amb tot Rovira , com a cap de redacció, sol-licitava la col-labofactó
d'AlQDiarper a "Bl.Pable./."; "1 ara una altra cosa. Hemposat un.bou pedas al i^We. Econóinicament hem resolt
la cosa per una bona estona. Viurem en condicions molts modestes pero sense vergonya y sense miseria. Així,
dones, puc proposarvos la combínació que ja'm ballava peí cap temps enrera y que I'íncertitud de l'avenír del
diari va ferme desistir d'explicarvos. Se tracta d'una cosa senzilla. Nosaltres volem ta vostra firma al diari. Crear
altre cop la vostra plana, no ho permet el presupost, per ara. Dones bé: escriviu articles solts, de tant en tant,
segons siguí el vostre Heure. Us els pagarem a 15 pts. Feuho com un sacriftei. Es un preu per dessota de la vostra
firma, y casi m'avergonyeixo de proposarvosel, com ja'm va passar el escriureus per a R[evísta] de Cfatalunya].
Pero vos ja us fareu carree deis problemes dolorosos que'ns crea la penuria económica. Els mateixos redactors
d'iCI Poblé teram tots sous mesquins y feina Uarga. Us prometo completa reserva sobre aquix preu [...}. Si
accepteu aixó, els companys á'El Poblé farem festa major de la vostra tornada. Us enyorem. I si hi hagués temps,
us demanaria un treball per l'extraordinari que'l dia ler de maig publicará El Poblé" (25[?]-IV-1912).

890 Vegeu., com exemple de dímensíó de sensíbílítzacíó cultural, la introdúcelo de Rovira i Vírgílí a la
traducció que fa d'un articte de Joan Jaurés: Les Hengües romániques: "No creu M. Jaurés que'l llenguadociá y el
provensal arribin a ésser üengües de cultura. El cas d'aquestes és diferent cas del cátala, pero les tracta amb
respecte amorós y preconisa el Uur estudi y el Uur ennobliment". "El Poblé...", 2-IX-19ri. Peí que fa a la
vinculado entre socialisme i qüestió nacional a partir de la distinctó entre nació oficial (identificada amb I'estat) i
nació natural (identificada amb la nació histórica, cultural): El proletariat y el nacionaiismel A. ROVIRA
VIRGILI, "GentNova", 560,15-8-1912, pp,: 3-4

891 Socialistesy sindicalistes, "El Poblé...", 28-VHH912; Les idees de Gustave Hervé, "El Poblé...", 2-
IX-1912; La crisi del..., "El Poblé...", L5-IX-19L2; Les oríentacions del proletariat, "ELPobLe...", 25-IX-1912.

892 Vegeu l'article de Rovira Per la Diputado general catalana: Tres informes: El d'Et Poblé Cátala,
per la Redacció d'El Poblé Cátala ("El Poblé...", 16-VHI-19H). Rovira prefereix el mot "Generalitat" a
"Mancomunitat". La futura Mancomunitat ha d'establir-se a partir del següent plantejament: "aqueíxos nous
organismes [entre la Diputació General i els Municipis] que podrien substituir les actuáis Diputacions
provincials, haurxen d'estar constituits, principalment, sobre la base territorial de les comarques históriques [car]
no pot separarse la qüestió de la Diputació general de la qüestió catalana. Y desde'l punt de vista de la qüestió
catalana, no tindria cap valor, cap trascendencia política el íutur organisme, en el cas que se'l volgués considerar



i socials del nacionalisme de Rovira fou conceptuada com "una verdadera renovació doctrinal

del nacionalisme, y que pot ser la base ferma y indestructible de futures posicions del

nacionalisme cátala"893.

Tot amb tot, a la base, el problema de la Unió Federal signifícava una progressiva crisi

d'unitat interna (accentuada, com he dit, arran de la incorporació a la Conjunció Republicano-

socialista) que Rovira exposá en resposta a tesis que mantenien que la davallada del partit

tenia com a causa el fet de no explicitar prou l'orientació d'esquerres i abocar-se en la qüestió

nacional. Per Rovira, el problema raía, ben altrament, en "la manca d'una verítable, forta

comunitat d'ideals. Y la qüestió catalana es evidentment, un deis principáis motius de

divergencia". El clima de manca d'unitat es palesaria en una divisió interna (que el 1914

abocaría a Palianca amb el Partit Radical): entre els que "no [hi] senten l'espanyolisme, no

estimen l'Espanya d'avui", i "s'hi troben espiritualment estrangers, a pesar de no ser

separatistes". I "els aítres" que "son espanyolistes y, no senten el nostre fervent nacionalisme,

fins al punt que aquest mot els fa nosa y procuren tréuresel del damunt". El debat, dones, era

recurrent, i per Rovira l'accentuació del vessant nacional no havia de ser incompatible amb

l'estratégia d'esquerres, car aprofundir en la consciéncia de pertinenca era també aprofundir en

el vessant liberal i progressista. N'era una manifestació que el diferenciava de la dreta

regionalista: "Empero, aquesta accentuació de la nota esquerrista no ha d'oposársela a la

necessaria a la necessaria accentuació de la nota nacionalista. Son prejudicis funestos -y que

vene de Uuny- el de creure alguns republicans que'l contingut libreal minva quan el contingut

nacionalista creix y el de creure alguns catalanistes que, al pujar el termómetre del

lliberalisme, baixa el nacionalisme. Quan nosaltres parlem de la necessitat de intensificar el

sentiment nacional del nostre poblé, ho diem referirnos concretament a la crisi que aquest

sentiment sofreix avui. Aixó no ha d'entrevancar la nostra acció d'esquerra. Per alguna cosa

som, a Pensems, nacionalistes y republicans. L'intensificació de la nostra acció nacionalista la

creiem avui mes necessaria que mai. Avui en efecte, la UFNR és [...] Púnic partit polític

integralment nacionalista de Catalunya. Y si no la tenim nosaltres, en Paspecte polític que'ns

períoca, la feina catalanitzadora, es evident que no la faria ningú". La conclusió de Rovira és

premonitoria peí que fa a la seva sortida de la Unió dos anys mes tard i reflecteix Pambient de

tensions entre catalanistes i espanyolistes: "Lo greu de la crisi no está en lesincompatibilitats

com una cosa definitiva [...]. La solució del problema cátala no pot estar mes que en el triomf de la píena
autonomía [...]. El nou organísme ha d'estar mogut per un esperit francament autonomista; que ha d'anar
desplegan!, amb tant de seny com coratge, el seu camp d'acció, les seves facúltalas, y a l'unir y refer el eos de la
patria, li ha de donar l'ánim de la patria". També, des del debat amb les actituds espanyoliestes del socialísme a
Catalunya: "Els obrers catalans, la Mancomunitat i el company Reoyo" ["La Campana de Gracia", 31-X-1913] a
Notes Obreros..., pp. 247-249.

", 21-XII-1912, p. 4.



personáis, que en tots els partits d'aquí y de fora d'aquí existeixen. Está en la manca d'una

veritable, d'una forta comunitat d'ideals. Y la qüestió catalana es, evidentment, un deis

principáis motáis de divergencia. Els uns -[...]- no senten l'espanyolisme, no estimen

l'Espanya d'avui, s'hi troben espiritualment estrangers, a pesar de no ser separatistas, Eís altres

son espanyolistes y no senten el nostre fervent nacionalisme, fins al punt que aquest mot els fa

nosa y procuren tréuresel del damunt [...]. Unitat no'n tenim gaire; punts de contacte en tenim

molts. Podriem fer vida d'amics, si no'n podem fer de germans [...]. Al nostre entendre,

I'accentuació del nacionaíisme no perjudica en res el sentit liberal, radical, esquerrá del nostre

partit. Com I'accentuació del seu republicanisme y del seu lliberalisme no perjudica el seu

sentit nacionalista [...]. Per la part que ens toca, podem dir que'l nostre diari ["El Poblé

Cátala"] barcelonins de l'UFNR, es també el que representa un matis mes esquerra [...].

L'intensificado de la nostra acció nacionalista la creiem avui mes necessaria que mai. Avui,

en efecte, la UFNR, es -tenint en compte la transformado de que molt aviat será objecte

TUnió Catalanista- l'únic partit polític integralment nacionalista de Catalunya"894.

El posicionament de Rovira es manté després de l'Assemblea del partit el desembre de

1912895, una reunió amb la qual es mostrará crític i que el dura a reprendre l'acusació que la

Unió no té una concepció prou d'esquerres. Rovira per a explicar aquest posicionament

planteja una divisió al si del partit entre el sector república historie i el nacionalista república;

mentre que el primer seria partidari de potenciar l'alianca amb els republicans i socialistes

espanyols, els nacionalistes republicans "portaven en la seva ánima un fort sentiment patriótic

y en els seus ulls la visió d'una creixent civilització catalana", amb tot "les dugues tendencies,

les dugues posicions [...] no sfia lograt reduirles [...]. Hi ha correligionaris que's planyen [de

no haver incrementat] una major colaborado amb els republicans espanyols [...]". Aquesta

estrategia proposava: "nosaltres [tendencia catalanista republicana] podriem formular queixes

en sentit oposat [...]. Quan s'ens acusa sense rao de no contribuir a l'obra comuna del

republicanisme espanyol, podriem dir la tristesa que'ns causa el veure que la major part deis

periódics queixosos que pertányen a l'Unió Federal ["El Diluvio" i "La Publicidad"], malgrat

teñir casi tots un públie purament cátala, apareixen -oh! Ironia- escrits en llengua castellana.

Els estimats correligionaris que'ls redacten entenen ben estranyament el seu deure de

nacionalistes"896.

894 Política catalana. La veritable causa de la crisi de l'UFNR. Nacionaíisme y Esquerrisme, "El
Poblé...", 17-IÜ-1912.

893 La Democracia catalana. Assamblea Nacional de la Ub'NtL, "El Poblé...", 23-XU-1912.
896 Les orientacions de l'UFNR, "El Poblé...",6-1-1913.



La via de Rovira consistía a possibilitar el ressorgiment de la Unió Federal

rendibilitzant el capital polític de Solidaritat Catalana, En aquest sentit s'havia de fer émfasi

en un doble aspecte: en pimer Hoc, la necessária incorporació del proletariat urbá al moviment

de construcció nacional, amb el consegüent pas per una etapa de conscienciació lingüística897.

Aquest plantejament significaría l'eixida de l'atzucac de í'esquerra catalana a partir de la

inhibició propia. L'altre aspecte que calia impulsar era la síntesi entre Hibertat social i llibertat

nacional, única proposta original envers els republicans espanyols. Per aconseguir aquest

objectiu calia activar les bases de la Unió, que eren un projecte de.futur. Aquest era el sentit

de la conferencia que Rovira va impartir el 13-XII-1913 amb el títol "Nacionalitat i

Proletariat". La finalitat era mostrar la complementarietat entre nacionalisme i socialisme, una

baula d'unió deis quals era la vinculació entre consciéncia de classe i consciéncia nacional: "el

Nacionalisme és ais pobles lo que'l socialisme és ais homes! Si el Nacionalisme representa en

el camp polític nacional la mateixa cosa que'l socialisme representa en el camp económic!

[...]. Prefereixo que'ls obrers, des del seu terreny de lluita de classe, catalanisin la seva acció,

que contribueixin des del seu camp a la total reconstrucció de la personalitat catalana, sense

qual reconstrucció ells mateixos serán sempre uns obrers de segona categoría. L'obrer té

patria, encara que la sentí d'una manera diferent, com diferentment la senten un nacionalista

de dreta o un nacionalista desquerrá" .

Existí, dones, la voluntat -frustrada- per part de Rovira de dotar .de continuitat el

projecte de la UFNR quan aquest partit féu ralian9a amb els republicans radicáis de Lerroux,

provocant l'eixida de la redacció d'"El Poblé Cátala" i constituint dues plataformas de

transició: "La Bandera" i "La Patria"899, la trajectória de les quals es concretaría en "La

Nació" (1914). Calia, en aquesta situació, teñir present la visió crítica que seguidors de la

política posterior de la Unió mantingueren sobre l'evolució del partit, com Ignasi Ribera i

Rovira900 o la premonitoria de Gabriel Alomar, que situava entre noves causes de la crisi del

897 Eldeure deis nacionalistas i Per ais obrers caíalans, "El Poblé. . ." , 8 i 14-DC-1913.
898 Joventut Federal Nacional is ta Republ icana de Barcelona: Nacionalitat i Proletariat/ A. R O V I R A i

VTRGILI, Joaquim Hor ta , Barcelona, 1913, pp. 8-9. Una idéntica reflexió, mantr inguda després del Pacte de
Sant gervasi i or ientada possiblement a noves bases per al nou partit Esquerra Catalanista a "Social isme i
Nac iona l i sme" ["La Campana de Gracia", 31-X-1914] a Notes Obreres..., pp. 286-287. La idea de superació de
t 'home económic hi és fobamental: "Hi ha u n home integral, que té necessitats económiques . Hi ha u n home que
pertany a determinada nacionalitat . La classe social coexisteix amb la unitat de raca, amb la comunitat d
ellengua, amb la solidaritat nacional", p . 287.

899 Vegeu stipra "Els Fets. . ."
90(1 D'altres cont inuadors en la direcció d'El Poblé Cátala, com Ribera i Rovira, feien una avaluació

posterior del que havia suposat la UFNR: "Malauradament el partit U F N R era sois una ficció. El Pac te d e S.
Gervasi el va fertr mortalment . L'alianca injustificada -després del frustrat intent d'alianca amb la Ll iga -amb
Lerroux, va descontentar i Henear al retraíment a casi to ts els nacionalistes republicans, ais federáis ¡ ais millors
e lements de l'antiga Unió Republ icana. Quedaven els íncondtcionals d 'alguns capitostos -en Carner, en
Coromines i meus [?] - i un estol d 'ambiciosos amb infules regidorils que mantenien la botigueta oberta -un

iro



republicanisme l'emergéncia del socialisme i, al capdavall, exposava les mancances del

liberalisme progressiu (-socialisme refonnista) defensat per Rovira i propugnava la

reciprocitat entre republicanisme i socialisme .

Aquest context recull la proposta "(etico)política" de Rovira envers els fets socials i

polítics que maldaven per la "continuitaf limitada de l'esquerra catalana i l'elaboració del

model ideológic de construcció nacional que hauria de caracterítzar la seva trajectóría

posterior; una ideología nacional superadora del fet positiu de Prat de la Riba i que aposta per

centre o altre de vida mígrada desaprofítosa- per veure de pescar acta en térboles^aígües de la desfeta de l'UFNR"
(pp. 4-5). Peí que fa al lideratge posterior al Pacte dissenyava i explicitava: "I els pocs afiliats a l'UFNR havien
perdut la fe en els ideáis i la confianca amb els directors. En Carner i en Coromines, no tenien cap ascendent
sobre la nostra gent [...]. Era veu corrent entre els nostre correligionaris que l'alianca amb en Lerroux, era obra
d'en Corominas i en Carner exclusivament, que demanarian auxüí al partit radical per a salvar les seves actes de
diputat sériament amenacades. Tot feía creure que aixís fos. En efecte: mai s'ha dut a terme una coalició electoral
com aquella: sense preparació, sense propaganda, sense un interés suprem democrátic, o partidari, sense
justifícació í sense consulta previa ais organísmes directius d'un partit" (pp. 6-7). Pero per a Ribera i Rovira el
problema de la UNFR era estructural i naixia del mateix moment de l'escissió, peí que interpreta innecessária, de
la Lliga per part del Centre Nacionalista República: "Es que ITJFNR era una extranya mescolanza d'elements
sobrevinguts, molts deis quals no tenien cap afinitat amb el ver nacionalisme i el ver republicanisme. Nascuda
d'una dissidéncia de la Lliga, promoguda per [Ildefons] Suñoí i en [Jaume] Carner, i els qui'ls seguien, el mal
d'origen va matar-ío. Es que mai ha triomfat defímtivament en política cap dissidéncia nascuda de I'enveja o de
la vanitat. Els dissidents de la Lliga podien haver realitzat una positiva missió Iliberal dintre la mateixa Lliga, si
la seva intervenció en la vida política del Regionalisme hagués sigut continua, lleal i eficac. Pero, homes abúlics
dins la Lliga, arrossegaren la seva abulia crónica dintre el flamant partit nacionalista república i no saberen o no
pogueren dominar els complexes elements ajuntats sota l'UFNR portant-los, grácies a una intel-Hgent i ferina
direcció, cap a l'estadi del Nacionalisme. Ademes, ja el nom del nou partit fou una equivocació: UFNR
representa en el seu iniciament una renuncia, una concessió mutua, mes propia d'una coalició electoral que d'un
partit novell. El nacionalisme república devia atraure i batejar a tots els nuclis petits o grans que'l federalisme i el
republicanisme, i el catalanisme Iliberal disconformes amb l'actuació monárquica i ultra conservadora de la
Lliga. No fer-ho aixís, volía dír mantenir eternament la discordia intestina que a la curta o a la llarga havia de
matar el novell partit, qu'és lo que va ocorrer. Per esmenar el mal deis partits d'esquerra espanyols -el mal del seu
atomísme i anarquía- la UFNR va néixer consagrant precisament aquesta disgragació i acceptant-la com una
mesura crónica. Pero almenys, durant Pefímera vida de l'UFNR els elements netament nacionalistes republicans
s'haguessin apressat a soldar o a fondre en un comú denominador, el Nacionalisme, els grupus integrants. Al
contrari, o no feien res -qu'era lo mes comú- o mantenien encesa la lluha intestina amb concessions i paliatius
que ensoperbien a uns i disgustaven ais altres, donant sempre per infalible resultat alguna baixa sensible en el
cens del partit. L'un dia se'ns enfadaven els federáis; altre dia els nacionalistes; els de la vella Unió
Republicana... Mai eixia una decisió ferma rectílinia, demostrant l'existencia d'una autoritat i d'un criteri polític.
Val a dir que'ls organismes directius no's reunien mai o molt rarament. Era una dictadura mansa de dos o tres. Jo,
en tres anys de pertanyer a! Consell Nacional, no recordó haver sigut convocat cap vegada a reunió. Durant tres
anys, el CN del partit no's va reunir un sol cop" (pp. 12-16): RIBERA I ROVIRA, I.: UFNR. Anécdotes
politiques. Mecanoscrit (s/l.s/d).

901 Gabriel ALOMAR: La crisis del republicanismo, "El Dia Gráfico", 14-11-1914. Les nou causes eren
1) la conversió deis partits en agrupaments defensors d'interessos i castes, 2) la mobilHat de la petita burgesia cap
a burgesia, 3) un creixent predomini de la ideología reaccionaria, 4) la mancan^a d'educació pular i deteniment
de la formació a inans de la classe dirigent, 5) la manca d'alternativa del republicanisme envers el socialisme i el
restauracionisme, 6)Ia concepció de la política com a pragmatisme, 7) la reacció de l'església, 8) la manca de
connexió entre els ideólegs republicans i la 'psicología general del país'. I 9) la substitució deis pronunciaments
per part deis processos revolucíonarís que, amb el socialisme, construeíxen un nou subjecte historie, 'el poblé1.
Alomar, dones, reconeixia una causa significativa que marcava les insuficiéncies del liberalisme que en els anys
vint i trenta defensará Rovira (AC, AR i PCR): "¿Porvenir del partido [republicá-UFNR]? Sencillamente: la
marcha de las sociedades y de los políticos hacia la izquierda", que es "una ley irresistible [...] hay dos fórmulas
que luchan: autoritarismo y liberalismo. A ésta se le añade hoy un nuevo principio que es una nueva fuerza, el
socialismo. De cada dia irán fundiéndose más los dos principios, porque el principio nuevo, el socialismo,
comprenderá mejor, de cada dia, que para su plena implantación es un momento previo y necesario la
implantación del viejo principio, la república; y que sin plena soberanía política, esto es, sin república, no
puede haber plena soberanía social, esto es socialismo".



una base d'activació política; el "nacionalisme federatiu". Aquest nacionalisme federatiu

prosseguirá en la trajectória de Rovira amb la voluntat de nacionalització del país i amb la

lectura nacional itari a de la Primera Gran Guerra:1914-1918 .

1.4. La Nacionalització de Catalunya i l'Esquerra Catalanista (1914-1915)

"La diferencia entre Estat Federal y Federació d'Estats, se fa mes palpable quan se estudia en ells
l'exercici de la sobirania. En la Federació d'Estats, la sobirania radica ó s'exeroeix per los elements components
de la Federació, que continúan, com ja hem dit, ab independencia y sustantivítat propia y radica en ells encare
que la exerceixin units en lo referent á interessos que'Is hi son comuns. En ITistat Federal, peí contrari, la
sobirania es exercida per lo nou Estat, per l"Estat central, per lo conjunt que naix independent deis Estats que'l
constitueixen; y la participació que aqueixos teñen en l'exercici d'aytal sobirania es sois en lo concepte
d'organisme, ó medís del poder central" ("Joventut. Periodich nacionalista", Sabadell, 16-XII-1905>

En l'etapa previa a la consciéncia política calía fomir la societat nacional d'una

identifícació cultural. Rovira mantenía la idea que abans de passar a una etapa d'imperialisme

de Catalunya envers la Península, com proposava Prat de la Riba, s'havia d'aprofundir en les

bases del sentiment nacional deis connacionals. L'aposta peí que s'entenia com

'nacionalització de Catalunya' no era aítra cosa que la construcció d'un marc nacional

autoreferenciat cap al conjunt del col-lectiu, fonamentat primer en el retrobament interior

(connectant amb els orígens del romanticisme basat en el nexe introspecció-acció exterior, és

a dir, r"Endintre", que proposa Rovira) de les característiques nacionals de la societat.

Aquesta instrospecció és a la base de qualsevol moviment polític; pero és central en els

moviments nacionalistes: "Per dessota els grans moviments socials i polítics hi ha sempré una

forca obscura i formidable qu'els fa sorgir, i els serva, empeny i enlaira. Es la forca de la térra,

o de la raca, o de les necessitats económiques, o deis ideáis humans. Concentra en ella les

immenses energies de la vida, i el seu poder és prodigios. Obra en un sentit determinad

ineludiblement, irresistiblement, com el foc interior que trontolla i bada la crosta de la térra.

En pocs moviments com en el Nacionalisme és tan visible e impetuosa l'acció d'aqueixa forca.

Per una tendencia biológica, els pobles treballen per a conservar i desplegar les llurs

característiques nacionals, la ilur personantat" .

Aquest principi interioritzador portará Rovira, abans de la formalització de La

nacionalització de Catalunya*0*, i en els rengles de la Unió Federal Nacionalista Republicana,

902 Vegeu infra Pepígraf: D'El Nacionalisme a Nacionalisme i Federalisme
903 A. R O V I R A I VIRGILI: La Naciunalitzaciú de Catalunya [1" edició 1914], Altafulla, Barcelona,

1979, p. 7.
904 Aquest assaig polític de Rovira és una autocrítica al període del catalanisme polític transcorregut des

de la crisi finisecular espanyola amb la pérdua de les colónies fins a la tasca de la Unió Federal Nacionalista
Republicana. El llíbre de Rovira és una análisi de política interior catalana tot destacant conjunturas de notoria
sensibilització de país amb l'organització de Solidaritat Catalana; pero malgrat aquesta plataforma patriótica.



a constatar, criticant aquell imperialisme pratiá, que "el sentiment nacional del nostre poblé és

encara poch pregón u póch extés [i que] no s'ha de confondre l'esperit deis cenacles

patriótichs ab l'esperit general deis catalans, ni'ís escláts passionals ab l'interna fortalesa de les

conviccions"905. Pero aquest projecte catalanitzador el dura a la práctica amb la fundació -

com a president- de "L'Esquerra Catalanista", i de l'edició del portantveu "La Nació"906.

Aquesta organització es volia continuadora de la Unió Federal d'abans del Pacte de Sant

Rovira veta que mancava préviament tota una ínfrastructura de conscíenciació nacional-cultural és per aixó que
parla de "depressió política", en no copsar elements socialítzadors -premsa i, sobretot, escolarització- de la
catalanitat:

"La creixenca del catalanisme després de la desfeta colonial d'Espanya i la formació de la Solidaritat
després del 25 de novembre [de 1905 ], enganyaren a molta gent, que ciegue que ja arribat al seu pie el moviment
nacional de Catalunya. Fins hi hagué qui, convengut de la plenítut i de la fortalesa del nostre nacionalisme, vegé
arribada l'hora de l'etapa imperialista. Aixó ha constituit una gran errada. El nacionalisme cátala se troba avui en
l'edat, no dierem de í'infantesa, pero sí de I'adolescencia. La desnacional ització de la vida catalana és mes forta
del que molts se pensen. En aquest aspecte, hi ha una immensa tasca a fer. Per a triomfar en una lluita cal teñir la
fe, l'entusiasme, l'abnegació i l'esperit de sacrifici que donen ais lluitadors vigor i empenta, i que asseguren la
persistencia de I'esforc malgrat els contratemps momentanís i els obstacles que's traben peí camí.

Perqué no son aquí prou fondes les arrels del sentiment nacional, perqué no hi ha entre nosaltres la fé i
í'abnegació que altres pobles demostren, s'ha produit la depressió d'aquests darrers temps. S'havia confiat
imprudentment en immediates victóries, s'havia cregut que després de passejar les ensenyes sota'l sol del 20 de
maig [de 1906], de fer voleiar els mocadors en l'Aplec de la Protesta, d'assistir a una dotzena de mítings i de
portar tres o quatre vegades una papereta a Turna electoral, ja tindríem l'autonomía. Que poc valdría l'autonomia
si tant poc costes d'obtenir!

La nostra gent se va fer t'il.usió que'ls quaranta diputats solidarís guanyarien la batalla en una sola
legislatura. Com que no la guanyaren, la decepció fou general, i els electors del 21 d'abril de 1907 cridaren que
s'els havia enganyat. I en les eleccions vinentes, molts ja no volgueren votar [...]. No direm pas que l'obra deis
diputats solidaris fos lloable. Pero els uiandesos venen enviant al Parlament anglés, no quaranta diputats, sino
mes de vuítanta, í no per una legislatura, sino durant trenta anys. I no han aconseguit fins avui l'autonomia. Oh!
els nostres electors nos'haurien deíxat enganyar d'aquesta manera.

Si, com nosaltres creiem, la causa fonamental de la feblesa del catalanisme está en la poca intensitat del
sentiment nacional a Catalunya i en la manca d'esperit d'abnegació en la nostra gent, ha de cercar-se la seva
fortalesa en rintensificació d' aquest esperit i d'aquest sentiment. S'ha d'anar a la creació de totes les necessáries
institucíons cataíanítzadores i s'ha d'escampar per totes les encontrades de la patria les propagandes d'entusíasme
i de fe*. A. ROVIRA I V1RGIL1: La Nacionalització ..., Alta Fulla, Barcelona, 1979, pp. 54-56.

903 L'expansió del catalanismo "GentNova", 15-VHI-1911, p.2.
906 A l'editoríal del primer número (17-VI-1914) Páranles de comenqament [Rovira i Virgili] destacava

que el nou partit es proclamava catalanista, liberal i república; pero, és ciar, oposant-se al republicanisme
íerrouxista: "Som Utberals i republicans, i en aquest segon aspecte ens sentim germans de tots els homes de
llibertat. Pero fem mes cas deis fets que de les etiquetes i no podem confondre e! nostre catalanisme amb el de
tots els qui es diuen catalanistes, ni el nostre republicanisme amb el de tots els qui s'anomenen republicans [...],
No els coneixem ni eis volem conéixer ais titulats catalanistes que abaten vergonyosament ¡a bandera catalana
davant deis representants de l*Estat dominador, ni ais que la posen sacrílegament ais peus deis homes que l'han
agraviada amb cínica contumacia. No els coneixem ni els volem conéixer ais titulats republicans que.neguen la
llibertat de Catalunya i que odien els catalans per un atavíe esperit de raca [...]. Proclamem orgullosament el
nostre ideal de Nacionatisme i llibertat, doble en la seva forma, únic en la seva immortal i pura esséncta". El
mitjá d'aquest ideal era "i'acció nacionalista", "base indispensable i sólida de totes les nostres idees polítiques i
socíals. No podem concebir una Catalunya Iliberal i republicana sense que la nostra patria existeixi plenament
com a nació i com a Estat autónom. Els princípis de llibertat, les aspiracions de progrés, les reformes de justicia,
¿on les aplicaríem si no tinguéssim la realitat de la patria nostra, de la patria viva? A construir la patria nostra, la
patria viva -que será democrática i republicana perqué eL nostre poblé voldrá que ho sígui- dirigirem ets nostres
esforc.os"[...]. La reconstrucció espiritual catalana está en sos comengaments, i avanza amb perülosa lentitut". La
direcció del portantveu "La Nació" per part de Rovira va ser breu, ja que al número set d'aquest setmanari
s'anunciava que en deixava la direcció en haver estat nomenat "per a un carree en un orgamsme públie [oficial
de premsa de la Mancomunitat]". "La Nació", 7, 28-VII-1914, p. 1.



Gervasi amb els republicans de Lerroux, i s'identifícava amb la tasca nacionalitzadora de la

Unió Catalanista. El discurs fundacional -reflex en gran part de La Nacionalització...907-

recollia la centralitat del projecte de construcció d'una nació cultural a través d'una

catalanització conscient; la continuítat amb el nacionalisme república de la UFNR; i la crítica

a 1'imperialisme de Prat, sense que abans no existís la dita construcció nacional com a crítica a

la política intervencionista de la Lliga vers ITBstat espanyol. El projecte d'aquesta Esquerra,

dones, havia de ser una via nacional alternativa al republicanisme de Lerroux (amb el suport

de la "nova" UFNR arran del pacte de Sant Gervasí) i al conservadorisme de la Lliga

Regionalista, tenint com a punt de partenca el reconeixement, segons Rovira, de "la feblesa

del sentiment nacional a Catalunya": "Mentre no hi hagi a Catalunya un fort sentiment

nacional cátala, els partits polítics serán aqui construccions passatgeres, coses embastades,

situacions interines; és precís que hi hagi la saba del sentiment nacional per a que floreixin els

partits catalañistes i puguin realitzar dins Catalunya i davant d'Espanya l'acció veritable que

els pertoca [...]. Estudiant els moviments nacionalistes [HMN] , jo [Rovira] he tingut ocasió

de veure la diferencia immensa que hi ha entre la l'intensitat del sentiment nacional deis

pobles que a Europa lluiten per la consagrado de la seva personalitat, i la poca intensitat del

sentiment patriótic cátala, la poca intensitat del sentiment nacional del nostre poblé"908.

I tot palesant la seva proximitat amb la Unió Catalanista; ni Unió Federal ni Lliga

Regionalista: "En aquest moment, per a fer-nos companyia en la nostra tasca patriótica, no

veiem altre element que T'Unió Catalanista1". La critica a l'alianca entre lerrouxistes i

republicans nacionalistes portava la nova agrupació a refermar la seva adscripció a la classe

mitjana, base social "natural" de Esquerra Catalana. Era una disputa de base social entre les

dues formacionspJFNR-lerrouxistes, Lliga]; pero alhora era una concreció de l'adscripció

social hegemónica del republicanisme catalanista al llarg deis anys vint i trenta. És a dir, la

confíguració d'un bloc social orientador, al voltant del qual confluirien sectors obreristes, a

través del binomi liberalisme i democracia:

"Som Uiberals, som demócrates, som republicans; tenim un sentit sanament ¡ honradament radical;
ningú ha de creure que nosaltres, ni en Cataianisme ni en República, representen! el sentit moderar. Lo que hi ha
és que la classe muja, que és, -i no cal negar-ho- el nuclí de les forces catalañistes, s'espanta davant de cenes
desviacions i de certs moviments que's diuen republicans; pero jo tinc la completa convicció que la classe mitja
catalana no s'espanta de les idees democrátiques, no 1'espanten els principis IHberals ¡ radicáis; ['espanta, sí,
l'esperit de desordre i de pertorbació que substitueix a les veritables idees. La classe mitja catalana té una
honrada tradició de democracia i llibertat i si nosaltres no podéssim aplegar l'esftjrc d'aquesta classe mitja per a

907 De fet. La Nacionalitzacio de Catalunya era a la base de ta ideología nacional de "La Nació. Porta-
veu de ['"Esquerra Catalanista". Així, aquest portantveu en difongué diversos parágrafs: L'Escola Catalana (1-
Vn-1914, p. 3), La depressió política (19-VTII-1914), Catalunya i Barcelona (26-VHI-1914), El proselitisme de
Catalunya (30-IX-1914), Els medís materials (14-X-I914).

508 Discurs presidencial pronuncia! per Don Antoni Rovira i Virgili en Vacie inaugural de VEsquerra
Catalanista ceiebrat la nitdei ¡8 de juny de Í914, "La Nació..."f 24-VI-1914.



portar-loa l'obra de la-riostra-política,' aleshores faríenvun dany immens a Catalunya-i a lallibertat, perqué;
llencaríem aquesta classe mitja en mans deis.partits de dreta; i aixó ho hem d'evitar,i ho evitarem.

Ais qui.vulguin suposar que la classe mitja catalana, i principalment barcelonina, no pot ésser un factor
de Tavenc polític, a aquests els haig de recordar que les grans reformes de l'história, que les grans reformes
socials fins ara realitzades s'han fet amb l'assentiment, amb el concurs de la classe mitja. S'ha donat el cas que un
home d'idees radicáis ha tíngut prou forca, ha inspirat prou confíanca per a poder fer admetre a ía classe mítja del
seu país una serie de reformes essencialment radicáis. Tenim, per exemple, el cas de Lloyd George a Anglaterra,
qui amb el concurs de la classe mitja, ha realitzat reformes mes audaces que les de la República francesa.

Dones bé; si entre nosaltres hi hagués aquests homes lliberals que inspiressin confianca a la classe
mitja, veuríem com la menestralía de Barcelona estaría al seu costat per a realitzar les reformes socials
necessaries per al progrés del nostre poblé".

L'objectiu final de Rovira, dones, era representar la recuperado deis principis

ideológics del republicanisme nacionalista de la UFNR, tot.i fer una crítica de la dependencia

del nacionalisme, arran del Pacte de Sant Gervasi, envers el republicanisme espanyol. Encara

que aquest posicionament alternava amb rinseriment institucional mancomunitari,

hegemonitzat per. la Llíga. En aquest context, Rovira esdevenía reprsentant d'un

republicanisme nacional sense partit abocat a la nacionalització de Catalunya. Esdevenina, per

tant, un exemple del que hom ha defínit com a "republicanisme noucentista" .

D'altra banda, la crítica de Rovira era alhora una oposició al que entenia com a retom

a una interpretado unitarista de l'Estat espanyol a través d'una recuperado del republicanisme

que no concebía federació de nacions sinó de regions. Per aquesta rao formulava amb aquests

mots el model d'esquerra catalanista que defensava: "Volem que tots els qui se sentin

corpresos per les idees de patria i llibertat, de Nacionalisme i República, vinguin amb

nosaltres". Les motivacions de fundado d'un nou partit semblaven clares:

"[...] Ens hem separat d'un partit; de lo que no'ns hem separat és de les idees fonamentals que son ía
regla de la nostra vida. [...] Nosaltres no som dissidents; mantenim aquelles mateixes idees de sempre; nosaltres
no passarem mai perqué la paraula gloriosa de "nacionalisme" vingui a ésser al cap-d'avall un adjectiu del partit i
el substantiu de la República.

Perqué lo que passa al "C[entre] Nacionalista] R[epublicá] [-UFNR]" és que entra en el camí vell del
republlcanisme espanyoL Tenim. ara republicans radicáis, republicans de Conjunctó, republicans nacionaüstes, i
la paraula "nacionalista" ve a ésser un adjectiu. Per a nosaltres, ara i sempre, lo substantiu és el nacionalisme.

En aixó estem de complet acord amb en Pi i Margall, que sempre digué que davant de les llibertats
municipals i regionals, la República, en si mateixa, era un simple adjectiu.

Considero com una veritable desgracia, i ho veig amb pena sincera, que al cap de deu anys de haver-se
creat el moviment nacionalista república, quan va fundar-se, representava una .renovado, un rejoveniment del
criteri vell deis republicans.

En realitat, els republicans a la vella manera son lo mes vell que hi ha a Espanya. Davant d'aquests, el
nacionalisme portava una saba nova, un halé de joventut, un resso de nova vida, i ara resulta, al cap de deu anys,
que per conveniencies electorals, en comptes de portar ais republicans el sentit nacionalista, és el sentit
nacionalista que's passa al vell sentit república"

909 Jordi CASASSAS i YMBERT: "L'arrencada del segle XX" dins Historia. Política..., Enciclopedia
Catalana, Barcelona, 1995 pp. 32-33 [Vol. VTH]. Per a l'inseriment de la tradició provinent del modernisme
polític -Rovira- a la coHaboració amb el projecte institucional de La Mancomunitat, i, dones, de La Lliga:
Alferd-Pérez BASTARDAS: "Les relacions entre republicanisme i socialisme. Del republicanisme modernista al
socialisme polític" dins Ángel DUARTE i Alfred...: Republicanisme i Socialisme. V Jornades Historia del
Socialisme, Fundació Rafael Campalans, Barcelona, 1992, p.42.

9t0 Discurspresidencial.., "LaNació...", pp. 1-2.



Pero aquesta estrategia no era distant de la Unió Catalanista, plataforma patriótica que

ana adoptant els postuláis d'un socialisme fabianista de la má del Dr. Martí i Julia. De fet,

Rovira vincula TEsquerra Catalanista" a la "Unió" a ñ de disputar, arran del Pacte de Sant

Gervasi, l'hegemonia del nacionalisme a la Lliga9". Aquest marc venia aconduit per una

progressiva radicalitat política nacional que havia de dur a una plataforma organitzativa de

sectors de la inteHectualitat per a cercar noves estructures de poder del país, una nova

Solidaritat Catalana: "Junta d'Afirmació Catalana. T aquesta trajectória es concretará vuitanys

mes tard en I'organització d'Accíó Catalana912. La tasca intervencionista d' intel-lectuals com a

sector que havia de potenciar una "mobilització crítica" era fonamental, i s'havia reflectit

aleshores en postures critiques de polítics com Maciá en abandonar el Parlament espanyol. I

Rovira hi aporta la refíexió sobre l'activació deis ressort nacionalitaris913.

La intervenció .en els portantveus de la Unió Catalanista "Renaixement"914 i "La

Nació" (1915-1916), mostra un bloc d'interessos amb els sectors nacionals, no regionalistes

del país que cerquen una via nacional propia i favorable a l'activació de la practica

nacionalitzadora com a conseqüencia de 1'assumpció de la teoría nacional; així es desprén de

l'article Idees i acetó: "Les idees ja les tenim, belles i bones. Elles son la nostra senyera.

Senyera que no hem de teñir desada en les sales deis nostres casáis, sino que hem de portar a

Taire, a la llum i a l'estrépit de les lluites contemporánies. Es senyera de combat la nostra i no

senyera de caserna [...]. Fins avui, una gran part del nostre poblé ni tant sois ha escoltat les

prediques del catalanisme. Nosaltres tenim la convicció profonda que, aconseguint que se'ns

escolti, haurem donat el pas mes important per a la victoria de les nostres idees. Davant el

catalanisme moltíssims s'han mostrat distrets. I homes distrets no serán mai atrets [...J.Creiem

que el catalanisme -[...]• ha d'augmentar la seva pressió espiritual damunt del poblé de

Catalunya. Se n'ha de parlar mes del problema nacional cátala; s'ha de parlar de tots sos

911 Les relacions entre Esquerra Catalanista i Unió Catalanista i l'ascendent "ideo lógico moral" -síntesi
entre socialisme i nacionalisme- del Dr. Marti i Julia sobre Rovira i Virgili o Serra i Moret, en el conjunt de
"forjador de tota una generació", a Jaume COLOMER: El doctor Doménec Marti i Julia (186J-J9J7). Un esboc
de biografía política, "L1 Avene", 4, julioL-agost 1977, pp. 13 i 16, i La Unió Catalanista i la formado del
nacionalisme radical (1895-1917) (L'Obra del Doctor Marti i Julia), Tesi Doctoral, UB, 1984. Citacions,
respectivament: pp. 479, 569 i 573.

912 Per a la finalitat d'aquesta nova Solidaritat proposada per la Junta d'Afirmació Catalana: Jordi
CASASSAS I YMBERT: La "Junta d'Afirmació Catalana (¡914-1917), "VAvene", 39, juny, 1981, p. 60,

913 Peí que fa al marc on es produeix l'abandonament de Maciá, aquest escríu a Pere Coromines (17-XII-
1915) que "procureu, amic Corominas, que no'ns en manqui d'energia en les hores de gran perill per la Patria;
procurem reanimar-la del seu estat de postració present, fent, si cal, Tesforc de rompre amb tots los motllos"
[Fons Pere Coromines. "Correspondencia"]. El posicíonament de Maciá era un reflex d'una radicalitat nacional
davant l'esgotament de la política regionalista i la presa d'estatégia política de la Unió Catalanista. Per al context
d'aquesta radicalització nacional, Jordi CASASSAS: La radicalització del catalanisme, "L'Avene", 69, marc,
1984, p. 60. iaitt. cit:. La "Junta..., p. 59.

914 Vegeu nota núm 109, p. 44.



aspectes; se n'ha de parlar a tothom i per tot arreu; s'ha de saturar de catalanisme l'atmosfera

nostra. No pot ésser aixó de que hi hagi catalans que, per dir-ho així, encara no s'ha enterat

que existeixi el catalanisme"9'5. Aquesta idea és exposada pedagógicament en un "Diáleg deis

catalans", quan un interlocutor [Jordi] recrimina a un altre [Martí] la hipótesi que no estableix

una identitat necessária entre el fet de ser 'cátala' i el catalanisme i alhora estableix una

definido de nació basada sobre el fet de la independencia espiritual i no pas la concepció de

Catalunya com a atribut técnic o administratiu. La nació, dones, com a cerca d'una idealitat,

un fet de consciéncia: "Dones jo et diré que aquell qui no és catalanista no és plenament,

verament cátala [...] La personalitat catalana exigeix el atribut de la seva independencia

espiritual. I la independencia espiritual porta tard o d'hora a la independencia o a l'autonomia

política. Quan un poblé té una llengua propia, un dret seu, una literatura, una historia gloriosa,

és espiritualment independent, perqué elpropi esperit és seu, i no deis altres, i és seu

coHectivament. La llengua el dret, la. historia, no son pas la llengua, el dret i la historia d'una

turba multa, d'una deslligada successió de gents, sino que son d'un poblé, d'un ésser coHectiu,

d'una unitat espiritual. Ésser catalanista és voler la independencia espiritual de Catalunya, és

voler que dins el casal de l'esperit huma hi hagi un lloc per a Catalunya. Tu ets partidan d'una

Catalunya de geografía, d'uns catalans diferenciats a tall de varietat zoológica. Jo vull una

Catalunya que sigui una veu viva en el concert deis pobles, un far en la il-luminació universal

de la cultura"916.

Alió prioritaria dones, era el procés de consciéncia nacional-cultural del país, car sense

aquesta etapa previa no era possible legitimar la reivindicado política. D'aquí la preocupació

constant per qüestions com la conscienciació historicolingüística917 i per la vindicació de

915 "La Nació", 17-VII-1915, p. 2. Aquesta concepció, la divulga en el Centre República "Sang Nova"
(juntament amb parlaments de dirigents de la Unió Catalanista com Pere Manen, Xavier Casáis i Briz, Rodergas
Calmell i Martí Julia) tot especíñeant que la tasca deis nacionalistes és "cercar el germen de la catalanitat que
tots posseim, que quan aquest esclati donará la conciencia de la seva raca. Per damunt de la Catalunya
desnactonaiitzada n'hi ha una de profunda que amb la nostra acetó tenim de fer sortir a flor de terca", en el marc
de la íluita entre aliadófils contra germanófüs, ja que "l'hora actual és de les mes solemnes. Totes les nacions
treballen per la defensa de l'ideaí; treballem procurant fer-nos sentir, car, quan triomfantes les nacionalitats que
avui lluiten invitin a les encara no redimides per fer acte de presencia, que tot Catalunya pugui dir: Present!".

Altres articles de Rovira i Virgili a "La Nació": El jott espiritual, L'obrer inválid [dins un número
extraordinari sobre "La vida obrera"] i El ¡libre groe francés [extret de La Guerra de les nacions]
(respectivament: 14-IX, 2-X-1915 i 9-XÜ-1916". El portantveu dTJrüó Catalanista també divulga un manifest
(en el número de nou de desembre) -entre les signatures del qual hi havia Rovira i Virgili- sobre L'amorosiment
del calvari lituaniá.

a16 Diáleg deis catalans: de la independencia espiritual de Catalunya, "Renaixement", 16-X-1913.
Posteriorment, aquest va ser va ser reproduit -probablement en el marc deis principis nacionalitaris de Wilson i
de la reivindicació de LTistatut d'Autonomía del 1919- per "Ressorgiment", setembre L9L8, núm.26.

917 Corpus de 1640; El cátala a Catalunya, "Renaixement", 22-V-1913;! 6-X-1913 i 28-X1-1915.
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mecanismes de socialització d'una cultura propia com les escoles . En aquest sentit Rovira

es mostra partidari del traspás de la gestió de rescolarització a la Diputació de Barcelona

davant la negativa de l'estat espanyol. Rovira argumenta aquesta negativitar perqué Testar veu

precisament en el programa pedagógic un instrument -i estrategia- de "castellanització": "Es

vol evitar, peí que veiem, que les generacions infantils catalanes aprenguin gramaticalment la

llengua catalana, que sápiguin la historia de Catalunya, que coneguin la seva vera patria i

l'estimin amb plenitut d'amor. No es pot fer política a I'escola! -criden. Pero mentrestant, a

l'escola es donen uns Ilibrets de geografía i dliistória, que nó parlen de geografía ni ¿"historia

catalanes; es llegeixen uns llibres de lectura amb prosistes i poetes que no son els nostres, i es

canta en himnes de ritme estrany un patriotisme postic i exótic". Les seves conclusions duen

no pas un ús partidista de Tescola, sino a un ensenyament amb continguts nacionals catalans:

"[...] Som prou agosarats per a alear-nos contra el carácter actual de l'ensenyament a

Catalunya. Ens referim a tot l'ensenyament, i al primari sobre tot. Volem convertir 1'escola, no

pas en un instrument de la política catalanística, pero si en un instrument de la cultura

catalanesca"919. La reivindicació d'un programa cultural, dura, en aquest sentit, Rovira a

destacar la importancia d'eines d'alfabetització- en el terreny pedagógic o a intervenir en

campanyes per a l'ús de la llengua: "Usar la llengua propia és una qüestió rio solament de

llibertat, sino de dignitat La llengua és la mes pura riquesa espiritual de l'home. I aquells

homes que s'avenen a usar, emmantllevada o imposada, la llengua d'altri fan declaració de

inferioritat, abdiquen-d'una de les mes excelses prerogatives de la personalitat humana"920.

918 El nexe entre consciéncia nacional i escolarització -primaria i superior- és una constant en el nucli de
argumental de La Nacionalització... en vincular l 'ensenyament amb l'alfabetització en la llengua propia i en ei
coneixement cultural del país. Aquest procés nacionalitzador, pero, és especialment crític en l'estat de
l 'ensenyament universitari: "Un temps hi va haver, no pas gaire Uunyá, en qué l'Univcrsitat barcelonesa era un
fogar de catalanisme. Avuí no ho és [...]. Si la conciencia nacional de la nostra joventut universitaria estés
desperta, sentiría la nosa de L'imposLció espiritual i lingüística, sentiría la puoyida deis agravis fets i del
menyspreu demostrat a la seva llengua materna, com succeeix en els altres pobles que per la llibertat nacional
batallen", p . 35.

919 L'escola, "Gent Nova", 15-VTQ-1915. Un any mes tard Rovira torna a insistir en la funció
nacionalitzadora de l'escola a L'Escola, instrument de nacionalització ("Gent Nova", 14-VTD-1916): "La
mancanca d'un ensenyament nacional abastament estés, no pot ésser comparada per cap aitre mitjá. Per aixó
veiem com, dins cada moviment nacionalista, el problema de l'escola constitueix una preocupació constant [...].
La gran flama del nacionalisme necessita, per a perdurar, el combustible espiritual de les novelles [sic] negres, la
convicció i l 'entusiasme del jovent [...]. L'escola és per al nacionalisme, una poderosa, una insubstituible
alcaprem. Obrant sobre ella, l'esforc que es fa en el camp patriótíc dona un rendiment espléndid [...]".

920 La citació prové de "Foment", 2-XII-1915. Quant a les campanyes de Rovira, em refereixo a la
signatura per part de "Renaixement", a través de Rovira i Vtrgili, entre d'altres entitats nactonalistesT del manifest
sobre la Diada de la Llengua Catalana ("Gent Nova", I8-XII-1915). "Gent Nova" publica un monográfic, amb
motiu de la ce lebrado de la diada reivindicativa de la llengua, on es reproduía un fragment al-lusiu a la
consciéncia lingüistica de La Nacionalització de Catalunya, fet que defineix el ressó civicopolíüc del text de
Rovira. Posteriorment a la ce lebrado de la Diada es constituí el "Comité pro-Llengua Catalana", en el quaí
Rovira prengué part representant la Unió Catalanista ("Gent...), 11-111-1916, p. 6. La resta de signants foren:
Josep Puig i Esteve (CADCl) , Josep Puig de la Bellacasa (Lliga Regio na lista), Pere Coromines (UFNR),
Francesc Layret (Bloc Autonomista República) i Caries Costa Alvarez .



Aquesta defensa d'un programa nacionalitzador, Rovira la dugué a terme amb. la

vinculació entre el partit ("Esquerra Catalanista") i una plataforma de socialització de la

consciéncia nacional ("Unió Catalanista"). Pero aquest aspecte básic de la nacionalitzacró

interior (que va comportar la militáncia de Rovira a la Unió com a Secretan d'Acció

Cultural921 i soci de la Joventut Nacionalita de la Unió Catalanista) abastava una segona

contant en el pensament roviriá: la dimensió internacional del fet nacional, que explícita des

de l'esquerra catalanista a través d'informacions sobre conjuntura política europea destacant

les conseqüéncies de la neutralitat en el context béMic i de casos polítics com Tirlandés922.

Pero també cal dir que aquesta dimensió es veié reforcada per la influencia ideológica al si del

nucli emergent de l'esquerra catalanista de les tres series sobre la Historia deis Moviments

Nacionalistas en tot alió que feia referencia al context de la primera guerra mundial: "És

aquella obra una aplastant acusació contra la tiranía deis grans estats europeus artifíciosament

delimitáis; un capítol inacabable de cáiTecs contra l'imperi de la forc.a entronitzat a Europa per

a mantenir sotmesos a un régim comú i arbitran pobles i races diferents; una defensa

irrefutable del dret que teñen totes les agrupacions humanes amb caracteristiques nacionals a

governar-se lliurement i a gaudir amb tota la plenitut de les prerrogatives indispensables al

desenrotllo de Uur personalitat política". A desgrat de tot, el que es destacava, tanmateix, era

la legitimitat del nacionalisme (contrari a un fenorrten inventat pels inteMectuals): "Hi ha qui

creu [...], que aixó del nacionalisme és una elucubració del cervell d'una quants aHucinats, i

encara son mes el que, enamorats sempre deis que manen i com mes manen millor, consideren

cosa ridícola i despreciable la déria d'emancipació que informa el patriottsme deis ciutadans

en els pobles dominats pels grans Estats"923.

Aquest eontext orgánic que cercava de recuperar els principis deis naeionalistes

republicans el dugué a divulgar la plena complementarietat entre política nacional i

921 Exercirá aquest cárTec en el Consell Ordinari de Representants entre el 17-X-1915 i el 29-X-1916
("La Nac ió" , 23 -X-1915 i 4-XI-1916) . T a m b é J a u m e C O L O M E R : Tes. cit. p. 503-504. Rovira va ser elegit a la
Junta Pe rmane t per 116 vots.

922 Sobre conjuntura política europea, vegeu la secció Revista Estrangera de "La Nació. Portaveu...",
22-W(kustria-Hongria: les relaciorts austro-ser bies), 24-VI, i-Vll(Anglaterra. La morí de CJiamberlain), 29-
VII (La guerra [sobre els orígens de la conflagrado europea arran de la guerra entre Austro-Hongria i Serbia]) i
23-XII-1914 (Idean de la guerra. L'Alemanya, Estaí ferreny). B'aquestes cróniques, pero, cal destacar la
definició de la primera guerra mundial com a "guerra de nacions" i una "guerra d'idees" (Ideari de la guerra. La
fórmula ideal de la guerra europea), 4-XI-1914 i ['antinomia de valors ideáis entre Alemanya -representan! de la
"torca"- i els paisos alíats encapcalats per Franca i Anglaterra -representants de la "Gracia" (Ideari de la guerra.
Els beiligerants espirituals), 25-XI-1914. Val a dir que aquesta dimensió de pugna d'ideals és una línia que
acondueix les seves reflexions sobre la IGM (Les valors ideáis de la guerra). Sobre la crítica al princípi de la
neutralitat (Revista Extrangera. La guerra \ Espanya i la guerra. La famosa neutralitat), 5-VTII-1914. Quant a
la divulgado de la política nacional irlandesa en el plet sobre ('autonomía, cal destacar l'estat de l'cvolueió
deis partits naeionalistes irlandesos en els segles XIX i XX (Revista Estrangera. ¿'autonomía d'lrlanda. Historia
del Home Rule Bill), 17-V1-1914 iRevista... Anglaterra. La guerra civil a Irlanda, 18-VU-1914.

923 Lescausesde la guerra, "La Nació", 16, 30-1X-1914, p.l.



internacional. Així, intervingué en dues conferencies que tenien per tema central la proposta

que Catalunya tingues una propia política internacional i que, d'altra banda, mostrés el seu

posicionament en el naixent conflicte bél-lic. Es a dir, Rovira partía del fet que el

nacionalisme era la qüestió determinant del moment en política internacional. Aquesta

circunstancia duia a un pronunciament rupturista amb la política neutral i, en canvi,

posicionava el país al costat de Franca, Anglaterra i Rússia, contraríes a "mirar la guerra

provincianament". Era una posició contraria al neutralisme espanyol i favorable ais principis

liberáis de la Revolució francesa. Perqué precísament el periodista entenia que eís orígens del

nacionalisme eren revolucionaras i hereus deis principis revolueionaris francesos. En ambdues

intervencions no es feia altra cosa que calibrar el principi de nacionalització intern amb la

internacionalització del fet nacional (cátala), bo i prenent com a referencia l'historiador

positivista francés Seignobos quan concretava que la lluita deis pobles román inconeguda si

no té cap projecció externa: "Jo cree que per al triomf d'un moviment nacionalista calen

dugues condicions indispensables: fortitut interna del sentiment patriótic, i presitigi i simpatia

en l'exterior. La fortitut interna és la manifestació de la propia vida nacional; la simpatia

exterior és l'ambient que envolta a una nacionalitat que li permet respirar i viure. El

nacionalisme és un gran forgar intern. Pero ha d'irradiar enfóra. Si no fos així acabaría per

ofegar-se ell mateix. Nacionalisme és concentrado d'energies, no reclosió ni limitació. Per la

salut mateixa del nacionalisme, per a que l'amor sant a les propies coses no's tradueix en un

egoisme antipolític cal que l'acció del nacionalisme dirigeix[i] els seus radis cap al camp

internacional del nacionalisme, fa d'un poblé una potencia en son viure intern"924.

En aquest context, Rovira aprofundeix en la divulgado de les qüestions internacionals

dins la conjuntura bellica de la Primera Gran Guerra, en la qüestió austrohongaresa, en

l'autonomia polonesa davant Alemanya, en el compromís necessari amb la Quádruple Alianca

i en la tasca deis voluntaris catalans com a internacionalitzadors de la realitat nacional

catalana. Remarca aquests temes a Els probiemes nacionalistas des deis estats belligerants ,

924 Ambdues conferencies foren pronunciades al CADCI ("escola de patriotes", segons Rovira). La
primera tenia per títol "Necessitat de que tot Nacionalisme tingui una política inernacional [15-X-1914]", una
reprodúcelo significativa de la qual va ser publicada a "La Nació", 19, 21-X-1914, p. 2. La segona aportado es
titulava "Posició de Catalunya davant del problema europeu" [22-X-1914]", ("La Nació", 21, 4-XI-1914). Per a
la reproducció d'ambdues reflexions: El Catalanisme i la Guerra Gran..., pp. 79-86 i 86-95. Vegeu també la
ressenya d'aquestá,conferencia zAcció Catalatñsta. Posició..., "Renaixement", 205, 5-X3-1914. Cal destacar que
aquesta ressenya posava en relleu que "Nosaltres nacíonalistes hem d'estar al costat de les demés nacíonalítats
oprimides tenint present que'l triomf d'Alemania fóra la derrota mes grossa de! Nació nal i sme".

Peí que fa a Phistoriador Charles Seignobos (1854-1942) i ta tasca de de la funció social de la historia,
Andre BURGUtERE: Diccionario de Ciencias Históricas, Ed. Akal, Madrid, 1991, pp. 639-640. I Alberto de
BERNARDI/ Scipione GUARRACINO: Dizionario di Storiografia, Bruno Mondadori, Milá, 1996, p. 950.

923 La tasca de divulgació de reflexions sobre la Primera Guerra Mundial en órgans territorials de la
Unió Catalanista com "Gent Nova" de Badalona, es concretava en la reproducció de manifestos aliadófils com el
Manifesí deis Catalans, Manifest Pro-Lituánia i els árdeles: El mapa d'Europa, El pseudo-federalisme alemany



on va relacionar els drets de les nacionalitats'-des de Catalunya- amb el triomf deis paisos.de

lEntesa: "Jo cree que Catalunya no pot permanéixer indiferent davant d'aquestes hores

solemnes que no tomaran a passar: La Quádruple InteHigéncia entranya el triomf deis

principis nacionalistes". I posa en relleu, peí que feia a la intervenció deis voluntaris catalans

en el conflicte bél-lic, que "aqueixos cinc-mil voluntaris han fet mes per intemacionalitzar el

nostre pie que si nosaltres, en aqüestes hores de sang, havéssim adrecat exposicions i

manifests"926.

Per tant, el camí cap a la formulado del 'federalisme nacional' es configura, com

veiem, a través d'un. bloc polític república i nacionalista com a resposta al pacte entre

nacionalistes de la UFNR i els lerrouxistes. Aquest bloc, ideologicopolític i socialitzador

d'una consciéncia nacional-cultural, es configura doctrinalment des de La Nacionalització de

Catalunya i Debáis sobre'l catalanisme, i, peí que fa a l'opinió pública, amb "La Nació" i els

órgans de la Unió Catalanista (a partir de "Renaixement", "Gent Nova" i "La Nació"). També,

a través de la relació entre reivindicació nacional (envers fets com la llengua o l'escola) i

difusió de política internacional -en el marc de la Primera Gran Guerra-, tot destacant la

insuficiencia del federalisme alemany i, vincuíant, al capdavall, el plet nacionalitari a la

derrota de Texpansionisme germánic. La tasca de la 'renacionalització de la Catalunya

contemporánia1 ha estat l'epicentre de de la defmició de Esquerra Catalanista. Rovira

treballa, dones, en un pía interior-exterior alternant la seva intervenció a "La Veu de

Catalunya" -a partir del vint-i-u de gener de 1916- amb un fil polític república. A "La Veu"

pero, iniciará la seva coHaboració amb una serie de coHaboracions doctrináis -"la solució

federativa deis problemes nacionaíistes"- que serán una síntesi del que es desprén á'El

Nacionalisme i Nacionalisme i Federalisme.

o parágrafs inédits d'edicions -"del Ilibre próxim a aparéixer Les Valors Ideáis de la guerra- com TAIemanya i
el Nacional isme" (a "Gent Nova", respectivament, 3-IV-1915, p, 3 , 2-XÜ-1916, 7-II-1914,27-V-1916 i 23-XII-
1916, pp. 1-2).

El ressó de la conferencia citada, organitzada per la Societat de Geografía Comercial , fou prou semblant
al de "La Veu de Catalunya" (20-V-1916) i al de l'órgan república "El Diluvio" (19-V-1916), encara que en
aquest darrer portantveu república es definía Rovíra: "De todos nuestros escritores políticos digamos también de
todos nuestros políticos, nadie como Rovira y Virgili tiene autoridad para desentrañar la enredada madeja de
las cuestiones nacionalista? europeas. De su gran documentación y de su curiosidad enorme y persistente nació
un libro: Historia de los movimentos nacionalistas de Europa". Aquesta darrera publicació destacava la
vinculació de Rovira amb la lluita nacionalista del poblé irlandés i comentava el cares que podría prendre la
conflagració a nivel! mundial: "[...] yo, nacionalista, ante una itjsurrección irlandesa en tiempo normal, mis
simpatías serían para Irlanda; pero ahora no se trata de un problema singular y concreto, sino europeo y
decisivo. Se trata de saber qué orientación regirá el mundo: si una imperialista y unitaria u otra democrática y
nacionalista, y no se puede atacar a ésta bajo pena de que nuestros ideales sufran[...]n.

926 "La Nació", 27-V-1916, p.5.
927 Expressió que manllevo de Josep F O N T A N A : "La societat catalana contemporánia" a

Miscellánia..., p.144.



2. Projecció del fet nacional

•2.1. Divulgado del catalanisme i programa polític

En aquest apartat tracto de la difusió del fet nacional i d'aspectes de la conjuntura

política que Rovira estructurava en un doble "front". Una primera línia de trebail consistía en

I'explicació de les característiques nacíonalitáries a nuclis ínteHectuals-poIítics espanyols. En

segon lloc, Rovira també dugué a terme una divulgació, que cal no desvincular dé les

relacions polítiques, en nuclis catalanófíls i de catalanistes exiliáis. En aquest darrer cas les

experiéncies a través de les revistes "La Nova Catalunya" (Cuba) i "Oc" (Tolosa de

Llenguadoc) exemplifíquen aquesta voluntat d'internacionalitzar la cultura política del país.

Es a dir, la intervenció de Rovira en mitjans de reflexió i d'opinió internacionals és un

exemple del que la historiografía sobre Rovira ha conceptuat com a preocupació constant per

l'organització de la cultura i de la reflexió política. Encara que, com es pot constatar tot seguit,

aquesta característica superi l'órbita de la lluita contra la Dictadura de Primo de Rivera .

2.1.1. "España" (1916)

En el context d'un mitjá d'opinió regeneracionista, que cerca vies de diáleg entre les

nacionalistats peninsulars929, Rovira emprén una tasca de pedagogía del que és el

desenvolupament historie del nacionalisme, a les envistes de l'Assemblea de Parlamentaris i

en un ambient de reivindicació autonomista (1917), des de sectors liberáis progressistes com

era la revista "España" el 1916930

Entre 1916 i 1933 Rovira desenvolupa una activitat intermitent de pedagogía sobre la

rcalitat nacional i Pactivitat política nacionalista del Principat vers PEstat espanyol. Dic

'intermitent' perqué la densitat de divulgació vindrá donada al llarg de la conjuntura de la

Auna Salles sitúa b é aquesta vinculacíó entre política i cultura peí que fa a Rovira. Pero potser cal no
enquadrar aquesta característica, que cree exemplificada al llarg de la seva trajectória general, tan sois en "el
combat contra la Dictadura". Cf.: Anna SALLES: Tesi Doctoral Cit., p. 471 .

929 David MARTÍNEZ FIOL: Els "Voiuntaris catalans" a la gran guerra (¡914-1918): la falsa
oportunitat mancada, TL, UAB, 1987, p 235 i ss.

930 Cap de les biografíes sobre Rovira i Virgili no ha tractat els posicionaments de Rovira en aquest
monográfic, que veurem a Papartat següent. Vegeu: Caries SOLDEVTLA, Op. Cit.; Morís a l'Exili Vivenís en la
Historia, p.c.c.p: 'Rovira i Virgili o la Historia ' , pp. 35-59, Artur BLADÉ, Op. Cit, pp. 143 i ss. Jaume
S O B R E Q U É S I CALLiCÓ no el tracta en Papartat dedicat a! 'pensament nacionalista ' i a 'Rovira i el
federalisme', Op. dt. pp.16 i ss.



república espanyola amb les coHaboracions a "El Sol" i "Crisol". Cal destacar aquesta

estrategia en un primer moment, l'any 1916, a la revista "España", órgan de concentració

liberal dirigit a partir de 1916 per Luis Araquistain, que dedica un monografic sobre

Catalunya en el número de juny sota el títol genéric de ¿Qué es el catalanismo?931. Aquest

monografic -elaborat en la seva major part (llevat del cas de MarceMí Domingo, del Bloc

República Autonomista) per inteMectuals-professionals incorporats a la tasca de la

Mancomunitat- no constituía només un diáleg inteHectual entre nuclis culturáis coetanis

generacionalment (generació espanyola de 1914 i un nucli d'opinió format a redós de I'obra

de la Maneomunitat), sino que aparegué en un moment de "redefinició" per "bastir Catalunya

com un país modem i administrat autónomament"932 a partir de Fhegemonia política de la

Lliga arran de les eleccions legislatives del 9 d'abril de 1916 i de la culminado a Barcelona

amb la "Festa de la Unitat Catalana" el 21 de maig, amb un discurs de Cambó clarament

europeista933. D'altra banda és amb Pobra estatista de la Mancomunitat i, dones, del

catalanisme com a model polític amb una obra de planificació regional al si de la institució

mancomunada, quan s'elabora aquest monografic que es proposava comprendre el sentit del

catalanisme en les seves manifestacions culturáis o polítiques934. Calía, per tant, una doble

unitat: la política, despresa de la tasca de la Lliga, i la 'intel-lecruaí-moral', que fou la

perseguida amb aquest monografic respecte del rerafons historicopolític de la reivindicado

nacional. Implícitament, el monografic d^España", "dio a este problema [cátala] una mayor

claridad y, sobre todo, vigorizó la convicción patriótica del nacionalismo catalán,

.-' preparando asi nuevas campañas fructíferas y nuevos avances de nuestro ideal" .

931 En aquest número, datat el 22-V1-1916 hi col-laboraren, a mes de Rovira i Virgili: Francesc Cambó,
en una reproducció d'un seu discurs al Congrés espanyol sota el títol El catalanismo en el congreso; La Nación,
E[nric] Prat de la Riba; El hecho catalán, Josep Carner; Espíritu y orientaciones económicas, Félix Escalas; El
sentimiento jurídico, R[amon] Coll i Rodés; Las Fundaciones de cultura moderna [sense autor]; El arte,
Joaquim Folch y Torres; La lengua, Pompeu Fabra; La literatura clásica, L[luís] Nicolau D'Olwer; El canto de
los hispanos, Joan Maragall; La política picaresca y el capitalismo,[Joan] Ventosa [i Calvell]; ¿Qué es España y
qué es Cataluña?, MarceMí Domingo; Renacimiento literario, Alexandre Plana.

W2 Agustí COLOMINES I COMPANYS: Í¿1 Catalanisme i L'Estat La lluita parlamentaria per
¡'autonomía (¡898-1917), PAM, Barcelona, 1993, pp. 78 i ss.

9 " A. ROVIRA I VIRGILI: El Nacionalismo catalán. Su aspecto político, los hechos, las ideas y los
hombres, Ed. Minerva, Barcelona, [1917], pp. 191 i ss.

934 "Pero unos dicen que en el fondo el catalanismo sólo es un bajo chalaneo económico; otros, que un
movimiento separatista; otros que el maurismo traducido al catalán; otros, que el conjunto de ambiciones que
mueven a un minucioso grupo de políticos y escritores despechados; otros, que no tiene realidad alguna en
Cataluña ni por la lengua, ni por las costumbres ni por el espíritu político de ese grupo étnico. Sin embargo,
hay un dato elocuente: todos los diputados catalanes [...], lo mismo que los de la Liga, que los republicanos,
que los afiliados a los partidos dinásticos, tienen un denominador común de catalanismo. ¿Cómo explicarse esto
si no hubiese un estrato social bastante fuerte para engendrar una representación política tan homogénea en lo
intimo?". "España. Semanario de la vida nacional", 22-VI-19L6, p.9.

933 A. ROVIRA I VIRGILI: Op. CU., p. 199.



En aquest marc, l'article de Rovira tracta sobre nacionalisme: El nacionalismo936. És,

de fet, un resum d'história cultural i política del Principat a través de l'evolució d'aquesta

ideología nacional. Així, parteix d'una legitimació de la nació catalana, base de la

reivindicació nacionalista, a partir d'un interrogant: "Esla nacionalidad catalana que hoy

formula sus demandas, apremiantes y escuetas, ante el Parlamento español ¿será quizá una

facción fabricada por un grupo de políticos catalanes? ¿Será algo nuevo, reciente, creado

por los poetas y los pensadores de nuestra tierra? ¿Será -oh, caballero Unamuno! Una

palabra pomposa y bella con la cual los catalanes, mediterráneos, manifestamos nuestro

sentido estético de la política?. A partir d'aquest plantejament, demanant-se si la nació

(catalana) era una invenció, proposa una trajectória a través de Catalunya com a legitimació

de la ideología i del programa nacionalistes. Destaca un apartat genéric a "La tradición

Nacional de Cataluña", reflex de les etapes principáis de formació d'una consciéncia

nacional, que Rovira delimitava des deis orígens altmedievals fíns ais segles XVIII i XIX, i

que posa en relleu el "sentido nacionaV del comte-rei, la importancia d'aquest esperit

nacional en la literatura medieval, el concepte geográfic del mot 'Espanya', que abastava "las

. tierras centrales y meridionales de la Península", i la crisi d'aquest sentiment nacional a

1'época moderna i contemporánea que "acentuaron la desnacionalización de Cataluña,

consumaron la ruina de sus instituciones propias y el hundimiento de su alma '\ El període

vuitcentista, peí que fa a síntesi de la revolució francesa i del romanticisme, aporta "un

ambiente propicio a Ja resurrección del carácter nacional", per bé que, segons Rovira, el

desvetllament nacionalitari operava contradiccions en la persistencia d'una ideología

provincianista -"coexisten las tendencias de carácter comarcal, o mejor aún, provincial, con

las tendencias regionalistas y más tarde con las nacionalistas"- contrastada per un esperit de

progressiva consciéncia lingüística.

Tot amb tot, Rovira destaca en Fépoca vuitcentista les aportacions a la formulació i

desenvolupament d"'w/i pensamiento catalán". Un pensament que és essencialment polític i

que recull, quant a la formació del catalanisme, les tradicions "tradiconalista o histórica" i la

"federalista o filosófica". Destaca primerament la darrera escola citada en les trajectóries de

Pi Margall, Valentí Ahnirall. El tradicionalisme ve representat per Torras i Bages; mentre que

Prat de la Riba hi és singularitzat per "la plenitud del ideal nacionalista". Peí que fa a la tasca

de Pi i Margall, l'aportació de Rovira -continuadora de la reivindicació que en féu tant des de

la Joventut Federal tarragonina com des del Centre Nacionalista Republicá-Unió Federal

Nacionalista Republicana- consistía a destacar que Pi, encara que provenia d'una tradició

936 "España [...]", pp. 11-13.
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hegeliana-idealista, a partir de la redacció de Las Nacionalidades esdevé un ideóleg-polític

"estudios deis fets" que s'incorpora al moviment catalanista: "tenemos por seguro que si Pi y

Margall no se hubiera alejado de Cataluña desde su primera juventud, habría tenido una

parte principal en el movimienío catalanista". Ara bé, on Rovira troba que el sentiment inicial

catalanista federal de Pi es fon amb una fundació explícita del federalisme catalanista és en

Valentí Almirall, Fideal del qual era "la constitució federativa de la península ibérica [...].

Valentín Almirall representa la unión perfecta y fecunda del catalanismo y federalismo. En la

doctrina de Pi y Margall, el sentido catalán es algo que corre por debajo, que vivifica las

raíces del sistema. En la doctrina de Almirall, ese mismo sentido catalán aparece

impetuosament en el superficie". Pi i Margall com a exponent d'una primera assumpció

general del fet nacional en un programa d*oposició transformadora a la Restauració

borbónica, i Almirall com a formuíador d'un programa transformador expticitat formalment

en el catalanisme, dins una tradició positivista. Malgrat ésser aquest corrent el que Rovira

entroncará amb Prat de la Riba, la seva aportado d'una visió no-sectária i unitaria de les

diverses escoles catalanistes envers la política nacionalitzadora del país i envers el projecte

unionista de l'Estat espanyol aconduít aleshores peí Govern del Comte de Romanones937, el

duu a posar en relleu la tasca de La Tradició Catalana de Torras i Bages com una

incorporado del pensament católic al catalanisme que supera l'esperit reaccionan; "el

pensamiento religioso de Cataluña se integra en el conjunto de matices del alma nacional

Es, no una transformación o un retroceso del catalanismo, sino el acrecentamiento de este

por la adición de otra sector espiritual. Torras y Bages halla el fundamento del catalanismo

en la tradición catalana [i] demuestra que el pensamiento religioso de Cataluña, para ser

tradicional, para ser substancialmente el mismo de antes, debe estar penetrado de nuestro

ideal patriótico". Obrint, dones, un "paréntesi" (des de róptica ideológica de Rovira) amb

Torras i Bages, Pideóleg cerca en Prat de la Riba Pestabliment, en ell mateix, del sentit deis

conceptes 'nacionalitat' i 'nacionalisme'. Rovira clou aquest informe tracant una evolució que

abastaría des d'una externalitat quant a la definició de nació -concentrada en factors

organitzatius-formals de Catalunya a través del catalanisme com a programa- fíns al fet en-si

de la concepció nacionalitária representada peí romanticimse-idealisme germánic de Herder:

"es el primero, no sólo en pronunciar las palabras, sino en definir los conceptos. En su

nacionalismo el sentido doctrinal y el historicista se funden en una doctrina esencialment

biológica. Prat, en La Nacionalidad Catalana, aporta a nuestro movimento el caudal del

idealismo nacionalista alemán a partir de Herder [...]. Prat de la Riba ha dado cima al

937 D'aquest informe de Rovira es desprendria la idea que existeixen tants 'catalanismes' com
manifestacions polítiques de la realitat social.
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trabajo de reconstrucción de las columnas nacionales de Cataluña, hundidas en los tiempos

de desnacionalización ".

Fins aquí les aportacions doctrináis; pero alió que a l'últim donava sentit a r arricie era

la idea de Rovira -elaborada en aquella conjuntura de 1916-1917- basada en la teoría de la

base política de la nació, concretada en l'exercici de la voluntat de decisió. Així, la vinculació

entre Prat (concepció idealista de nació) i el federalisme (lliure pacte) es realitza a través

d'aquest projecte d'afirmació política, legitimador de la la nació cultural: "Por qué hemos de

debatir interminablemente si constituye Cataluña una nación, una región o una provincia?

[...]. Y si ya no estuviera en la historia, en la tierra, en la sangre, en la doctrina, estaría en

nuestra voluntad. Que este es, en último término, el título jurídico de la libertad de los

pueblos: la nacionalidad por la voluntad. Y como los nacionalistas catalanes no amamos ni

la reclusión espiritual, ni el aislamiento político, ni el humilde vivir de los pueblos

desvalidos, nuestra fórmula de hermandad y de amplitud es ésta: la Federación". Amb aquest

objectiu federatiu (que amb Acció Catalana es concretara en forma de confederació), Rovira

propugnava que tota tradició histórica en el terreny de les idees politiques hauria de teñir un

ámbit obert, un relleu generacional per continuar en la vindicació política. Aquesta nova

generació, de la qual formava part Rovira, provinent d'un sector del nacionalisme república,

apostava, d'unabanda, per latascade 1'obrainstitucional de laMancomunitat i, de l'altra, per

socialitzar un programa étic i polític sobre la realitat nacional, car, en definitiva, aquella obra,

de govern de l'estat-regional mancomunat tindria poc sentit sense una acció de base política.

í aquesta socialització sobre el fet polític de la nació (catalana) adquiría nou relleu en

el debat sobre un nou marc polític del país en el govern espanyol de Maura. Aquest debat

recbllia de fons la propia actualització de Catalunya com a nació. Aquesta divulgado, dones,

donava sentit al programa d'autogovern proposat unitáriament per la Lliga Regionalista i els

intel-lectuals-professionals en un clima de forta oposició espanyola envers tot alió que feia

referencia al programa catalanista .

2.1.2. "La Nova Catalunya" (1919-1920)

"Rovira i Virgili, pero va conquistar merescudíssim renom entre les generacions coetánies, í a ben segur
será objecte de reconeíxement i d'admiració perdurable a Catalunya, tant per les qualitats líteráries [...], com per
les excel-léncies del seu lluminós talent, per les seves activitats patriótiques i per les virtuts catalanístes de! seu
carácter, unes i altres al servei Metal, géneros, entusiasta deis principts liberáis, republicans i democrátics [...] [i]
la passió apostólica de tota la seva vida en ares deis drets, de les llibertats i del renaixement nacional del poblé
cátala" (J[osep] CONANGLAI FONTANILLES: "La Nova Catalunya", desembre de 1949).

938 Tal com destaca Agustí COLOMINES quan contextualitza la recepció de reivindicacions
autonomistes catalanistes com a "acusació permanent d'egoisme i mesquinesa", Op. O"/., p.73.



La tasca d'intemacionalització del fet cátala per part de Rovira es va relacionar amb

"La Nova Catalunya" de Cuba, a través de coHaboracions especiáis per a la revista amb la

intervenció de Joan Estelrich, quan aquest havia iniciat la tasca de propaganda de la nació

catalana: "El retol d'aquesta lletra -escriu Estelrich a Rovira i Virgili el 15- X-1919- us

assabentará que he comencat l'obra d'intemacionalització catalana que un día us anunciava.

Em cal que facem llarga sentada tots dos, sois, per a tractar una pila de punts relacionáis amb

la propaganda catalana a restranger"939. Per aquesta rao, Estelrich havia d'estar assabentat de

la tasca de difusió d'intel-lectuals com Rovira 4 , a qui prenia com a referent en temes de

política nacional (ista) i internacional: "Des que escrivíeu -escriu Estelrich a Rovira el 18-XI-

1919- en El Poblé Cátala, he sigut admirador vostre, els anys passats en llunyania, no han fet

altra que augmentar mon admirament davant la tasca quotidiana que haveu realitzat, els

coneixements que de les qüestions nacionalistes teniu i la crítica serena que de la política

internacional feu, diu prou clarament la intensa dedicació, l'estudi acurat, les hores

esmersades en la recerca de noves dades, nous matissos, sembla talment que pulseu Vánima de

la térra tota"94'.

939 En un sentit semblant Xose-Manoel N U Ñ E Z SEIXAS: El problema de las nacionalidades en la
F.uropa de enlreguerras. El Congreso de Nacionalidades Europeas (¡925-1938). TD. Florencia, 1992:
"[Estelrich] recogía la necesidad expresada desde tiempo atrás por la intelectualidad catalanista, y

' especialmente por los modernistas, de conseguir una suerte de europeización de la cultura catalana que pasase
por su independización defacto de la hegemónica cultura castellana", p. 608.

940 En una lletra del 22-X-1919, Estelrich avisa Rovira que el fes coneixedor: "[A] de les vostres
coneixences a l 'extranger, amb indicació precisa d'adre?a i preferéndes personáis. B . - Ind icado bibliográfica de
les tres o quatre obres millors i mes recents sobre teoría filosófica del nacionalísme. C - Catáleg breument
resumit de la vostra biblioteca sobre nacionalitats. Aixó per ara. Després, mensualment, mes de deu copies de les
vostres informacions a "La Nova Catalunya"". Arxiu Joan Estelrich. Joan E S T E L R I C H a Per la valorado
internacional de Catalunya (Ed. Catalana, Barcelona, 1920, p. 14 i ss) recorda !a conferencia de Rovira el 1915
al C A D C I sobre la necessitat que Catalunya tingues la seva propia política internacional.

La relació entre Rovira i Estelrich s'iniciá com a mínim quan Rovira treballava a la Mancomunita t i
quan publica a 1'Editorial Catalana (ideada i dirigida per Joan Estelrich) La Crisi del Régim, lübre que li tramet
amb Ñacionalisme i Federalisme i el Diccionari Catalá-Castellá, segurament per a la tasca en preparada
d'Expansió Catalana (lletra de Rovira a Joan Estelrich, [Barcelona], 26-4-1918). Arxiu Joan Estelrich.
Posteriorment, Estelrich trametrá a escriptors (Narcís Oller, Santiago Russinyol, Joaquim Ruyra, Prudenci
Bertrana, Pere Coromines.. .) i a crítics, entre els quals hí havia Rovíra i Virgílí, Josep María de Segarra, Josep
María Junoy, Melcior Font, Doménec Guansé, Diez Cañedo, Caries Rahola, Gabriel Alomar, Allison Peers,
Joan Torrendell, N.J. Entwistle etc, el volum d'Albert S C H N E E B E R G E R editat per la Societat d'Edicions
"Raymond Lulle": Conteurs Catalans .Chóix de nouvelles et contes des écrivains modernes de la Catalogne,
precedes de notes bio-bliographiques, París, 1926 (Metra de Joan Estelrich al President de l 'Associó Protectora
de l 'Ensenyanca Catalana, Barcelona, 21-IV-1926). Arxiu Jordi Verrié. Per a la constitució de ía "Raymond
Lulle", Josep María ROIG LROSICH: La Dictadura de Primo de Rivera..., pp. 311-316. El l l ib rede Shneeberger
fou ressenyat per Domenec G U A N S É a "Revista de Catalunya", juny de 1926, p. 668.

941 Aquesta lletra d'Estelrich continuava comentant un article de Rovira a "La Publicidad" [En el Senado
norteamericano: el aborto de la Liga de las Naciones, 18-XI-1919}:"[ . . . ] j o haguera desitjat uns lleus comentaris,
sobre'l motiu qu' impulsava a molts deis Senadors que votaren les reseves al Tractat de Paü, n'hi havia si, que ho
feren per amor propi, per molestar al President Wilson, pero n'hi havia d'altres, i no eren pocs, com en Panrose,
que llurs sünpaties per Independenc i a d'Irlanda era lo que motivava llur oposició. M o n humil opínió, és que per
ais nacionalistes de Catalunya, és mil voltes preferible la conducta de Penrose i companys, a la deis Lexington i



Les intervencions de Rovira a "La Nova..." abasten els anys 1919 i 1920, mentre

també col-laborava a "La Publicidad", "La Veu de Catalunya", "D'Ací D'Allá" (1918-1920),

"La Revista", i, sobretot, actuava com a Cap de Premsa de la Mancomunitat, amb la qual cosa

les seves participacions, mes enllá de qualsevol concepció orgánica, contemplaven una

interpretació política institucional adrecada a salvaguardar la reivindicado autonomista sota la

representado de Puig i Cadafalch. El nucli de les activitats polítiques de Rovira está constituít

per la crítica a la concepció nacionalista de l'Estat espanyol, a la base deis conflictes socials

catalans942. L'articíe La Crisi social de Catalunya denunciava la manca de projecte

regeneracionista del govern espanyol envers la "qüestió social", car "no van saber compendre

[el cap del govern Sánchez de Toca, governació i el govern civil] que després d'afluixar certs

Uigams, de restablir drets i llibertats obreres, calia empendre tot seguit una obra constructiva,

de reformes, de creació.d'institucions, d'encarrilament legal de les forces que, quan no troben

la via a punt, van a perill de llensar-se cegament cap a la violencia. La política del Govern ha

estat, en resum, aquesta: deixar fer, i no fer res. I calia. que, tot deixant fer, tot respectant

l'exercici deis drets de cadascú, fes ell mateix 1'obra legal, jurídica que pot, si no resoldre,

atenuar almenys els sotracts de la lluita social".

La idea de Rovira no era nova, sino un exemple de la concepció liberal que mantingué

en la conjuntura de la primera postguerra mundial, a desgrat que aquest posicionament davant

la política espanyola pogués aparéixer com a propi d'una esquerra radical. De fet, pero, la

lectura de les accions en el moment de conflicte social sorgit l'agost de 1917 no permet

preveure a Rovira l'esgotament de la vindicado de la realitat catalana, ja que per a ell es tracta

d'un projecte alternatiu tant a la lluita de classes, que per Rovira era un fet extern a la societat

catalana, com a la política espanyola:

"Quina inconsciencia i quina intel-ligéncia la deis que veuen en la present crisi social el fracás del
catalanisme, la desaparició de la qüestió catalana! Perqué hi ha vagues i locks-oiits i ¡'interés de ia lluita de
classes no deixa temporalment sino un petit lloc ais altres problemes, els enemics del Catalanisme ja tomen a
donar-lo per mort [...]. Els fets, plens de realitat, afirmen la vitalítat del nostre moviment i del nostre ideal a
travers les vicissítuts, els trontolls i les convulsions. No solament l'agitació social d'ara no ha destruit el
moviment nacional cátala, sino que aqueixa agitació constitueix una prova viva, tangible, evident, de la
necessitat de la Itibertat catalana [...]. Els conservadors madrílenys perdonarien ais sindicalistes la destrucció de

bisbe de Bristol en 1713. Es hora de que'n e! canil deis diplomátícs, s'aixequi qui impedeixi el jugar amb la
Uibertat deis pobles, ene que's díguin Irlanda". Arxiu Estetrich.

942 "La Nova Catalunya" (setembre de 1919) dona compte de l'inici de la coHaboració de Rovira, amb
el pseudónim de Pere Claresvalls. La secetó üxa per a Rovira era la de "Barcelona Estant". La serie d'articles que
he localitzat son: La lluita social.- L'obra nefasta del centralisme madrileny (octubre de 1919), pp, 26-28, Olot,
nova capital ele Catalunya.- Els sindicalistes catalans a Madrid- Les/estes de Perpinyá (novembre de 1919),
pp. 20-22, Xa crisi social de Catalunya.- La Parálisis Económica de Catalunya (desembre de 1919), pp. 31-35,
Els temps térbols (gener-febrer, 1920), pp. 28-29, La Qüestió militar (abril de 1920), pp. 25-27, La visita del
Mariscal Jqffre (julio! de 1920), pp. 24-26, "Quatre ¡libres nous d'En Conangla". Un prolec d'En Rovira i Virgili
(novembre de 1920), pp. 28-30. A partir de la coHaboració de desembre de 1919 s'específica "Especial per a La
Nova Catalunya".



Barcelona, si entre les ruñes quedes colgat eí Catalanisme. Pero el Catalanisme és l'tdeal que sobreviurá, fort, al
xoc deis materiaüsmes d'avui".

A rarticte Per la llibertat de Catalunya remarca la perdurabilitat del confítete

nacionalitari vinculat a la solució del confítete social: "És impossible que puguin solucionar

bé el problema social els governs Ilunyans, precaris i interins, ni els govemadors passavolants

[...]. La gent de Madrid, amb ses sancions i ses omissions, amb els bracos plegats o bracejant

atropelladament, no fa altra cosa sino tirar llenya al foc, abrandant els calius perillosos

[Royira es refereix ais sindicalistes] que hi ha a la gran ciutat de Barcelona". Rovira concebía,

dones, que el moviment sindicalista era atiat des del govern espanyol i que, malgrat aquesta

táctica ["per destruir el formidable moviment cátala en pro de l'autonomia integral, des de

Madrid, provocaren la tempestat sindicalista"], "Catalunya, que té el cós sá i Tánima forta, es

guarirá d'aquest mal".

Un sentit reivindicatiu semblant té la interpretado que féu deis fets esdevinguts arran

de la vinguda a Barcelona del mariscal nord-catalá Joffre a l'ocasió deis Jocs Floráis de 1920,

que acaba amb el crits de Visca Catalunya!, Mori Espanya! i amb una cárrega policial:

"Fou alió una manifestació sorollosa de la permanent voluntat del poblé cátala d'arribar al
reconeixement de la seva personalitat col-lectiva. Era el nacionalisme que tornava a alsar el cap. Aixó és el que
esfereí els enemics. Pero amb aixó no n'hi havia prou per a provocar a la resta de Espanya una nova ventada de
males passions contra la nostra térra. T per a aconseguir que aquesta ventada s'alcés, acudiren al recurs de falsejar
els fets succeits a Barcelona, presentant com a manifestacións antiespanyoles alió que eren simplement
manifestacions vigorases de catalanitat [...]. Que els catalans aclamin la llibertat de la patria i que en cridar Visca
Catalunya hi afegeixin aquell adjectiu de Hiberació que usaren els cubans, no pot estranyar a níngú. Un crit de
llibertat és sempre lícit davant la conciencia moral deis homes [...]. El crit mori Espanya voldria dir exactament
el que segueix: "que vísquí Espanya i que deíxi viure a Catalunya". I dient "que deixi víure a Catalunya", ja
s'entén que l'ha de deixar viure amb tots els atribuís de llibertat i de sobiranía".

Ultra l'activitat d'articulista, Rovira va prologar un llibre del dirigent del Centre Cátala

de l'Havana, el nacionalista montblanquí Josep Conangla i Fontanilles (1875-1965), que no

aparegué finalment: Catalanisme a Cuba943. El fet que el prologues es pot explicar per la

relació política de joventut amb Conangla al si deis nuclis republicans federalistes tarragonins

a través de "La Justicia", com destaca Hipólit Nadal i Malloll: "Fou Rovira qui va iniciar

Conangla en la política, ambdós atrets per les doctrines de Pí i Margall"944. El próleg de

943 En lletra des de L'Havana del I2 -X-192I , Conangla demana a Josep Pugés , de E d i t o r i a l Catalana
"en quin estat se trova l'impressió de rnon llibre "Catalanisme a Cuba", quin original, amb un proleg d*En Rovira
Virgili, vaig deixar en poder de vosté al Setembre de l'any darrer". Per al context d e l'assaig, vegeu Joaquim
R O Y : "La d ivu lgado de la cultura catalana" a La Constitució De L'Havana i aítres escrits, Ed. La Magrana/
Díputació de Barcelona, Barcelona, 1986, pp: XVI-XVII i Josep Conangla i Fontanilles. Patriarca del
Nacionalisme Cátala a Cuba, Ed. El Médol , Tarragona, L999, p . 87 .

944 "Ressorgiment", agost 1965, pp. 9443-9444. Des de l'exili, el que va ser director de "La Justicia"
federalista de Tarragona, Francesc Corbella, també recordava aquella época d'iniciació a la política en ocasió
d'haver comentat des de Perpinyá, amb Rovira i Virgili, la publicació del llibre Conangla Cuba y Pi i Margatt
[ed. Lex, 1947], segons explica Corbella a Conangla en lletra (Perpinyá, 8-IX-1949): "Mereixeu, amic,
C O N A N G L A , una calurosa felicitado i un profond agraiment, particular, d'aquells com jo , que des de la nostra
primera jovenesa hem militat sempre en el camp federal, i que avui malgrat els meus setanta un anys, considero
les doctrines del Mest re amb igual forca i valor huma, que quan ell mateix les predicava, per la ploma i per la



Rovira, En Josep Conangla Fontanilles, va aparéixer al número de novembre de 1920 de "La

Nova...". Era una rememoració entre personal i política de la trajectória d'ambdós catalanistes:

"[...] Em recorda -escriu Rovira- els temps de la meva adolescencia, quan, vingut per primera

vegada a la ciutat de Barcelona, l'amic em fa lloc a la taula de la seva llar [...]. Em recorda els

dies d'idealisme jovenívol, dedicats a l'apologia del federalisme pimargalliá. Em recorda les

primeres espumes del sentiment nacional cátala eixides de la meva ánima. Em recorda aquells

anys en que, tou l'esperit com l'argila primitiva, pren la forma que ha de persistir

essencialment a la vida de Iliome [...]. Una de les meves joies mes intimes ha estat el

comprovar, en els escrits d'en Conangla, radicat a Cuba, una revolució exactament igual a la

que han seguit els meus sentiments i íes meves idees. Educats tots dos en els llibres i en els

articles d'En pi i Margall, sentírem ben aviat el crit de la nostra sang catalana 4 . I el nostre

federalisme jovensá ha .esdevingut un pregón i madur nacionalisme. Aquell primer mestratge

d'En Pi ha deixat en el nostre nacionalisme cátala el perfum d'un ampie idealisme humanista i

una preferencia estética per la prosa clara i la breu concisió de l'estil [...].En Conangla i

Fontanilles ha esdevingut a Cuba, la seva estimada segona patria, un constant defensor de la

causa catalana [...]. Interessantíssim és aquest llibre peí seu contingut i peí seu autor. Els fets

paraula.- Han pasat, és cert, moltes coses des d'aqueüa época en qué a Tarragona, siguí des de "LA JUSTICIA"
que vareig teñir el honor de dirigir, tant Vos com en ROVTRA junt amb altres companys (per dissort avui casi
tots desaparescuts) possavem [síc] tot el nostre afany jovenívol d'amor huma i de fraternítat al servei del poblé i
de la Uibertat. Han passat tantes coses, que fins molts a la nostra vellesa ens trobem exiliats de la Patria; pero
siguin les que siguin aqüestes vícissituds, i per doloroses que a vegades puguin resultar, Fánima nostra, no será
mai vencuda, perqué amarada de la grandesa de la doctrina federal, és mes forta, peí que aquesta té de justa i
humana, que totes les vicisituds de l'históría i deis homes, simples epísodis dins la contínuitat de la vida.- Jo sé,
que Vos, com l'amic ROVIRA V[irgUi], sou també d'aquesta pasta, i per aixó la ploma us escriu portada peí
sentiment que mou el meu cor, comú al de tots aquells que peí federalisme ens hem batut sempre [...}". També
Josep María Poblet comentava l'edició del Hibre de Conangla quan eslava en relació amb Rovira i Virgili "Vaig
saber del seu llibre per Rovira i Virgili. EH i jo aquest hivern passat gaircbé ércm els únics concorrents a la
Biblioteca Catalana de París (Fundació Cambó)! Ens hi trobávem algunes tardes quan jo tenia lliures, ell enderiat
en una biografía de Guímera i jo en una historia del Teatre Cátala [...]. Amb Rovira varem parlar de tots
vosaltres. Está molt fort físicament i no cal dir que ideológícament és el mateix de sempre. Jo poso el seu nom
com el primer de la prosa catalana; tant em plau i tant l'estimo! És quelcom de modélic, de definitiu. És ciar que
per Rovira ha estat una sort víure en Tactual generado i no pas en la de Verdaguer o de Maragall on tot o gairebé
tot, estava per fer en materia de la nostra llengua. És sota el tal aspecte que per mi condensa tot el millor de
Tactual generació" [Carta de Josep Mana Poblet a Josep Conangla, Roma, 26-1V-1948]. Fons Josep Conangla
[arxivador correspondencia lletra "P"] ANC.

945 L'influx de les ¡dees de Pi i Margall sobre Conangla és palés quan aquest assabenta Joan Estelrich
(en lletra des de UHavana del 18-XI-1919) de la preparado d'un estudi [Pi i Margall i la Independencia Cubana]
per a la revista "Cuba Contemporánea": "no sois per la devoció antiga que sentó peí gran Mestre, sínó peí
propósit que m'he fet de presentar ais ulls de les noves generacións cubanes, l'evocació venerable del gran cátala,
acompanyada de íes defenses qu'en Pí va fer de la causa cubana, en plena guerra separatista.

Els íntelectuals cubans saben qu'en Pi i Margall va posar-se públicament al costat de Cuba, en plena
ebullició espanyolista, pero desconeixen aquelles defenses memorables o tot lo mes teñen esment d'alguna d'elles
i de manera fragmentaria. I jo cree que la reunió deis principáis articles de "El Nuevo Régimen" en defensa deis
cubans, seria de gran conveniencia per a fer mes perdurable la memoria de Pi i Margall a Cuba, com també
d'interés patriótic per a refermar la recíproca identifícació entre'ls sentiments nadonalistes de Cuba i Catalunya"
[...] Cree que amb aqueix trebaU a "Cuba Contemporánea" [..,] podem prestar un nou i bon servid al
Catalanisme, dones ja'm cuidaré de relacionar-hi, com cal, les aspiracions de Catalunya".



esdevinguts en la vida catalana durant les dues darreres décades passen perles planes del

volum, comentades per un cátala que té la seva patria lluny deis ulls i prop del cor. Altes les

idees, nobles els sentiments, fluid l'estil, els escrits d"En Conangla conserven, aplegats, un

interés superior al de l'actualitat passatgera [...]"946.

La tasca de Rovira i Virgili a "La Nova Catalunya" consistí a mantenir rexteriorització

de la política catalana en un nucli catalanista significatiu com era el Casal Cátala de Cuba dins

el context d'impuls de la política internacional catalana aconduída des dlixpansió Catalana947

i concretada en Cuba en la figura de Claudi Mimó o Josep Conangía i Fontanilles948. Aquest

darrer posa en relleu que Rovira "[amb la] Historia deis moviments nacionalistes, descobrí

la similitud de nostre plet secular amb altres resorgiments nacionalistes europeus; i com a

corolari de tan educatives campanyes, revela internacionalment 90 que podría dir-s'en la

946 Aquesta semblanca sobre Conangla es va reprochar a "La Nova Conca. Setmanari de ía Conca de
Barbará", 12-11-1921. La relació entre Rovira i Conangla i Fontanil les es perllongá fins ais darrers anys de vida
del periodista tarragoní, quan aquest li va enviar una lletra des d e Perpinyá [22-VI- I948] , i reproduida a "La
Nova..." del desembre de 1949, on a mes de tractar d'aspectes personáis i literaris, tractava sobre la biografía que
Conangla féu sobre Pi i Margall.: "Avui que s'escau la Festa del Programa [del programa federal de juny de 1892
establert per Pi i Margall] em poso a contestar la teva benvolguda carta del 20 de maig passat. [...]. Els qui
escrivim en cátala no rebem gaire sovint aquests beneficis moráis; i els altres, els materials, encara menys. Pero
l'amor a la idea ens no compensa tot, i d'ací ve l'obra de cadascú [...]. El teu IHbre m'ha plagut molt. H e llegit i
rellegit la biografía del nostre comú i inoblidable Mestre , ampliació de la que vas publicar a Cuba
Contemporania. M'he rejovenít llegint els articles de Pi i Margall que a la fí del segle passat llegia en El Nuevo
Régimen, del qual el meu-pare era subscriptor. Per a mí, Pi va ésser el primer mestre d'idees i d'estil. El seu estíl
era cátala amb mots castellans, mes cátala que et de molts catalanistes det Vuítcents que escrivien en un estil
castellá amb paraules catalanes i castellanes alhora".

També hi tractava de les tasques polítiques flitures i ¡nteWectuals que no veura acomplertes: " [...]
Veurás Catalunya alliberada? Tal com la voldríem tu i j o , probablement ni tu rü j o la veurem. Pero no sóc
pesseimista. La nostra patria és també la riostra .//fla, com deía Gabriel Alomar. Els probíemes a resoldre son
greus. El cop ha estat molt fort aquesta vegada i no hem de desconéixer ni subvalorar els perills. Jo diria que el
senyal del nostre esdevenidor ha de ser la paria. Si ella es salva -i cree que es salvará- es salvará tot finalment.
De política d'actualitat, mes m'estimo no parlar-te'n. L'espectacle que certs polrtics de l'emigració donen és, en
molts aspectes, lamentable. Et diré, sincerament, que en alió que espero mes és en l'imprevist, gran mágic de la
historia. Una cosa imprevista va ésser, tal com va anar, l'abril de 1931. Des del punt de mira cátala, em pensó
que haurem de refer moltes coses, i que voler tot d'una solucions máximes, equival a renunciar a la modesta,
necess ' r ia i fecunda feina del recomencament. Si torno a una Catalunya on hi hagi almenys u n mínimun de
ltibertats humanes, acabaré la meva historia. S'havia publicat l'any 36 el volum VUé, que arriba fisn a la mort de
Felip III d'espanya. Durant la guerra civil s'anava imprimint el VTJIe que hauria acabat amb la caiguda de
Barcelona l'any 1714. El IX ha d'acabar l'obra". Et felicito -contínuava Rovira, palesant la idea fixa de la
solidaritat entre paísos a través de la praxi de ral l iberament nacional- efusivament peí teu nomenament
d'académic, i espero amb moft d'interés el teu estudi sobre Tomás Gener. Per ais paísos americans no hí ha millor
propaganda nostra que la de fer conéixer les figures deis catalans que prengueren part en les Uuites de
l'alliberament" (subratllat meu, x.f.) [Fons Conangla i Fontanilles. A N C ] .

947 La d ivu lgado de les idees de Rovira en órgans vinculats a l'empresa d'Expansió Catalana va
continuar puntualment a "Catalonia. Revista argentina de expansión cultural catalana", Buenos Aires, febrer de
1924, núm. 5. En aquest cas es tractava de la reprodúcelo d'un fragment apel-lant a la v ind icado de la nació
catalana i de la forma política organitzativa en federado d'un article de la revista "España" (22 -VI - Í9 I6 ) .

948 Per a una semblanza del fundador de "La N o v a Catalunya", la necrológica-editorial de "La Ñau"
reproduida a Silutes de Catalans, [edició ampliada], Proa, Barcelona, 1999, pp. 69-70. També Joaquim ROY,
Op. Cit, p. 66-67.



beHigeráncia política que pertoca a les ansies redentores de la consciéncia catalana, davant

del centralisme espanyoí1'949

2.1.3. La funció internacionalitzadora d'"Oc" (1924-1930)950

"Nosaltres volem trabalhar a far l'union espirituala deis País d'Oc".-"L'unhat de cor entre gens
d'Alvernha, de Catalonha, de Gasconha e Biarn, de Lengadoc» de Lemozin, de Provensa, n'es pas a crear, mas
despertar" (del primer número d"Oc", 27-I-I924).- "He rebut amb goig vostra carta del 4 d octubre, que-m
recorda els días d'amistat de 1923-24 ont Vos [Rovira i Virgilí], Soulá, Cervera i jo mateix treballávem al Café
des Américains (us recordeu?) a dibuixar les lletres O i C delprimer OC?" [Lletra d'Ismaél Girard a Rovira i
Virgili, Tolosa de Llenguadoc, 19-X-1949],

La divulgado del moviment polític del Principat fou una tasca que Rovira i Virgili

dugué a terme en nuclis culturáis i polítics de fora deis Pa'isos Catalans, com esdevingué en el

seu primer exili sota la Dictadura de Primo de Rivera, en contactar amb grups polítics

occitanistes, que constituíren rhebdomadari "Oc". Era el primer exili de Rovira juntament

amb Nicolau d'Olwer i Leandre Cervera951. L'objectiu era cercar relacions entre Ocitánia i

949 J[osep] C O N A N G L A I FONTANILLES: Esboc biografíe de Rovira i Virgili. Conferencia donada
al Centre Cátala de L'Havana, la nit de l'ome de maig de 1950. La lectura d'aquesta necrológica en medís
d'exiüats cataians pimargal-lians comporta análisis com la de Francesc Corbella, company de Rovira i de
Conangla, despresa de la lletra que trámete a Conangla des de Perpínyá el 2-VI-1951: "[...] N o és tasca íacil
l 'esbocar la robusta figura literaria i política de tal malaguanyat amic nostre. Fidel enamorat, el difünt, del
principi de Llibertat, en la iluita que des de Talba de la Humanitat , sosté aqueix contra el d'Autoritat, propugnaba
per la seva hegemonía, t com a conseqüéncia o corolari, imbuit i saturar, com estava el seu esperit, de les
doctrines Prudhonianes i Pimargallianes, sostenta [sic], de que sois el Uiure consensus pot csser la base i
fonament d e totes les societats totals, naturals i históriques, siguin aqüestes superiors o inferiors.- É s a dir, fou
sempre u n intranstgent defensor de la lübeitat , tant en la esfera individual, c o m e n la col-lectiva (tederalista).-
Amb quina amargura veuria, com veig jo a la meva vellesa, la tendencia imperant en la actual generació de
atribuir a l'Estat la prepotencia en tots els ordres de la vida (jurídic, economic, cultura!, etc.) convertint-to per
aquest sol fet en tira, i ¡psofacto, de tots els que l'integren, en esclaus. [...] Ademes, e! vostre treball m'ha afalagat
moltíssim, perqué en ell hi feu púbiic que les primeres palestres periodístiques de! necrologiat, les va sostenir des
de les columnes del periódic "LA JUSTICIA" q u e j o vaig teñir l 'honor de fundar [...]. El felicito ben cordialment
per haver realitzat aquest just homenatge a tan benvolgut i eminent amic el qual, com tants altres catalans, haurá
mort a 1'exiH per haver defensat sempre alts ideáis de Llibertat i Progrés [...]". [Fons Conangla ..., capsa núm 19,
carpeta "Rovira i Virgili", ANC] .

950 Una visió general sobre la historia &Oc a George KREMNITZ: "Oc, une revue régionale?" a La
littérature Régionale en Langue d'Oc et en Franqais á Bordeaux eí dans la Gironde. Actes dii colloque du
CECAES (21 i 22 d'octobre de 1988), P U de Bordeaux, 1989, pp: 49-65. Kremnitz sitúa " O c " , I'impulsor de la
quai seria Ismael Girard, en el que suposava com a referent -model- Catalunya per ais occitanistes de Tolosa de
Llenguadoc, entre 1880-1920 i especialment en la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), pp. 52-56, També
D R E Y F U S - A R M A N D , Tes. cií. pp. 87-88 remarca la tasca d"OC" en les relacions catalanooccitanes.

051 Per a una narració d'aquesta empresa: El primer exili de Rovira i Virgili/ A. B L A D E 1
DESUMVILA, "Avui", 15-VTII-1979. Sobre I'estat de la consciéncia cultural a Tolosa de Llenguadoc Rovira i
Virgili (amb el pseudónim de Joaquim Armengol) va escriure els següents informes per a "La Publicitat" sota
Pepígraf Tolosa de Llenguadoc: impressions d'una breu estada (10, 19, 22, 26 i 30 de gener de 1924). També,
reditorial censurat Un lema Henguadocict, on constata la voluntat de fer de la cultura occhana una expressió
pública a través d'"OC" i de reditorial "Occitan" ("La Publicitat", 12-1-1924): "La fundació de la col-lecció
"Occitan" és un símptoma mes del recomenc.ament de la renaixenca literaria deis lenguatgés d'oc ultrapirinencs".
També, des del Principat s'activaren tasques de solidaritat cultural envers Tolosa de Llenguadoc dirigides per
Leandre Cervera: "Estima! amic -escriu Ignasi Iglésies al nacionalista república reusenc Pere Cavallé- s'está fent
un recull de llibres d'autors catalans per a ofrenar-los, en nom de Catalunya, a la ciutat de Tolosa de Franca. El



Catalunya i denunciar la Dictadura de Primo, com reconeix un miíitant coetani de la sortida

de Rovira i Virgili de Tarragona cap a Seta, Josep Fontbernat: "Rovira i Virgili crea a Tolosa

el setmanari "Oc" . Eli hi escriví els primers editorials. Evidentment, aquest setmanari va

tornar malament, dones, va ésser dirigit després per gent que no podien pas continuar l'esperit

liberal i federal república de Rovira i Virgili." "Oc" havia sorgit per a fer la funció de lligam

entre Occitánia i Catalunya. Darrerament, abans que desaparegués [la primera época orientada

per Rovira Camil Soulá i Ismael Girard, entre .1924-1929], servia per a unir certa gent

d'Occitánia amb certa gent de Catalunya. "Oc" fou el primer que denuncia la Dictadura del

general Primo de Rivera"953. Camil Soulá, també recordava, en una situació de reivindicado

nacional, la fundació i el continugut d"OC": "Vaig fundar aquesta publicació amb Girard,

Cervera i Rovira i Virgili, amb el fi de conquistar adeptes a Franca, a la Catalunya d'enllá del

Pirineu, del catalanisme. Aquest fou l'esperit de la primera serie, Túnica en la qual vaig

doctor AJexandre [sic] Cervera, que és un deis principáis recullidors m'encarrega que us demani les vostres obres
per a enriquir la biblioteca en projecte". [Lletra d'Iganasi Iglésies a Pere Cavallé des de Barcelona, 30-111-1924].
Arxiu Pere Cavallé. Centre de Lectura de Reus.

952 El context polític de Pedició d'aquesta revista era la cerca d'entesa, proposada per Estat Cátala, amb
Maciá al capdavant, d'un Front Úníc Cátala, amb Acció Catalana. Aquest fet, tanmateix, no s'arribá a concretar
per l'actitud d'Acció Catalana. Miquel Ferrer constata precisament que Vanada a Tolosa per part de Rovira i
Leandre Cervera va servir per reunir-se amb Francesc Maciá per "parlar de concertar una alianca o Front Únic
Cátala. L'entrevista es va celebrar a casa del doctor Soulá. Maciá estava disposat a formar un Directori del
moviment separatista cátala de la manera que volguessin els homes d'Accíó Catalana. Pero els homes d'Acció
Catalana no van acceptar la proposició de Maciá perqué encara no consideraven que hagués arribat el moment
d'emprendre l'acció armada que havien anunciat en el document a la Societat de Nacions" (Memóries [inédites]),
p. 23 li ss. En el mateix sentit s'expressa Maciá mateix quan explica aquesta trobada sense cap resultat positiu i
arriba a identificar els principis ideológics nacionals d'Acció Catalana i de la LHga com a coincidents. Cf.: Maciá
la seva actuado a l'estranger [Vol. I], Edicions Catalanes de Méxíc, 1952, pp. 46 i ss. Un darrer requeriment de
Francesc Maciá a la presidencia d'AC va ser una circular datada el tres de juny de 1924, on es feia ressó d'un
comunicat del Comité del Casal "Llibertat" de Buenos Aires, que insistía en la necessitat de la unitat d'acció.
Maciá escrivia; "[...] es planyen nostres compatriotes dTJltramar de que no s'hagi arribat encara a la constítució
d'un front únic que, acoblant els esforcos de tots els catalans vers un procediment d'acció, es vagi per 1'únic camí
possible, el de la violencia, donades les circumstáncies i els fets ocorreguts i que no cal esrnentar, a obtindre la
llibertat de Catalunya. Entenem que cap deis compromisos de partít i deis inieressos que s'han. oposat lias ara a
l'acció de forca que preconitcem [sic], pot posar-se davant de l'interés suprem de Uíurar a la Patria de l'esclavatje
i de la vergonya. Es per aixó que, per última vegada, i atenent aqueixa veu germana que ens arriba d'América i
que tan digna és d'ésser escoltada i, sobre tot, que tan clarament assenyala el deure patriótic en els presents
moments, ens adressem a vosaltres per a demanar-vos que vulgueu ajuntar els vostres esforcos ais nostres per
l'acció en defensa de la Patria trepítjada que, com no podeu ignorar, és també aspiració general del poblé cátala.
En nom, dones, d'aquesta aspiració, que es la mateixa que va donar lloc a la constitució i ac tuado d'Estat cátala,
reclamem una decissió [sic] definitiva de vostra part -i no cal dir que ens plauria que fos afirmativa- envers la
proposta plantejada" [Fons Francesc Maciá. ANC, Sg.: 06.01.005].

• Una crítica a l'actitud d'Acció Catalana, personalizada en l'oposició de Rovira en la trabada amb Maciá
a Tolosa, a Ramón XURIGUERA: Els exiliáis acusen, Edicions Proa, Barcelona, 1930, p. 163: "Rovira i Virgili
s'hi oposá'fal Front Uníc] al-Iegant que abans calía nacionalitzar Catalunya".

953 Rovira i Virgili comenta la seva estada a Tolosa de Llenguadoc en diversos anie les a "La
Publicitat": Tolosa de Llenguadoc: impressions d'una breu estada (10, 19, 22, 26 i 30-1-1924). Josep
F O N T B E R N A T : La Batalla de Prats de Molió, Edicions Proa, Barcelona, 1930, p. 40. També Robert LAFONT:
Temps tres, Editorial El Trabucaire, Perpinyá, 1991, p. 95. Hi destaca el Dr. Ismael Girard com a fundador i
Rovira i Virgili hi figura com a "interventor principal", i centra la revista com a intent de catalanització de la
causa occitana, pero essent només una representacíó del catalanisme de Prat de la Riba "molt mes que de Valenti
AlmiraU".



ocupar-me activament. Després "Oc" reprengué la seva publicació sota el guiatge del meu

excel-lent amic, el doctor Ismael Girard. Aquesta segona serie, apareguda quan el Directori

primoriverista, fou orientada únicament en vistes a les qüestions de cultura. Cada número fou

un repetit encert: és de deplorar la desaparició d'aquesta publicació"954.

Entre 1924 i 1930, sota la dictadura de Primo de Rivera, Rovira hi inserí anieles sobre

la realitat catalana i occitana. Cal destacar-ne els dos primers, coincidents amb la immediata

fundació de la revista. Així, al primer número tractá el tema Le Mouvement Catalaniste955, un

estat de la qüestió de la realitat de la política catalana amb Tobjectiu de mostrar la duaíitat

d'estratégies de la política sobiranista. D'un costat, la constatació de la construcció nacional

catalana, que va evolucionar deis nuclis estrictament culturáis cap a diversos sectors socials:

"La Cülalogne, vieil el glorieux pays, á iravers les élapes nécessaires el si diverses des

renaissences nat tonales,a recouvré lapleine conscience de sa personal ité. Dans ees dernieres

annés le Catalanisme a fait des progrés considerables. Le nóyau primiüf des poetes,

d'historiens, d'artistes a insufflé son ideal a la masse. Voilá ce qui explique la phase politique

et popuiaire dans laquelle est entré aujord'hui ce mouvement, et c'est ce qui lui donne un

exceptionnel intérét".

De l'altre costat, l'altra estrategia vol reñectir les diverses vies polítiques sobiranistes,

partint del principi básic roviriá de la "voluntat politica"; "Les Catalans veulent lout

simplement leur liberté politique. II ne s'agit done pas d'un régionalisme pittoresque,

folklorique. II s'agit, d'une idee nationale. C'est un mouvement du mime genre que le

mouvement tchéque, polonais, irlandais oufinlandais.Cette volonté catalane s'est exprimé de

totes facons, par les resultáis répétés des scrutins, par les referendums des Assemblées

municipales, communes de Catalogne qui vot, il y a peu de temps, des déclarations formelles

réclamant la liberté politique des Catalans". Comptat i debatut aquest article evidencia que la

"totalité des anciens partis républicains ont evalué, en Calalogne, dans le sens du

9H Un apóstol a Occitánia del catalanisme. Interessants manifestacions de Camil Soula, "La Ñau", 26-
VIU-1931. En realitat Soulá sempre s'está referint a la primera época de la revista, transcorreguda entre 1924 i
1930.

955 "Qj,^ n u m ^ 27-1-1924. Per al context general al primer exili de Rovira i Virgili i la fundació
d"OC", Artur BLADÉ I DESUMVTLA: Antoni Rovira..., pp. 211-212. Una referencia a "Oc", amb al-lusió a
Rovira i Virgili com a fundador de la revista en el marc de publicacions catalanes que cercaven internacionalitzar
la denuncia contra la Dictadura de Primo, a Josep M. ROIG ROSICH: La Dictadura de Primo de Rivera a
Catalunya. Un Assaig de Repressió Cultural, PAM, Barcelona, L992, p. 474. També Joan CREXELL: Fremsa
Catalana Clandestina i d'exili, 1917-1938, El Uamp, Barcelona, 1987, pp. 176-178, tot i rermarcar el context
deis Jocs Floráis celebrats a Tolosa el 1924 en el marc de les converses entre Estat Cátala i Acció Catalana per a
la constitució d'un Front Únic Cátala contra la Dictadura de Primo de Rivera. Per a un buidatge sistemátic de la
revista, vegeu: Georges R1CARD: Tablas análytiqms et signaléiiques de la revue "OC" (192-1-1977), CIDOC,
Béziers, 1985. Manuel ALQUÉZAR i MONTAÑÉS descriu la primera época de la revista on intervingué Rovira
(tot destacan! que a partir de 1927 "OC", per la tasca de Josep Carbonell conegué un nou impuls) a la
Correspondencia entre Lots AUbert i Josep Carbonelt Gener, IEC, Barcelona, 1992, pp. 64-65.



naíionalisme. II va sans diré que le nationalisme dans touíe cette question catalane ría rien

de commun avec l'imperialisme et le chauvinisme. Les catalans sont nationalistes en tant

qu'ils revendiquent la liberté collect'tve de la nation catalane".

El segon lliurament ressenyará el procés fundacional i la repressió posterior contra la

Maneomunitat de Catalunya, sota la Dictadura de Primo, subratllant que les competéncies de

la institució eren molt limitades; pero que a causa de la idealitat nacional irradia una

estructura de poder. També posa en relleu que la Dictadura trobá ressó entre la Federació

Monárquica Autonomista i la Lliga Regionalista. L'article Le Coup contre la

Mancommunauté™ remarca la funció del partit alfonsí espanyol Unión Monárquica

Nacional, posterior al pronunciament del general Primo de Rivera:

"Les attributions du nouvel organisme étaient tres restreintes, ne dépassant pos le cadre provincial,
Pmtr ce qui esl des délégalions d'ft.tal, Urus les ministéres espagnols sont fait la sourde oureille f...J. la
Mancommunauté qui n'aurait rien valué appliquée dans un territoire de l'État autre que la Catalogne, en dehors
des provinces basques, fut lout dé suile de suite mise en valeur par l'espr'tl national des catalans. Que s'était-il
passé? C'était comme un miracle. Dans le fréle vase vide entrée une ame: celle de la Catalogne, ¡a
Mancommunauté put réaliser, en dépit des entraves continuelles des gouvernements de Madrid et des autorités
espagnoles, en Catalogne, une oeuvre féconde qui n'avait rien de spécifiquement catalaniste, mais tout
simplement catalane" [...].

"La presque totalité des nouveaux députés provinciaux de Catalogne, dont Vensemble forme
l'Assemblée de la Mancommunauté catalane appartiennent au groupement de l'Union monarchique nationale,
c'est-á-dire des Catalans espagriolistes et des immigrés qui travaillent contre l'idée nationale. On applique á ees
Messieurs, en Catalogne, l'epithéte de pólice indigene, par analogie a ees marocains qui sous la mime
désignation luttent avx cótés des Espagnols a Mélilla et Ceuta. lis ne sont qu'une poignée de militaires vaniteux,
la plupart desquels ne ressentent pos méme d'amour pour l'Espagne, mais simplement de la rancune contre des
compatriotas qui n'apprécient pos suffisamment leurs mentes11.

Posteriorment, "Oc" reprodueix a "La Publicitat" (8-1-1927) un article de Rovira

rememoratiu de l'exili tolosenc de 1924: Kls amics de Tolosa957. En el vessant historiográfic -i
neo

en una nova etapa de renovació de la revista" - Rovira, a Estudis Histories: Occitania &

056 "Oc", núm. 2, 3-11-1924.
957 Els amics de Tolosa, "Oc", 15-1-1927, precedit dSina nota de J[ean]-P[aul] RJegis}: Los amics de

Barcelona, donant compte de l'estatda de Rovira i Leandre Cervera a Tolosa l'hivern (gener de 1924),
rememorant un poema d'agermanament occitanocatalá: " 'O térra catalana! O sol lengadocian!/ An bel vos
compartir las serras pirinencas:/ Brembaments del pasat, esperas avenencas/ Vos afrairan auéi tot com al temps
ancian'. Un jorn, ó Rovira, nos tornarem agrumelar á Toloza [...]". "Oc", d'altra banda donava noticies o
reproduia articles de Rovira publicats a "La Ñau". Al número 102 (1928), s'hi resumía un article de Rovira sobre
Ignasi Iglesias. I a "Oc" (1-1-1930), núm. 125 es reprodueixen sengles edítorials de Rovira a "La Ñau" deis dies
12 i 13 de desembre de 1929 sobre la fíliació filológica del cataiá: Una discussió científica i Cátala i Provencal, i
que Rovira situava per sobre de les tesis gaMo romanes i ibero-romanes, amb un toe 'atenció d"OC" apostant per
la praxí social i histórica: "Les unes écrivent l'histoire, les autres la font, la poursuivent, la prolongent. Nous
aspirons, sans rougir, á cette seconde catégorie et ne désespérons pas de servir d'exemple á quelque historien de
par delá les XXIIé siécle, de maintenant, pourra écrire, peut-étre, qu'une volonté de redressement qui se
manifiesta au debut du XXé siécle, á la suite de la renaissance particuliére de Catalogue et de L'oeuvre de Mistral
en Provence, marqua le debut d'une unité relative...".

95ft Josep Carbonell escrivia una nota informativa per a cercar l'adhesió de Ramón d'Abadal assabentant
de la nova época d'OC, que comptá amb el patronatge de Francesc Cambó: [...] Dos mots sobre el que cal que
siguí la gaseta OC i 90 que necessitem per a iniciar-se la publicació. Es tracta d'un periódic setmanal de 16 a 20
pagines, formal del "Manchester Guardian", editat a Tolosa i de presentado tan pulcra com el que mes ho sigui,
on, al costal de la mes completa producció cultural catalana i de valuoses col-laboracíons franceses, prendrá estat
formal la fins ara inconexa producció de la cultura occitana. No vaga d'exposar-vos, altrament ja les sabeu, les



Catalunya, es declara partidari de no vincular políticament Catalunya i Occitánia (com.va

palesar Rovira mateix d'acord amb el manifest Desviacions en el conceptas de ¡lengua ¡patria

[1934]) partint de les conseqüencies de la Batalla de Muret de 1213, en el marc de la

construcció del país d'Oil. Aquesta declarado sorgeix en esmentar els estudis deis historiadors

Calmette i Vidal a Histoire du Roussillon i a desgrat de mostrar la relleváncia del fet

1 i ngüi sti cocultural:

"Nosaltres opinem, com l'erudit tolosa J.Anglada, que encara que no s'hagués Iliurat la batalla de Muret,
0 encara que Pere el Católic l'hagués guanyada, el Migdia hauria caigut sota el poder deis reis de Franca. Amb la
croada contra els Albigesos [...] l'església obrí el camí que havien de fer poc temps després els reis de Franca. El
Migdia, de cultura opulenta, no tenia prou forca política i militar, i el Nord francés estava a l'aguait d'una ocasíó
propicia per a líancar-hi al damunt els seus ferris cavallers. [...] Per aixó ens sembla quiméric el pensament deis
historiadors i els polítics que veuen en els fets histories del segle XÍIIé, i sobretot en la política de Pere el Católic
1 de Jautne el Conqueridor, el fracás d'una pretesa unttat política catalano-occitana, que, segons ells diuen,
s'hauria format, si no haguéssin vingut la batalla de Muret i el tractat de Corbeil.

Pero és que fou verament rompuda una unitat nacional en formació quan Catalunya perdé el senyoriu o
la influencia damunt les terres de Uengua d'Oc? Es just de dir que Jaume I consuma l'ensolcida de la "nacionalitat
occitana", la qual, segons es pretén, havia anat formant-se a í'una i a l'altra banda deis Pirineus?.

Per nosaltres no és gens segur que les terres d'Oc estessin destinades a entrar dins la unitat política i
nacional catalana. Si el Migdia de la Gal-lía hagués pogut evitar 1'absorció per parí Franca, hauria format
probablement, no una part integrant de Catalunya, sino una nova i distinta unitat nacional, que ja es dibuixava, i
que hauria estat, en certs moments i en certs aspectes, rival de Catalunya, com ho Índica la persistent enemistat
que hi hagué entre els comtes de Tolosa i els comtes de Barcelona en els segles Xié i XHé. Molts deis motáis
histories i territorials de la rivalitat franco-catalana, haurien estat, si l'Occitánia s'hagués constituí! potíticament,
motius de la rivalitat occitano-catalana [...].

Davant aquest complex de fets, la nostra conclusió és clara: del segle VUlé al segle XHlé va estar en
formació, a la Gal-lia meridional -paral-lelament a la nacionalitat catalana -una nacionalitat occitana, que
aleshores no arriba a madurar, i que es diferenciava ensems de Franca i de Catalunya.

D'aquella nacionalitat naufragada, resta avuí, encara, amb vitalitat, la llengua, la clara llengua del poblé,
refugiada a la pagesia pairal. Resta la tradició d'una rica cultura. Resta la sang de les generacions. Resta el
profund esperit. En totes aqüestes coses espirituals está basada la perdurable amistat deis catalans i els

• . • . - .959occitants

Aquest va ser el cicle de Rovira amb les vinculacions de nuclis inteHectuals

occitanistes, represes literáriament a l'exili en ocasió deis "Jocs Floráis de de la Llengua

extremoses afinítats deis dialectes occitans (en camí d'uniflcació) i el cátala. Tampoc us passará per a!t l'interés
que el nostre esperit coHectiu pot trobar en activar la renaixenca cultural germana, de cinc regions galo-
meridionals tres vegades mes grans que les nostres. Vet-ací perqué afegirem només, que, per al Hencament d'OC
ens cal trobar subvencions la suma de tes quals pugi a 34.000,- ptes, amb les que pagarem totes les despeses de
la col-laboració catalana, per tal que els editors tolosencs d'OC i iniciadors de la represa formal de la cultura
veina es beneficiin de tot el que les subscripcions i la publicitat d'ací reportin (Calculem uns 100.000,- frs el
primer any). Aquesta subvenció la demanem, només, peí període de 1929 després del qual creuen els directors
del setmanari que aquest podrá viure deis seus própis mhjans. Els primers inscrits per a la subvenció de qué
parlem han estat els senyors següents: Francesc Cambó: 10.000 ptes, Rafael Patxot: 1.000"", Josep Rovira:
1.000"", Josep Puig i Cadafalch: 500"\ Manuel Folguera i Duran: 500"", Josep Bertrán i Musitu: 500"", Rafael
Morató: 500", Guillem Brugaroles: 500"", Ramón Senesteva: 500"", Dr. J[osep] Solé i Pía: 500"", ais noms deis
quals ens plaurá molt d'afegír el vostre i la particípació amb qué vulgueu cooperar [...]" [Lletra de Josep
Carbonell, Barcelona, 15-1-i 929. Arxiu Ramón d'Abadal].

9J9 ,,QC,,^ 7_iv-1929, núm. 112. Aquest mateix article fou reproduit a "La Ñau", 10-IV-1929, p. 1.
Posteriorment "Oc" (gener de 1950, p.26) reprodueix una opinió semblant de Rovira i Virgili remarcant que les
llengües catalana i occitana eren diferents, "bé que les mes semblants entre les neo-llatines". 1 quant a les
"considerancions oportunistes" que influíren en la publicació del manifest cátala del 1934 [Desviacions...], em
referia a la conveniencia de marcar la nostra posició davant tes orientacions d'alguns catalans (Josep Carbonell,
sobretot) que considerávem exageradas i ádhuc massa arriscades...".



Catalana" celebrats a Montpeller el 194696 . Aqüestes relacions, d'altra banda, comptaven al

llarg de la década deis anys vint amb el suport de diversos medís culturáis polítics vinculats a

óptiques ideológiques confederáis en les quals s'inseria Rovira i Virgili. Era, dones, una

empresa que concentrava sectors inteHectuals -com Josep Carbonell i J.V. Foix961- amb

l'objectiu d'estendre la divulgació nacional catalana en árees de proximitat historicocultural962.

Com a síntesi de l'etapa que he qualificat d'"Europa de les Nacionalitats" vull fer palés

que la idealitat del federalisme nacionalitari provenia -com hem vist- de la seva adscripció a la

Joventut Federal tarragonina. L'elaboració de la Historia deis Moviments Nacionalistes, en el

marc de la militáncia en la Unió Federal Nacionalista, amplifica el projeete federalista que

s'havia de concretar entre nacions i no pas entre estats. L'experiéncia de la Primera Guerra

Mundial será defínitória per a evidenciar la dimensió nacional del conflicte, reforjada per

l'altra constant del projeete roviriá: la síntesi entre socialisme reformista i nacionalisme.

Aquest debat, que es concretava en sectors marxistes preterceristes europeus i espanyols, es

polaritzava o bé amb el projeete de la relació entre llibertat deis pobles i de les persones

(opció de Rovira i de la resta de republicans nacionalistes), o bé amb la concepció

internacionalista, que es volia oposada a lluita de classes i atliberament nacional (debat que es

personalitzava al si de la Federado Catalana del PSOE entre les postures contraríes al

960 "Discurs Presidencial del Senyor A N T O N I R O V I R A I VIRGILI" a Jocs Floráis de la ¿lengua
Catalana. Any LXXXVUl de la seva Restaurado, Montpeller 1946. pp. 9-16. Rovira contextualitzava el seu
discurs -a mes del vessant historicista- dins la política solidaria -amb 1'alliberament de París de les t rapes
alemanyes- del presídent de la Generalítat Josep Irla en el seu missatge "Terra Líiure de Franca", de 1944.
Definí, dones, Montpeller com "capital moral de la Catalunya exiliada, de la Diáspora, la festa deis Jocs Floral
que no es pot celebrar a Catalunya" p. 15. Una ressenya de l'acte -destacant "l'unité de !a race latine dans cette
vieille Occitane qui rattache le Languedoc á la Catalogne"- fou recolllida a "Midi Libre", 26-V-1946, on va
ressaltar que Rovira "retrac,a avec l'esprit de 1'historien, l 'évolution idéologique ct linguistique de l'Occitanie".
Men t r e que el diari expressava que "tandis que les catalans supportent, nous l 'esperons, une derniére année, ils'
ont tenu á souligner l'unité de la race latine".

961 Vegeu, per exemple, el monográfic dedicat a Occitánia a "L'amic de les Arts", 2 1 , (31 -XII-1927).
962 Com a exemple, els dos b a l a r l o s que coneixem de la tasca occitanista: Per la nostra expansió

cultural al Migdia gal-tic. Desembre ¡928, J. Puig i Mest re impressor, Sitges, 1928 i Expansió cultural al
Migdia gal lie. Memoria. Desembre 1929, J. Puig i Mest re impressor, Sitges, 1929. Aquest darrer informe era un
balanc de l'activitat deis nuclis occítanistes per a impulsar la reforma editorial d"'OC", a fi de recaptar fons
económics per a impulsar la continuítat de la revista occitana i les relacions catalanooccitanes, mentre no hi
bagues cap procés d'institucionalitat catalana, com s'esdevingué arcan de la Dictadura de Primo de Rivera: "El
dia que el sufragi lliure deis catalans torni a mans amigues la direcció d e les institucions publiques de Catalunya,
els demanarem la incorporado de l'obra d'expansió cultural al Migdia g á l l i c al rengle d'iniciativcs de cultura i
expansió que ja havien creat i que reprendran braó novella. Mes : si la intervenció del catalanisme en el govern
d 'Espaaya assotia un cert eacamlament de la política estatal e a u n sentit que se'n pot dir naciónal-catalá, també
esperanc,aríem d'eü una centralftzació de Barcelona, mitjanc.ant una institució autónoma d'estudis i d'activisme
meridionals, de l'obra occitana [...]. La política peninsular i aquesta expansió que propugnem no son
incompatibles, sino complementáries. Mentrestant, pero; només ens podem refiar de la iniciativa i l'esforc
particulars, de la generositat de tot aquells que, com vos [eí receptor de fa Memor ia ] , . amen de protegir, de
mantenir i acréixer per Catalunya, totes aquelles orientacions i obres de caire nacional que a tot arreu els Estats
solen teñir i empényer". El pressupost previst per al suport a "Oc" de cara a 1930 era de 28.760 pta i 50. 000 fí*
"per a recursos de direcció occitana". La consulta d'aquests balancos, a l'Arxiu Puig i Cadafalch.



nacionalisme de Fabra Ribas i una posició mes harmonitzadora de Josep Recasens)963. Rovira,

dones, se situaría mes a prop de la tradició socialista no adscrita a la Tercera Internacional i

nacionalista (com tracto de demostrar en la visió que té Rovira del tránsit de la revolució

democrática de mar? de 1917 a l'hegemonia bolxevic).

En el terreny inteMectual, Rovira i Virgili aposta per una actitud d'intervenció al costat

deis paisos aíiats, i critica el posicionament de Romain Rolland en declarar-se per sobre, del

conflicte europeu. Será aquesta via intervencionista la que provocará que Rovira contraposi el

model de federalisme germánic (que entén com a federador de regions, no de nacions) a

aquell federalisme que en els anys vint ja definirá clarament com a 'federalisme nacional'.

Aquesta antinomia fou una aportado de Rovira en clarificar les vies per les quals havia

d'optar el projecte nacional cátala. Un projecte -tot just en el marc de la immediata postguerra-

que havia de mantenir uns cañáis d'internacionalització i de relació amb d'altres paisos.

Els dos ámbits de difusió mes destacáis que he trobat (al marge de conferencies o

articles periodístics) en aquest projecte internacionalitzador han estat "La Nova Catalunya" i

"Oc". Tot amb tot, cal veure com s'articulen aquests primers elements en un codi ideológic

roviriá -la ideología nacional- de mes abast (com és l'autodeterminisme confederador) per a

concretar i desenvolupar la concepció de federalisme nacionalitari.

963 Fabra Ribas destacava en el context de publicació de la Historia... de Rovira que "£/ culto escritor
nacionalista solo ha estudiado las teorías de Marx y la organización política y sindical de la clase trabajadora
en las columnas de los periódicos burgueses [...]. Una cosa es el sentimiento patrio y otro muy distinto la
acción, bajo una bandera ¡nacionalista y "patriótica", de un partido político esencialmente opuesto, como
burgués, al partido obrero, al partido de clase en que necesariamente ha de militar el proletariado universal.
Conste pues que "politicamente" nacionalismo y socialismo son incompatibles" ["Justicia Social", Reus, 3-1-
1914].
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2.1.4. "El Sol" (la etapa: 1930-1931)964

La tasca de coHaboració periodística de Rovira s'estengué a Espanya al si del diari

liberal i república de Madrid, El SoP65, on assabentava els lectors -com a exercici de

pedagogía política- de l'actualitat política catalana. Aquesta coHaboració es contextualitzava

en la línia del periódic, renovadora de la vida política espanyola, i en el marc de la crisi

política de 1917, acceptant el 'regionalisme' per la seva capacitat de 'descentralizatció' i el

'socialisme' peí fet de ser 'antiburgés'966 La primera etapa de coHaboració s'estengué entre

gener de 1930 i marc de 1931. Es a dir, quan Rovira acabava d'organitzar Acció Republicana

fins la constitució del Partit Catalanista República. Pero el que cal ressaltar també és el pes

específíc deis articles rovirians. Així, la publicació republicana definía Rovira amb aqüestes

paraules: "[...] ha dedicado su vida al periodismo, a la historia y a la política, en los cuales su

profunda visión del mundo vence a la acción inmediata, a pesar de ser ésta muy extensa y

964 La concepció d'"EI Sol" com a projecte reformador de l'estat a Mercedes CABRERA: La industria,
la prensa y la política. Nicolás Ma de Urgoiti (1869-1951), Alianza Editorial. Madrid, 1994, p.232. El sentit
liberal i par lamentan del diari d'Urgoíti a: E loy F E R N A N D E Z C L E M E N T E : "La Dictadura de Primo de Rivera
y la prensa" in Metodología de la historia de ¡aprensa española, S.XXI ed., Madrid, 1982, p. 208. També J.M.
DESVO1S: la prensa en España (1900-1931), S.XXI, Madrid, 1977, pp. 87-96. Una visió general de t 'evolució
del diari a P. AUBERT/ J.M. DESVOIS : "El Sol, un grand quotidien atypique (1917-1939) a Typoiogie de la
presse hispanique. Actesdu colloque de Rennest 1984. La v incu lado de c r eado de nova premsa com "El Sol" a
ia irrupció de la Gran Guerra i, dones, ais corrents d'opinió europeus: Enríe M A R Í N I OTTO: "Estabilización y
novedades en la prensa diaria" a Jesús T I M O T E O ALVAREZ: Historia de los medios de comunicación en
España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990), Ed. Ariel, Barcelona, 1989, pp. 108-109. La definició
d"'El Sol" com a "órgano y tribuna de una política nacional de signo moderno" a Antonio ESPINA: El cuarto
poder, Ediciones Libertarias, Madrid, 1993, p. 251 . Pe r a la fundació d'"EI Sol" i el gir monárquic, a partir de
marc de 1931, que ocasionaría la fundació de "Crisol": María CRUZ SEOAJSÍE/ María D O L O R E S SÁ1Z:
Historia del periodismo en España. 3. El siglo XX: 1898-1936, AU, Madrid, 1996, pp.335-338. En el mateix
sentit: Antonio C H E C A G O D O Y : Prensa y partidos políticos durante la II República, Universidad d e
Salamanca, 1989, p. 105.

965 A partir de la lletra que li adrecá el director Félix Lorenzo (Madrid, 31-XII-1929): "Se por nuestro
amigo ftvfartáj Manent la favorable disposición de usted ¡mra colaborar en nuestro diario y con ello hemos
recibido todos en esta casa una sincera alegría. Le ruego, pues, que acepte la colaboración que tes ofrecemos,
que de momento serta de dos artículos mensuales al precio de setenta y cinco pesetas cada uno. Nada tengo que
decirle, puesto que conoce usted la ideología de nuestro diario, sobre orientación de sus trabajos. Usted
escribirá libremente sobre los temas que quiera, aunque nos gustaría que generalmente fuese sobre temas de
carácter universal [...]". La serie d'articles de Rovira al diari va ser: La Eva norteamericana (19-1-1930); La
democracia moderna. Política y aritmética (25-1-1930); Problemas políticos. El porvenir del federalismo (5-HI-
1930); Una hora histórica. El federalismo interior (2-V-1930); Pueblos y reyes. La lengua Popular y la lengua
real (7-V-1930); La resurrecion del "Affaire" (19-V-1930); El proceso Dreyfus. Scwarzkoppen, testigo (21-VI-
1930); Europa 1930. La creciente inquietud (2-VTII-1930); Política catalana. Los republicanos de Cataluña (6-
VIII-1930); Europa 1930. La ofensiva de los instintos (28-X-1930); La Juventud de Pi y Margall; PiyMargally
Leonor Oñós (13-XH-I93O) (*); Pi y Margall joven. Los orígenes de su heterodoxia (19-XTJ-1930) [•]; La
juventud de Pi i Margall (30-XH-1930) [*); Pi y Margall Escritor. El estilo literario de Pi y Margall (2-1-1931)

[*]; La Europa de hoy. Explicación de nuestro tiempo (3 - I1M931) ; Las elecciones catalanas. Els articles
marcats amb asterisc han estat reproduíts per Leandre C O L O M E R : ¿ec / i / ra d e / 7 i Margall...^.. 19-21; 99-103;
103-106.

966 Amb aquests qualificatius expressa Gonzalo R E D O N D O els orígens ideológics d'aquest diari fundat
el desembre de 1917. Cf : las empresas políticas de José Ortega y Gaxset. "El Sol", "Crisol", "Luz" (1917-
1934), Vot.I, Ed. Rialp, Madrid, 1970, pp. 66 i 228.



muy activa. En sus principales libros y en sus artículos brota siempre, a pesar de, la

limitación de los temas, una fuerza universalizadora, que le ha puesto en la primera fila de

los escritores liberales de toda España .

A mes d'assabentar sobre l'antinómia feixisme/ liberalisme i sobre la necessária

clarificado/ afirmació ideológica del liberalisme polític d'esquerres de caire crociá^68, les

intervencions de Rovira tenien un objectiu determinant: mostrar les limitacions del pacte

federal si aquest era aplicat indistintament a regions o nacions. És a dir, per Rovira el

federalisme era purament "transaccionar1 per a fixar defínitivament una vinculado entre

regió-Estat nacional i, ben distintament, l'organització política de les nacions polítiques. Per

aquesta rao emfasitzava que els estats federáis alemany, austro-hongarés o els Estats Units no

fossin aplicables al fet nacional ben defínit. I d'aquí que Rovira valores la primera defínició

nacional de Prat de la Riba en dotar d'unitat interna una nació. Per tant, la seva opinió incidia

en el fet que el concepte d'unitat era aplicable a regions que es dotaven d'ens autónoms; pero

que en cap cas no eren nacions. I aquesta manca de concepte analític (regió/nació) era la gran

limitació deis "unitaristes, que "consiste en no distinguir entre regiones i naciones". En aquest

sentit, Rovira, tenint present el canvi polític europeu arran de la Primera Guerra Mundial peí

que feia a l'emergéncia de noves nacions, deduTa que "si en el caso de las regiones históricas

o geográficas las facultades que les otorga el federalismo tienden a disminuir, en el caso de

las naciones estas facultades son más bien insuficientes".

Quina era la valoració federalista, "en abstráete", que feia Rovira d'aquesta situado?

Era básicament crítica i discriminatoria: calía pensar la seva aplicabilitat en cada context

polític i centralitzant el subjecte d'imputació política (regional o nacional). Amb tot aquesta

doctrina, perfectament delimitada a partir de 1917 amb Nacionalisme i Federalisme i

967 La Eva norteamericana ;¡1E\ Sol", 19-M930,p. 1
9611 Malgrat ser en proporció minoritaria respecte a la seva producció, els dos articles que Rovira dedica

ais processos d'emergéncia de régims feixistes europeus i la possibilitat d'una nova guerra son signifícatius quant
a indicar les limitacions de la política deis paisos vencedors de la primera postguerra: Europa 1930. La creciente
inquietud i : La ofensiva de los instintos ("El Sol", 2-VHI-193G i 28-X-1930). I per a qüestionar la
representativitat de noves polítiques dictatorials -inclós el procés de transido postdictatüríal espanyol-, Rovira
reivindica de nou (airan del debat al si de la UFNR del sufragi proporcional) la democracia representativa, Cf:
La democracia moderna. Política y Aritmética ("El Sol", 25-1-1930): "No es de extrañar que para ciertos
teorizantes de los conceptos de aristocracia y selección la democracia y el sufragio universal resulten cosas
plebeyas y desagradables [...]. Entre ios hombres de oficio espiritual el esnobismo ejerce preferentemente una
influencia antinumérica, antidemocrática. La aritmética les parece una tiranía ciega, materialista y de baja
estofa". Peí que fa a l'afirmació de Tesperit liberal -recuperant la síníesi feta per Benedetto Croce deis principis
de la Revolució francesa i de la filosofía idealista - Rovira remracava que "ser liberal, al contrario, exige un
esfuerzo, representa una victoria del hombre sobre si mismo, constituye una elevación [...]. Por esto el
liberalismo, más que una doctrina, es un estado de espíritu: el estado de espíritu del hombre iluminado por la
inteligencia y dirigido por el sentido moral', Cf: La Europa de hoy. Explicación de nuestro tiempo, "El Sol", 3-
HI-193L.



socialitzada en el si d'Acció Catalana, tenia un interés en el'debat polític espanyol si hom té en

compte el període de transició cap a un régim república, pocs mesos abans del Pacte de Sant

Sebastiá i arab una política pedagógica respecte de les vigents noves polítiques repubiicanes

al Principat Per aquesta rao, "El Sol" ja pressuposava una organització política territorial

clássica en que l'aplicació federal no distingís entre fet nacional i fet regional i, per tant,

entengués l'atorgament de régims autonómics que vertebressin una unitat política/nacional

superior. En aquest sentit, la ideología nacional roviriana contrastava significativament amb la

política republicana partidaria del federaiisme clássic/ regional vuitcentista . En una segona

part, raes concreta al régim federal estatal i cátala, Rovira explicitava no tan sois el concepte

" de federado nacional i regional, aquesta aplicable en casos de plurinacionalitat d'una mateixa

área nacional: "Hay un federalismo que sirve para unir naciones. Hay otro federalismo que

sirve para para organizar interiormente una nación. Al primero corresponden las amplias

formas confederativas. Al segundo corresponden las formas más estrechas de la autonomía o

la descentralización política. Para mejor entendernos, podríamos denominar federalismo

exterior al que enlaza por fuera las naciones y federalismo interior al que organiza una

nación por dentro. El primero es un federalismo nacional; el segundo es un federalismo

regional".

El cas de la federació entre Catalunya-Valéncia-Balears servia de concreció de poder

polític autónom a cada regió histórica: era el federaiisme regional. En canvi l'alianca entre

nacions (a nivel] exterior/ peninsular) no tenia altra aplicació que la federació nacional . Era,

/ de nou, distingir la doctrina de Pi i Margall, del dret polític de les nacions, ja que "no

distinguía con suficiente claridad los conceptos de Estado, nación y región [...]. Partió de un

criterio regionalista. Prescindiendo de la unidad superior por el conjunto de las regiones de

lengua catalana, colocaba separadamente Valencia, Baleares y Cataluña estricta o

969 A. ROVIRA Y VIRGILI: Problemas políticos. El porvenir delfederalismo, "El Sol", 5 - I IM930 . La
nota introductoria del diari era ben significativa pet que fa a la concepció federal cen t ra l izada : "Nuestros
lectores habituales saben cuan sinceramente defiende EL SOL el resurgir de las grandes regiones históricas del
país, como una realidad viva cuyo desarrollo conviene favorecer con las más amplias concesiones autonómicas,
sin mengua -antes bien todo lo contrario- de la unidad nacional española. No és éste el punto de vista del Sr.
Rovira y Virgili, cuyo criterio -ocioso era decirlo- no compartimos. Sin embargo, respectuosos siempre con el
modo de pencar de nuestros colaboradores, a fuer de liberales, no vacilamos en acoger este trabajo del gran
periodista y político catalán".

970 El contingut nacional-cultural de les nacions era condicional peí recobrament d e ia normalitat
lingüistica que Rovira identificava amb la república, mentre que la substitució de Hengües mino r t aades era obra
de la monarquía. Era un símbol que identificava la idealitat republicana amb el ressorgiment de cultures
oprimides davant la fallida de la monarquia: "Pero los nuevos tiempos han llevado, en general, a un
renacimiento de las lenguas populares. El sentimiento democrático y las tendencias autonomistas y
nacionalistas contrarrestan la influencia de ¡a lengua real o estatal. El supremo timbre de nobleza de una
lengua no es ya el ser hablado por un monarca, sino el ser un instrumento de cultura. Una lengua popular, al
tener una cultura propia, deja de ser una lengua plebeya, inferior. Y al lograr por la cultura, el mismo nivel de
¡a lengua real, aspira a tener también las mismas prerrogativas oficiales". C£ : Pueblos y Reyes. La Lengua
Popular y la Lengua Real, "El Sol", 7-VI-1930.



principado entre las demás regiones, asimismo separadas sin consideración a la superior

unidad de las tierras castellanas y vascas". El pas de la regió a la nació era ciar: "Este

federalismo, a mi entender,' ha de ser substituido por un federalismo nacional que se

encamine hacia una holgada forma confederativa". Amb tot, la trajectória de Pi era

representativa, en el context de la transició republicana, de la ideología d'esquerra

republicana. Per aquesta rao, Rovira ni incidía en l'aportació racionalista, il-Justrada i en la

tradició revolucionaria heretada de t'hegelianisme d'esquerra, destacant pero, que aquesta

trajectória era hereva de d'un "individualisme racionalista" cátala (Ramón LIuII i Axnau de

Vilanova)971.

Alió que aporta Rovira en aquesta clarifícació conceptual és una gradació

d'institucionalització de ÍTüstat confederal o "confederado hispánica d'Estats federáis": "La

facultad, por parte de todas las regiones (catalanas, castellanas, etc.), para constituirse en

Estados autónomos sin tener que esperar la federalización total, representaría una fórmula

práctica muy semejante a la de las Mancomunidades provinciales" . Aquesta proposta d'un

nou federalisme adscrit a nacions era l'aportació roviriana a "El Sol"; pero, a la base també

calía establir quines formacions organiques possibilitaven aquest estat d'opinió. Hem esmentat

adés el clima d'un nou sistema de partits republicans. í aquest era el factor polític de la

proposta estratégica de Rovira referida a Acció Republicana i Acció Catalana: "En estos

partidos, el catalanismo no es un simple matiz. Decirse catalanista no significa para ellos

una adjetivación de su republicanismo. La catalanidad es, en su ideario, una idea sustancial.

Su fórmula política de enlace peninsular consiste en un federalismo muy amplio, que, con

relación al clásico sistema pimargalliano, podemos denominar ultrafederalismo". Es tractava

d'una resposta a l'alianca republicana espanyola que considerava adjectiu el fet federal.

Rovira, en canvi, exposava que I'únic repubíicanisme de futur era el que s'inscrivia dins

l'assumpció política del fet nacional cátala. I aquest fet, sota la militáncia a Acció

Republicana, el diferenciava notablement de Maciá, que "cuenta con una simpatía difusa" i,

sobretot, de la Lliga Regionalista, que "es herida gravement en sus partes más vivas por los

republicanos catalanistas", sobre els quals opinava premonitóriament que "les correspondrá

elpredminio democrático en el nuevo periodo político de Cataluña" ,

971 Pi y Margal/. Los orígenes de su heterodoxia, "El Sol", 19-XH-1930 [article reproduit a Lectura de
/>/..., pp., 103-106.

972 A. ROVIRA Y VIRGILI: Una hora histórica. El federalismo interior, "El Sol", 2-V-1930.
973 Política Catalana. Los Republicanos de Cataluña, "El Sol", 6-VÜI-1930. L'opinió d e Rovira en

aquest context d'emergéncia del republicanisme catalanista és exemplificat per un editorial de "El Sol", 18-VTÜ-
1931 (Al margen de ios estatutos. La Doloroso Realidad de Cataluña), que obeeix al debat constitucional i que
comenta unes añrmacions de Rovira davant el fet regional i nacional i davant la redacció constituent. L'opinió
del diari especifica dos aspectes. Davant la implícita política ambivalent de la Luga, "De cuantos orientan el



2.1.5. "Crisol" (1931)

La continuítat ideológica peí que feia a la pedagogía republicana i liberal explicitada a

"El Sol", Rovira la va continuar a "Crisol". Així, la pedagogía informativa cara a Espanya té

un segona fita en el període transcorregut durant la participado de Rovira al si del Partit

Catalanista República en polémica, per exemple, amb inteHectuals espanyols com Ramón

Menéndez Pida! al voltant de l'estructura histórica peninsular974. Es tracta de la col-laboració a

"Crisol" -dirigit per Texdirector d"'EI Sol", Félix Lorenzo- órgan república, sorgit com a

tribuna republicana continuadora de la concepció liberal-republicana d'"El Sol", pero amb una

línia mes definida quant a la transformado de l'estat. Aquesta situació s'esdevingué quan "El

Sol1* va passar a una majoria d'accionistes d'orientació monárquica a fináis de marc de 1931,

quan el diari publica un llistat de col-laboradors que deixaven el rotatiu. Rovira no hi consta,

pero la incorporado a "Crisol" va ser automática . La participado en aquesta publicado976

pensamiento catalán, de cuántos lo acaudillan, por no decir lo conforman, el director de "La Ñau", Rovira y
Virgili, es el más imperioso. El ilustre publicista puede engañarse al adoctrinar a los suyos, per detesta el
engaño. No usa el Sr. Rovira y Virgili dos clases de alegaciones, una para Madrid y otra para Barcelona".
D'altra banda aparegué la preocupado del rotatiu per unes possibies "reivindicacions independentistes" davant la
incomprensió política espanyola davant el fet nacional cátala.

974 Es tracta del debat entre Menéndez Pidal i Rovira i Virgili sobre la base nacional espanyola que
ambdós inteMectuals van mantenir respectívament des d'"El Sol" i "La PubticitatV "La Voz" entre l'agost i
l'octubre de 1931. J[avier] Tfusell]: La cultura española y las autonomías, "Cuenta y Razón", hivern del 1982,
núm. 5, pp. 143-155. En.especial vegeu la resposta de l'htstoríador espanyol: Más sobre la nación española.
Respuesta de don Ramón Menéndez Pidal al señor Rovira y Virgili, "El Sol", 6-IX-1931. Davant la "nueva
estructura nacional" que, segons Pidal, era qüestionada per Rovira i Virgili, ¡'historiador espanyol feia unes
consideracions de les conseqüéncies polítiques de contemplar les aportacions catalanistes al debat constitucional
república: "Si esa psicología rencorosa fuese general, si el ensimistnado exclusivismo del genial Prat de la Riba
fuera a seguir de mucho tiempo, no habría sino inclinarse y decir tristemente adiós cuanto .antes a esos
hermanos que reniegan de la fraternidad. Pero todos tenemos experiencias en contra y podemos afirmar que
esos sentimientos, aunque dominantes entre los luchadores del régimen antiguo [Dictadura de Primo de Rivera],
no son generales, ni parecen ser los de las generaciones nuevas". Pero Pidal alertava que la transigencia política
davant les reivindicacions nacionals peninsulars podría comportar que "la que siempre fue una nación, se
convertiría en un simple Estado; compartimientos estancos, nacioncillas aisladas, cautivadoras del hecho
diferencial, empeñadas en negar obcecadamente,, como vemos, los lazos ideales, para quedarse sólo con los
lazos materiales que convengan. Peor que un Imperio austrohungaro [exemple que Rovira havia exposat com a
no-model per a la federació entre nacions; per a sectors de la intel-lectualitat espanyola esdevenia un exemple de
radicalitat!]. No nos hagamos ilusiones. Si bajo esta psicología del resentimiento el Estado español no tiene
respecto de la región una prensa de unión espiritual en la enseñanza, la generación del desamor acabará por
raer, con pertinaz trabajo de zapa, todo sentimiento de unidad espiritual; la fuerza moral de la nación, la única
fuerza de los pueblos, será arrancada, y la disgregación en el nuevo imperio austrohungaro será rápida".

y " María CRUZ SEOANE/ María DOLORES SÁIZ: Historia del periodismo... pp., 413-414. Mercedes
CABRERA: op. Cit., p. 257, 265. El tiratge de "Crisol" osciHava al voltant de 80.000 exemplars, p. 264. La
qüestió del domini d'"El Sol" ea mans d'accionistes monárquics, el llistat de col-laboradocs que deixaven d'ésser-
ho3 els col-laboradors d'aquest diari i la vinculació a P'Agrupación al Servicio de la República": Gonzalo
REDONDO: Op. Vol.II, cit.: pp. 247-249 i 252-256.

976 "Crisol. Periódico Trisemanal" va ser la tribuna on Rovira continua divulgant el programa catalanista
liberal i república, després d'haver escrit per a "El Sol". La serie d'articles va ser: Cataluña y las constituyentes
(30-IV-1931), Cataluña en España. Por la amplitud de la autonomía (15-VH-1931); Problemas
constitucionales. El Presidente de la República (28-VHI-1931); El liberalismo radical (3-IX-1931); La Cuestión
de Cataluña. Combate contra fantamas (ll-IX-1931), La custión catalana. Cataluña no es bilingüe (13-X-



continuará amb l'objectiu iniciat a "El Sol" d'informar sobre la vida política catalana. Aquesta

coHaboració, mantinguda entre 1'abril i el desembre de 1931, s'emplacava en el debat

constiruent espanyol, que havia de definir el marc d'organització territorial en relació a un

model de federaíisme nacional concretat. I per a Rovira també consistía a debatre el modeí

polític federal estatal i el model de societat democraticorepublicá liberal. Es ciar que ambdues

propostes eren caracteristiques del Partit Catalanista República i del portantveu "La Ñau" i

"La Publicitat"977. Per tant, les idees que Rovira aporta a "Crisol" son derivades de la mateixa

evolució inteHectual-política deis republicans catalanistes.

El principi general de qué parteix la doctrina de Rovira és la concepció que denomina

liberalisme radical i que exposa a "Crisol" sota el títol El liberalismo radical. Es tracta de

palesar la diferenciado -en el marc d'enriquir també el debat polític amb idees i no amb

tacticismes978- entre el liberalisme conservador i el liberalisme radical partidari de la

'revolució evolutiva', que suposaria una alternativa tant al feixisme (italiá) com al sovietisme

staliniá: "Hay un liberalismo conservador, estático, escéptico contemplativo, que tiene, sin

duda, sus virtudes en el orden individual, pero que es recusable en el orden social y político

desde el momento que representa la inhibición y la neutralidad ante las grandes luchas que

afectan a la multitud de los hombres. Hay otro liberalismo, el liberalismo radical, inspirado

por un anhelo revolucionario, innovador y justiciero, que siente las pasiones humanas, a las

cuales quiere encauzar por medio de la inteligencia. Así el liberalismo no es la barbarie

destructora ni ¡a negación de los altos valores del espíritu; es al contrario una prolongación

del sentido liberal, una mayor humanización de este sentido". Aquesta concepció política

tenia aplicació en la política cultural: "La revolución aplicada en el plano de la cultura, es

decir, de la inteligencia y la educación individual y colectiva, tiende a evitar los movimientos

bruscos y convulsivos de la revolución violenta, tan expuesta a hollar los derechos del

hombre y los valores culturales1'. Amb quin espai dones, s'identifícava aquesta radicalitat

1931); La República española. Ni Federal ni federalizable (19-X-1931) ; Para alusiones. El porvenir de ¡as
lenguas (12-XI-1931) ; Doctrina y política (30-XH-1931) .

977 Existeix un cert paral-lelisme ent re els articles de "La Publicitat" i els t emes tractats a "Crisol" sobre
la concepció de l'organització politicoterritorial. En son mostra: Textos comtititcionals. Les constitucions

federáis, l'estatut d'autonomia, Catalunya autónoma, Catalunya i la Consiitttció espanyola. La Constitució
d'Espanya i ¡'Estatuí de Catalunya, La igualtat de les regions. El federaíisme a Bélgica i La Comunitat Británica
de Nacions(\, 7, 23, 28-V, 4-VI, 3,12-VT1, 18-IX, 27-XI i 10-XII-1931).

978 Com va exposar Rovira, examinant el debat d'aprovació de la Constitució republicana, en í'article
Doctrina y política (3 0-XÍI-1931): "La democracia necesita una doctrina con mayor motivo que la dictadura; la
Repitblica puede prescindir menos que la Monarquía de una infraestructura doctrinal. Si recapitulamos hoy los
debates de las Cortes Constituyentes de ¡a segunda Rept'tblica española, comprobaremos en seguida la
poquísima densidad de doctrina en las diversas posiciones que se han exteriorizado [..,]. La doctrina no es
precisamente un haz de fórmulas solemnes y librescas, sino algo más profundo y más vivo: la explicaión mental
de ¡as cosas y de los hechos, la aplicación de la inteligencia culta a la vida del hombre y del mundo. Sin esta
interpretación básica, el mundo y el hombre, ¡a vida y la historia, no pasan de una serie de fenómenos aislados y
sin sentido". , ,

3/V



liberal? Amb la "izquierda política libre de jacobinismo'1. Jacobinisme que Rovira troba tant

en el feixisme com en el comunisme, ja que suposen un "radicalismo" que prescindeix "del

sistema liberal". I aquest radicalisme és identifícat amb una certa manca de racionalitat: "el

impulso sin contrapeso, la pasión que salta por encima de la inteligencia, la táctica

convulsionaria en lugar- de la verdadera táctica revolucionaria". Qué era, dones, el

liberalisme?: "es la paz civil, el debate de las ideas, el diálogo ordenado de todas las voces. Y

cuando del simple liberalismo se pasa al liberalismo radical, que es dinámico, que es acción

y creación, las más amplias posibilidades aparecen realizables con los instrumentos de la ley

y de la cultura. El más fatal error de las clases conservadoras y de los partidos de derecha

es haber opuesto a la política radical una resistencia 'retardataria1". El model liberal

defensat per Rovira (i peí Partit Catalanista República) era una opció que se situava entre "el

evidente fracaso de la reacción anidemocrática y de la revolución antiliberal" i que obria

camins "de porvenir a la izquierda política, destinada por su liberalismo a asegurar el orden,

y por su radicalismo, a transformar el régimen social".

Sota aquest model ideológic social, les aportacions de Rovira a "Crisol" plantejaven

l'estructura política de Catalunya en el marc sorgit del debat constitucional espanyol,

immediatament instaurada la Generalitat republicana. La síntesi de la seva doctrina basada no

en la federalització regional, sino nacional i en la delimitado de les atribucions polítiques

exclusives marcades per rEstatut envers la Constitució republicana de 1931, queda establerta

en el primer article, Cataluña y las Constituyentes . Per a Rovira la Generalitat pactada el 17

/•¿'abril de 1931 recuperava la tradició de la "República Catalana" de Maciá del 14 d'abril,

\m Estado Catalán", ja que "son expresiones verbalmente distintas de un anhelo único y

unánime de todos los catalanes: la autonomía federativa". Alió prioritari era, dones, establir,

envers els polííics espanyols, el procés mateix que seguiría la Generalitat, en un context de

transició preestatutari: "[...] a la Generalidad corresponden las facultades de las Diputaciones

provinciales, las de la disuelta Mancomunidad y las que le delegue el Gobierno Central. Este

régimen transitorio cesará al establecer la nueva estructura del Estado español, según las

leyes fundamentales que elaboran las Constituyentes". I quin model d'organització política

s'havia d'establir, per a concretar la "fraternidad hispánica", que, segons Rovira, ha aportat

\n ímpetu avasallador del ideal republicano"! Era un model república que "separándose de la

política unitaria y asimilista de la monarquía, reconocerá la autonomía integral de Cataluña

-administrativa, económica, jurídica, política, cultural y lingüística- por medio de un

engranaje federativo. Cualquiera decepción en este punto produciría en el pueblo catalán

979 Per a la datació de tots eís articles citats remeto a la nota número 976



una dolorosa reacción sentimental de gravísimas consecuencias". Pero el model de Rovira

era el sorgit de la voluntat plebiscitaria de la societat catalana que s'atorgaria un Estatut que

legitimaria la condicó nacional del país. Per tant, Rovira era contrari a una federado territorial

organitzada des de l'Estat espanyol, i en canvi apostava per una delegació voluntaria de

poders cap a l'estat, no pas a l'inrevés. En efecte, en aqüestes coHaboracions defensava el

federalisme nacional, no pas el regional: "De dos modos puede legarse a la implantación de

la autonomía catalana: por el establecimiento de una Constitución federal española, y por un

Estatuto particular de Cataluña". Rovira aposta per ía segona vía, tot aclarint que "La

i federal ización total, inmediata, simultánea y uniforme de España ofrece a mi entender, una

serie de inconvenientes y peligros, sobre todo en los comienzos del nuevo régimen. [I que] El

Estatuto que Cataluña debe presentar a la deliberación de las Cortes Constituyentes es el

Estatuto que delimite las funciones del poder central y las del poder autónomo y organice la

convivencia y las relaciones de estos poderes. No se debe someter a las Cortes españolas el

Estatuto interior de Cataluña, o sea la Constitución catalana. Esta debe ser libremente

establecida por los catalanes, dentro de la esfera de las atribuciones del poder catalán, el

cual tendría los limites que señalase explícitamente el Estatuto aprobado por las Cortes o en

su caso la Constitución federal, si federal fuese la organización del conjunto del Estado

español". Préviament, tanmateix, cal considerar els mecanismes polítics no pas de manera

uniforme sino en funció de la voluntat de determinació de cada territori: "Cataluña, al

reivindicar su autonomía, no ha de pedir el establecimiento de una República federal con

• múltiples Estados particulares previamente creados. Reivindica para sí las facultades

inherentes a la autonomía federal, y considera que la determinación del régimen de los

demás pueblos hispánicos corresponde a cada uno de éstos, según sus anhelos y sus

necesidades".

Aquest seria el model neofederal que estructuraría la plenitud de competéncies de

Catalunya i que reforjaría la relació entre nacions i territoris peninsulars. Amb tot, aquest

aspecte adquiriría una perspectiva contraria si la Constitució i el debat sobre l'Estatut a les

Corts constituents convertissin l'autonomia federativa en simple descentralizado, en

prospectiva del debat estatutari, alió que hom ha defmit com a "demonización de Cataluña"

("Por la Amplitud de la Autonomia")m'. De fet, Rovira aposta peí neofederalisme o

federalisme nacional, tenint en compte les converses prévies que Acció Republicana i Acció

980 Aqüestes reflexions de Rovira tingueren lloc quan la premsa espanyola es comengá a ocupar de
debatre l'avantprojecte d'Estatut-d'Autonomía a partir del 2 dejuliol de 1931. Sobre la demonització catalana en
el posterior debat estatutari: Pere ANGUERA: "La cuestión catalana en la Segunda República" a Terceras
Jornadas Niceto Alcalá-Zamora y su época, Diputación de Córdoba, 1998 (esp. pp. 71-77). Sobre la concepció
de l'Estat espanyol república: Manuel GERPE LANDÍN: L'Estatut d'Autonomia de Catalunya i L'Estat integral,
Ed. 62, Barcelona, 1977, p. 133.
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Catalana havien mantingut a Madrid el febrer de 1931 amb integrants á'Acción Republicana,

amb Marcel-lí Domingo i amb Niceto Alcalá Zamora . En l'article Ni federal ni

federalizable va exposar el projecte república catalanista i el projecte constitucional

espanyol . Es tracta d'un recorregut per l'aplicació del model confederal roviriá. La

República tindria un carácter federal partint de íes dinámiques nacionals i d'altres territoris.

Rovira, per tant, a la práctica, volia cercar una línia que contemples drets polítics nacionals i

drets polítics regionals pero establerta processualment, no pas des de la propia llei: "los

diferentes pueblos vivos del Estado español" podien obtenir "constitucionalmente su

autonomía, una verdadera autonomía equivalente a la que tienen los Estados particulares o

Estados miembros de una Federación. Este procedimiento análogo al adoptado años atrás

por las Mancomunidades provinciales, hacia posible constituir por etapas sucesivas una

Federación peninsular formada por tantos Estados autónomos como pueblos con voluntad

propia y conciencia despierta hay en la Península".

Aquest model territorial-en-construcció, per tant. potencial, és el que Rovira havia

establert en aqüestes converses amb polítics republicans espanyols i que va definir com a

República federalitzable, model, dones, alternatiu al model elássie de federació regional

establert per Pi i Margall: "En cambio aparecía más abierto el camino de la República

federalizable, uno de cuyos primeros Estados autónomos sería Cataluña. El neofederalismo,

como podríamos llamarle, ganó rápidamente terreno en Cataluña, y a esta especial

concepción responden el plan y el mecanismo del Estatuto elaborado por la Generalidad'. Es

tractava de legitimar un estatut nacional d'autonomia i no regional983. L'aportació de Rovira,

pero, era constatar a la base una diversitat de criteris per a alió que els republicans espanyols i

els catalans entenien per procés de federalització: "Nosotros [Rovira, Maciá Maüol, Josep

Barbey i Bofíll i Mates que anaren a Madrid en representació d'AR i d1 AC per a establir uns

criteris d'acord envers una "nova estructura [real]" política que contemples el principi de la

"humana llibertat" de decisió, en l'órbita d'una comumtat ideológica espiritual republicana]984

981 Alcalá Zamora es refereix en aquesta entrevista al priacipi d'acord sobre eL model autonómic a
desenvolupar entre ambdues parts tenint en compte el model polític i de solidaritat "efusiva y esperanzada":
Niceto A L C A L Á - Z A M O R A : Memorias, Ed. Planeta, Barcelona, [1977(1998)], p. 182.

982 L'objectiu del catalanisme república entre el Pacte de Sant Sebastiá i la constitució republicana
espanyola era establir el projecte federalitzable, que es basava en l"'amplitud de l'assoliment federal de lü s t a t
particular de Catalunya", a Jaume BOFÍLL, Una política... p. 73.

983 Contráriament ais posicionaments exposats per Rovira en l'article citat a "Crisol", d'aitres
enfocaments conceben l'assoliment d'una "República federalitzable" com alternativa a la vía conservadora de
Cambó ("Concordia") i a la de Rovira ("separatista"). Cf.: Shlomo B E N AMI: Op. Cit., p . 31 .1 tampoc no resta
ciar fins a quin punt es va assolír un determinat "mutuo desarme sentimental per part de l'Estat espanyol, si per
aquest "desarme" cal entendre l'absencia del nacionalismo espanyol liberal.

984 Entrevistas importantes. Ix>s representantes de Acció Catalana y Acetó Republicana, en Madrid "El
Sol", 14-11-1931.



nos referíamos a la autonomía de características esencialmente federalistas: bilateralidad

contractual y soberanía en el ejercicio de las facultades autónomas. Nuestros amigos

madrileños, o algunos de ellos, se referían a la autonomía que no es más que una

descentralización, puesto que parte del Estado central como tínica fuente de poder y es

cabalmente una delegación de facultades y, por lo tanto, una autonomía otorgada a precario

y sometida a una voluntad unilateral". La perspectiva de Rovira no era errónia: en la redacció

del Títol í de la Constitució republicana espanyola l'organització politicoterritorial es definía,

com a "Estado integral, o sea un Estado unitario descentralizare", i, per tant no era

concebible cercar-hi tendéncies federatives ni tampoc la federado entre ámbits nacionalitaris

de la mateixa cultura.

L'oposició a la federado interior va ser explicitada per Rovira en l'editorial de "La

Ñau" del dia tretze d'agost de 1931, Regions i nacions, dotze dies després de l'aprovació de

l*Estatut de Nuria, establint que si en quella conjuntura Rovira mateix no preveía aquest tipus

de federado regional no volia dir que en un futur no es.pogués materialitzar: "Nosaltres no

demanem ara mateix la instaurado, d'unn Estat autónom pancatalá, o sigui format per les

ierres catalanes del Principal de Catalunya, de Catalunya, de Valencia i de les Ules. Prou

sabem que no totes les terres de Uengua i historia catalanes están avui prou assaonades pera la

realització de l'ideal pancatalá. Pero si no demanem que es constitueixi en el moment historie

la Catalunya total i nacional, tampoc podem consentir que aquesta Catalunya quedi al marge

de les possibilitats de.demá".

En definitiva, aquesta concepció constitucional en la redacció del títol I evidenciava

un cert 'confusionisme ideológic' en el debat federa!, remarcat per teórics del Dret985. Així

s'explica que Rovira constates que les teories centralitzadores prussianes envers Alemanya del

jurista Hugo Preuss prevalguessin sobre els posicionaments descentralitzadors i federatius del
no/

teóric del dret austroamericá Hans Kelsen . Pero alió que remarcava Rovira era la base de

985 És el cas de José ACOSTA SÁNCHEZ , que destaca aquest confusionisme sobre el federalisme;
pero en canvi no figura Rovira com a teóric del pensament confederal: "Desarrollo político y tratamiento
constitucional del problema de la organización territorial del Estado Español en el primer tercio del siglo XX" in
Terceras Jornadas Niceto . . .p. 160.

986 Hugo Preuss (1860-1925), jurista que fou el principal autor de la redacció de la Constitució de
Weimar (1919) favorable a Tadministració territorial centralitzada. El 1906 va escriure el tractat El
desenvolupament de Vorganització i constitució de les ciutats alemanyes. Hans Kelsen (1881-1973), jurista,
teoritzador de la concepció pura del dret; va tractar sobre l'articulació entre Estat comú, Estat federal i estats
federáis. El 1925 va ser autor de la Teoría general de i'estat Per a la referencia a Preuss: Juan. BENEYTO: Las
Autonomías. El poder regional en España, S.XXI, Madrid, 1980, p. 58 .1 , a mes, per a la teoria de Kelsen, vegeu
Pablo LUCAS VERDÚ: "Estado Federal" dins Carlos E. MASCAREÑAS [Dir.]: Nueva Enciclopedia jurídica, F.
Seix, Barcelona, 1982, pp. 34 i 36. Per a la concepció de la federado en els estadis de Kelsen: Jaume VERNET:
El sistema federa! austríaco, Generalitat de Catalunya, EAP, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 32. És ciar que
Rovira volia cridar l'atenció, en el cas de Preuss, entre el paral-1 elisme Prússia-Alemanya i Castella/Espanya.
També és útil per a la situació de Hans Kelsen: Dusan SIDJANSKI: 'federalisme (et neo-féderaÜsme)' a Denis
de ROUGEMONT: Dictionnaire internaüonal du federalisme, Bruylant, Bruxelles, 1994, p. 72.



les dificultáis per a Galicia, Euskadi i Catalunya, exponents. de un "problema biológico,

histórico y espritual a la vez. Y este problema, que podría ser fácil y satisfactoriamente

resuelto por un largo período a base de autonomía federativa, es de solución difícil y áspera

dentro de los moldes angostos e inadecuados de esa seudo autonomía tutelada que el Estado

unitario puede ofrecer".

Aquest programa pero, tenia el seu suport en la doctrina política roviriana, basada en

la superado de la concepció positivista de nació i en l'establiment de la centralitat en la

condició política. En I'article Combate contra fantasmas, exposa clarament la seva ideología

nacional. Segons Rovira, la interpretado política espanyola continuava emfasitzant aquesta

elaboració cíclica i historicista de Prat de la Riba i de Lluís Duran i Ventosa. Entre les raons

d'aquesta persistencia, Rovira reconeix la manca de pedagogía vers Espanya del fet nacional

cátala: "los catalanes tenemos en esto nuestra parte de culpa, puesto que hemos hecho muy

poco para llevar a las tierras de lengua castellana nuestra bibliografía histórica y política"'.

Dit aixó, sitúa la seva teoría liberal i política sobre aquesta realitat nacional: "Al afirmar

nuestra nacionalidad y nuestro derecho, no los fundamentamos en la naturaleza. No los

fundamentamos en la raza, ni en la historia, ni en la lengua. Para nosotros, el criterio de la

nacionalidad y la base del derecho a la autonomía están en la voluntad humana, en la

voluntad colectiva, democráticamente manifestada". En aquest projecte liberal de la nació els

factors objectius com la llengua987 o la historia legitimen i omplen de contingut la

reivindicado del dret.a dir lliurement: "ellos [els factors objectius] dan la materia a la cultura

y a la conciencia nada nacional, que son hechos espirituales y contribuyen poderosamente a

determinar la voluntad, o sea el hecho jurídico que por modo inmediato establece el derecho

a la libertad colectiva de un pueblo". En efecte, Rovira no feia mes que exposar la

consciéncia col-lectiva, fonamentada en un projecte de cultura, aconduida a través de

Taplicació política. El pas de nació cultural a nació política a través de la voluntat de decisió:

"Creemos que la voluntad democrática es el factor político que establece jurídicamente el

derecho a la autonomía. Pero creemos también que esta voluntad no nace por capricho o por

cálculo de los hombres, sino que tiene sus causas más frecuentes en la historia nacional, que

en su aspecto espiritualista está formada principl amenté por la lenguay por la cultura[...] la

voluntad política explícita y clara de un pueblo debe ser respetada y reconocida, cualquiera

W1 Peí que fa al plantejament lingüístic Rovira escriu dos arricies a "Crisol": Cataluña no es bilingüe"
(13-X-1931) [reproduít a Antoni Rovira i Virgiíi i la qüestió nacional. Textospolitics, 19Í3-I947, pp. 249-253] i
El porvenir de tas lenguas (12-XI-1931). El nexe comú de tots articles (en respectiva resposta a Lviís de Zulueta i
Sánchez Albornoz) es exposar el principi de sobiranía, 1' oficialitat territorial del cátala, sense qüestionar el
model multingüe de molts estats europeus. El concepte que empra Rovira és el de llengua natural o histórica.
Així exposava a El porvenir... "¿Por qué se nos ha de disputar a los catalanes la soberanía de la lengua
materna en su reducida área territorial? [...] ¿Es demasiado, es mucho que Cataluña quiera asegurar el señorío
de su lengua procer en el solar de su historia de mil años?".



que sean las reservas y las objeciones doctrinales y científicas que en ciertos casos quepa

formular".

Rovira, dones, no fa altra cosa que fer seva una definido de rhistoriador Lavisse sobre

la nació que explícita la idea nacional roviriana: una nació és una obra de la historia ratificada

per la voluntat deis homes. Una volunta! que Rovira expressava a través de dos models:

independencia o autonomía federativa. Pero alió mes remarcable és que l'oposició al dret de

determinar un futur polític no és ja antinacionalista sino que s'oposa a la cultura política

liberal. Aquests sectors d'oposició son: "antiliberales y antidemócratas, o por lo menos

actúan como tales en esta cuestión concreta". El sentit d'aquesta reflexió adquiría especial

relleu després del plebiscit de l'Estatut de Nuria d'agost de 1931. Rovira exposava, divulgava

el que havia caracterítzat la tradició republicana o el "voluntarismo nacional" d'en^á de Pi i

Margall i que tenia el seu suport en Mancini, Ernest Rénan i en l'historiador renovador francés

Ernest Lavisse (1842-1922). A mes de destacar l'aplicació de la voluntat nacional en casos

com l'aprovació del projecte de l'Estatut d'Autonomia de 1918.

2.1.6. "El Sol" (2a etapa: 1932-1933)988.

La fíxació de la posició que Rovira defensa en el context d'implantació de les

institucions republicanes s'amplificá en qüestions que va tractor al seu retorn a "El Sol"989, on

comenta, com a tema monográflc, aspectes de política catalana. En un primer bloc, aquests

articles proposaven continguts centráis de les orientacions del país envers les eíeccions al

Parlament Aixi ho exposava a El Doble carácter de la lucha: "El Parlamento de la Cataluña

988 Els articles de Rovi ra en la represa a "El Sol" van ser: El Doble carácter de la lucha (25-X-1932) ;
Política catalana. Los partidos en Cataluña ( l -XI-1932); Política catalana. Barcelona y Cataluña (8-XI-1932);
Política catalana. El Presidente de la Generalidad (16-X1-1932); Política catalana. El resultado de las
elecciones (26-XI-1932); Política catalana, fxi labor inicat del primer parlamento (l-XTT-1932); Política
catalana. El presidente Maciá (22-XII-1932); Política catalana. Cataluña sin provincias (26-XII-I932); Política
catalana. Examen del golpe anarcosindicalista (13-1-1933); Política catalana. El régimen interior de Cataluña
(20-1-1933); Política catalana. Las causas del cambio de Gobierno (28-1-1933); Política catalana. A propósito
de unos incidentes lingüísticos (5-Ü-1933); Política catalana. La Fachada de la Lliga (12-11-1933); Política
catalana, El Estatuto Interior de Cataluña (22-11-1933); Política Catalana. La responsabilidad ante el
Parlamento ( l-ÜI-1933); Política catalana. El catalanismo que triunfa (27-IH-1933); Política catalana. El
problema de la policía (29-111-1933); Política Catalatia. En la Muerte de Bofitl y Matas (7-IV-1933); La
República en Cataluña (14-IV-1933); Política Catalana. Cataluña en el aniversario de la República (18-IV-

1933); Política Catalana. El Parlamento, según el Estatuto interior (29-IV-1933); Política Catalana. Idilio
Lerroux-Liga (10-V-1933); Política Catalana. Las facultades del presidente de la Generalidad (18-V-1933);
Política Catalana. El problema del campo (2-VI-1933); Política catalana. Conmemoraciones históricas (22-VI-
1933); Política Catalana. Cataluña y el Gobierno Azaña(\ -VTJ-1933).

989 "El Sol" del 24 d'octubre de 1932 comenta així el retorn de Rovira a la redacció del diari liberal:
"[Rovira i Virgili] es una de ¡a fuertes personalidades intelectuales de este momento histórico de España.
Enjuicia no sólo los problemas de Cataluña sino los que interesan a toda la nación, con excepcional talento y
con un extraordinario vigor polémico".



autónoma ¿ha de tener o no una marcada tendencia izquierdista? [...] la política interior

catalana ¿ha de ser o no obra de los partidos exclusivamente catalanes?, assabentant de les

opcions ideológíques de la Lliga i de l'esquenra: "La Lliga Regionalista continua siendo lo

que ha sido siempre: una derecha, no una extrema derecha. Es una derecha comparable al

partido católico belga, al partido conservador inglés y al "Zentrum" católico alemán. En

ciertos momentos ha tenido contactos con las izquierdas y ha adquirido una apariencia de

centro. Etiquetas aparte, el cenlrismo de los regionalistas ha sido una fugaz ilusión. El Sr.

Cambó, personalmente, podría hacer una política de centro". Aquesta análisi abastava fíns

els comentaris que dedicaría al canvi de nom: Lliga Catalana, i a les relacions entre Lerroux i

aquest partit regionalista a les envistes del primer govern Lerroux el juny de 1933. Per Rovira,

dones, el canvi de nom no suposava cap canvi estructural: "No hay cambio de frente, ni

siquiera cambio de postura. No hay más que precauciones y preparativos. Nunca la la Lliga

ha sentido amor al lastre doctrinal e ideológico. Es un partido de tropas ligeras, apto para

las maniobras y las marchas rápidas en la dirección del Poder. Su mayor impedimenta era la

historia de sus treinta años, y ahora quiere, si no prescindir de esa historia, por lo menos

archivarla". Aquesta definició no s'oposava, per tant, a una possible entesa amb el partit

radical de Lerroux: "La evolución innegable del señor Lerroux, sobre todo a partir del 14 de

abril de 1931, ha acortado muchísimo las distancias entre el caudillo radical y los hombres

del catalanismo derechista. La Liga ha sido siempre una derecha dispuesta a moverse hacia

el centro cuando las circusntancias lo aconsejasen [...]. Por otra parte, la concepción que de

la República tiene hoy el Sr. Lerroux es muy semjante a la que tiene la Liga. Ideológicamente

hay, pues, una base objetiva para la aproximación y para la colaboración [...]. Si el jefe del

partido radical llegase al Poder, de cualquier manera que fuese, el connubio sería muy

probable. La Liga sólo se une a los vencedores. Mientras tanto, sus hombres maniobran,

reservados y cautos. Con lodo se acentúa su enemiga a don Manuel Azaña y su despego por

la República"990.

Quant a l'esquerra, Rovira en sintetitzava la trajectória deis darrers deu anys: "La

"Esquerra" de hoy, como la vieja "Esquerra" de veinte años atrás [=UFNR] y como la

"Acción Catalana"de 1922, ha arrebatado la bandera catalana a la "Lliga"11. L'exposició del

panorama electoral i de la trajectória d'ambdós blocs politics delimitava el tipus de República

defensada per cadascun "Sus adeptos [de la Lliga], que son esencialmente conservadores, se

resignarían a una República moderada; pero no se resignarían jamás a una República

990 Política Catalana, la Fachada de la Lliga, "El Sol", 12-11-1933; . Idilio F.erroux-Liga, "El
Sol", 10.V-1933.



radical, izquierdista, laica y socializante" . Amb tot, Rovira volia destacar que la

confrontació electoral s'establia arran d'un sistema de partits catalans, construit a partir del

catalanisme polític que "ha sostenido siempre que la política catalana debe ser obra de los

partidos que tienen exclusivamente en Cataluña su base territorial, su organización y su

dirección. La existencia en Cataluña de ramificaciones • de los partidos españoles es

considerada por los catalanistas como una consecuencia y como una prueba de la

subrodinación política y espiritual de nuestro pueblo1' . Aquesta centralita! de partits

nacionals catalans és una característica básica que extreu del resuítat de les eleccions

parlamentáries del 20 de novembre de 1932, a partir de la derrota de les candidatures

radicalsocialista de MarceHí Domingo a Tarragona i radical-lerrouxista a Barcelona, fet que

indica que "ha llegado la hora de dar por terminada en Cataluña la situación de los partidos

que tienen su dirección y sus jefes fuera del territorio catalán". Aquesta situació demostra

que existeix políticament una ciutadania catalana: "porque en Cataluña la autonomía no es

solamente de orden administrativo y político, sino también, y principalmente, de orden

espiritual"993.

Un segon bloc d'articles s'adrecava a fíxar la tasca del Parlament, que Rovira situava

en quatre ámbits: la Constitució Interior, l'Ordenació Territorial, la Llei Municipal i

l'Organització de la Justicia, partint de la íegitimació histórica medieval de la cambra: "Tuvo

Constitución en el siglo XI: los Usajes. Tuvo Cortes en el siglo XIII. Su constitucionalismo y

su parlamentarismo florecieron en el periodo nacional presidido por la dinastía barcelonesa;

se marchitaron en el periodo menguante de la dinastía de Trastamara introducida por D.

Fernando de Antequera; agonizaron lentamente en el periodo de la dinastía austríaca,

murieron violentamente a manos del primer rey de la dinastía borbónica" 4. Peí que fa a

l'enllestiment deis treballs de la Ponencia de la divisió territorial, Rovira exposava, després de

fíxar la divisió del territori en comarques i supercomarques o vegueries, que Tesperit darrer

era lluitar contra la provineianització del país: "[...] Los vegueríos [...] serán, pues,

agrupaciones de comarcas vecinas y afines, con un promedio de unos 200.000 habitantes. En

su extensión y en su población se asemejarán a los departamentos franceses; pero se alejarán

mucho de éstos por su organización politicoadministrativa. Hay el pensamiento de fundar

principalmente sobre los vegueríos un régimen de amplia descentralización [...]. El

catalanismo ha mirado siempre con antipatía y con hostilidad la división en provincias, que

991 "ElSoí", 25-X-1932.
992 Política Catalana. Los partidosen Cataluña, "El Sol", l-XI-1932.

"* Política catalana. El resultado de las elecciones, "El Sol", 26-XL-1932.
994 Política catalana. La labor inical del primer Parlamento. "El Sol", l-XII-1932.
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representaba el desgarramiento de la unidad catalana y la sumisión al centralismo. Sólo en

su viejo sentido era tolerado el vocablo "provincia"; es decir, cuando se refería a las grandes

provincias antiguas o regiones, y ni aun en este sentido se toleró después"995. L'émfasi de

Rovira en I'análisi del régim interior -en el context de definido de l'Estat integral republicá-

fou un aspecte essencial deis seus comentaris sobre la tasca parlamentaria.

L'Estatut interior tenia la funció d'estructurar internament el régim autónomic partint

de I'espai de decisió que permetia la Constitució republicana i l'Estat aprovat el setembre de

1932996. Pero calía definir I'estructura organitzativa que prefigurava I'estat república: un régim

intermedi entre el federal i 1'umtari997. Era el factor definitori de l'Estat integral, categoría

proposada. peí constitucionalista prussiá Hugo Preuss. Rovira també el definiría com a

'federalisme racionalitzat1: "Nosotros creemos que el Estado integral del profesor prusiano

[Preuss] es un estado unitario con descentralización administrativa, puesto que está basado

en una soberanía única, pero compatible con la autonomía de los núcleos inferiores". A partir

d'aquest marge de poder, Rovira defíneix qué és la Constitució Interior: "Es una Constitución

de base limitada y su objeto consiste en dar estructuración al régimen interior de Cataluña,

precisamente en aquella zona que le dejan libre la Constitución de la República española y el

Estatuto aprobado por las Cortes Constituyentes"99*. Per a Rovira aquesta Constitució, encara

en projecte, reflectia una capacitat de sobirania basada en la personalitat nacional de

Catalunya, arbitrada per Vorganització del Parlament i del President de la Generalitat, que

marca "las directrices generales de la política del Gobierno"999.

Un darrer bloc d'informacions té com a objectiu rememorar perfils de polítics i

esdeveniments. Son coHaboracions que vinculen ITiistoriador amb el context república. Per

tant, no es tracta de fer historicisme sino de divulgar aspectes histories que tinguin a veure

995 Política catalana. Cataluña sin provincias, "El Sol", 26-XII-1932.
996 Aquesta concepció era la que Rovira exposava a El Valor de l'Eslaluí interior, "L'Opinió", 20-1-

1933: "Una llei que constitucix políticament el nostre poblé en tota l'ámplia zona de competencia que li queda
lliure". També, "L'Opinió", 4-IV-1933, p. 7, quan aquest setmanari recorda, tot comentant La Constitució
interior de Catalunya, de Rovira, eL tet de Testructuració de Catalunya segons la seva constitució interna".

997 Per a una proposta de continuitat entre el model del sexenni revolucionan espanyol i el model
república: P. AUBERT: "Los intelectuales en el poder (1931-1933). Del constitucionalismo a la Constitución",
p. 230. Cf.: José-Luís G A R C Í A D E L G A D O : La ¡i República española. El primer bienio, S. XXI, Madrid, 1987,
p. 230. Pe r a la tradició legislativa hereva de la política de Wueimar (Kelsen i Preuss, Scmitt i Hermán Keller),
que serví de referent a la proposta de l'estat integral: Francisco T O M Á S Y VALIENTE: "El "estado integral".
Nacimiento y virtualidad de una fórmula poco estudiada": Jose 'Luís G A R C Í A D E L G A D O [ed.]: LaII...tp. 384 i
389.

"998 Política Catalana. El régimen interior de Cataluña, "El Sol", 20-1-1933.
090 Política Catalana. El Estatuto interior de Cataluña, "El Sol", 22-11-1933. . El Parlamento,

según el Estatuto interior, "El Sol", 29-IV-1933. Un comentan sobre les atribucions del President de la
Generalitat, després de Taoprovació del text: . ÍAS facultades del presidente de la Generalitat, "El So!",
18-V-1933.
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amb la conjuntura: Una historia coetánia . Així, el traspás de Jaume Bofill i Matas és

vinculat al viatge que feren ambdós a la Presó Model de Madrid el febrer de 1931, quan es

van entrevistar amb Alcalá Zamora i Fernando de los Rios, i també a una síntesi biográfica

despresa de la militancia a Acció Catalana i al Partit Catalanista República. Rovira adscriu

Bofill a la tradició deis inteHectuals que intervenen en la política del país ais anys vint:

"Boftll y Abatas pertenecía a la generación política y literaria de Cataluña que entró en la

vida pública a principios de siglo, y que podría ser denominada "noveceníista" si ese

náufrago pareiente Eugenio d'Ors no hubiese estropeado el vocablo lamentablement. Fue la

generación de los intelectuales con vocación política. Escritores poetas, hombres de arte o de

ciencia, aquellos catalanes llevaban el. sello de la intelectualidad. Espíritus cultivados,

temperamentos de selección, un poco desdeñosos ante todas las vulgaridades, ejercieron de

contrapeso a las tendencias un poco plebeyas y un poco rústicas del catalanismo

ochocentista"'. Pero aquest referent tenia efectes projectius per a la vida republicana: "Esta

riqueza de personalidades singulares en Cataluña prueba que la matriz nacional conserva

toda su fecundidad y justifica las mejores esperanzas para los días venideros"1 '. Peí que fa

a la commemoració del segon aniversari de la República, Rovira singularitza la vinculació

deis catalanistas d'esquerra republicans a l'adhesió republicana, en contrast amb la tasca

opositora de la Lliga, tot destacant la figura de Maciá i un balanc sobre l'estat de l'aplicació

del régim autonómic: "La generación catalana del primer cuarto de siglo había trabajado

por dos grandes ideales: la República y la autonomía. El movimiento republicano y el

movimiento catalanista, que al principio aparecían como divergentes, acabaron por

converger en la dirección del sistema federativo. Esta convergencia, que progresivamente se

iba acentuando, fue precipatada por la dictadura del general Primo de Rivera y llegó a su

1000 Rovira era partidari d'aquesta concepció contemporánia de la historia, seguint Benedetto Croce; així
ho palesá en ocas ió de la commemoració del Corpus de Sang. A l'article Política Catalana. Conmemoraciones
históricas, "El Sol", 22-VI-1933 constatava ,1a funció actualitzadora i crítica de la historia peí que fa a la
configurado d'un imaginan coHectiu popular: "[...] las conmemoraciones, los recuerdos y las alusiones
históricas responden aquí exclusivamente a estímulos de hoy, a sentimientos y a problemas de nuestros días.
Cataluña mira, contempla y estudia su pasado para encontrar en él las páginas profundas de su vida actual, la
explicación de su propia alma perenne y la justificación de sus anhelos para el porvenir [...]. 'He aquí un pueblo
que recobra su espíritu nacional y espera un grandeza nueva' [...]. El campo de ¡a Historia está Heno de esas
semillas centenarias y milenarias que conservan su milagroso poder germinativo. Cuando un pueblo que
durante largo tiempo ha vivido olvidado de si mismo siente la atracción de su pasado, se puede prever que está
próximo a formular sus reivindicaciones para el futuro. Y basta advertir el carácter de los hechos
conmemorados para adivinar la dirección del momento reivindicatorío. La Historia constituye, en verdad, una
de las ramas de la política Mucho más que la maestra d ela vida, según la frase clásica, es una impulsora de la
vida. Los pueblos que no han tenido colapsos en su desarrollo pueden prescindir externamente de la Historia,
porque la llevan ya en el ritmo constante de su vida. Pero los pueblos que han sufrido un colapso secular, como
Cataluña, necesitan el impulso de la Historia para restablecer su ritmo propio. La abundancia de las
conmemoraciones viene a suplir el olvido anterior. Y se da el prodigio de que el agua pasada vuelve a mover el
molino".

1001 Política Catalana. En la muerte de Bofill y Matas, "El Sol", 7-IV-1933.



momento culminante y triunfal en la jornada histórica del 14 de abril de 1931 [...]. El mayor

mérito de Maciá es el de sobreponer, cuando ello es necesario, su sentido político a su

impulso heroico. Un héroe cumple luchando y muriendo; un político, para cumplir, ha de

asegurar o facilitar el éxito final [...]. El Estatuto presentado a las Constituyentes españolas

salió de ellas con alguna tardanza y con algunas mermas, pero sin lesiones irreparables. Al

cabo de dos años de República tienen los catalanes su Parlamento y su Gobierno; ven su

idioma reintegrado a las prerrogativas de la oficialidad; ven su bandera ondear libremente

[...]. Ya no se trata de hacer estallar barrenos de protesta en la cantera informe del régimen

monárquico y unitario, sino de labrar los sillares del régimen republicano y autonomista"1001.

Fou, segons Rovira, una commemoració que serví per a fer un retrat sociológic -destacant les

"clases democráticas"- deis partidaris de la República, fet que demostrá ¡'especial émfasi amb

qué la reberen íes capes camperoles, sobre les quals s'estava debatent al Parlament la llei de

Contractes de Conreu: "La payesía, que fue la primera que consiguó siglos ha su redención

del feudalismo, constituye hoy una de las más poderosas fuerzas sostenedoras de la

autonomía y de la República izquierdistas. El trabajador del campo en Cataluña no es casi

nunca un jornalero; es un pequeño propietario rural, o un arrendatario, o un aparcero.

Siente el amor de la tierra que cultiva un amor fecundo y abnegado y celoso como el que se

tiene a la esposa. La tierra es de quién la trabaja, suele decirse. Mejor sería decir: la tierra

es de quien la ama. Estos labriegos nuestros aman la tierra: tierra de cultivo y tierra de la

patria. Aman la autonomía y la República. Por ese triple amor merecen la triple victoria"

Aquesta segona etapa de la coHaboració será limitada flns al juliol de 1933, airan d'un

canvi en el consell de direcció de! diari i del comencament d'una nova direcció exercida a

partir del quinze de juliol per Fernando Vela, quan diversos coHaboradors del periódic

n'abandonaren la redacció1004. Amb tot, el retorn de José Ortega i Gasset1005 i la crisi del

1002 La República en Cataluña, [número monográfic sobre el segon aniversan de la proclamació de la
República]"El Sol", 14-IV-1933.

1003 Política Catalana. Cataluña en el aniversario de la República, "El Sol", 1&-IV-1933. Per a una
crítica de la concepció de la Lliga sobre la llei de Contractes de Conreu: Política catalana. El Problema del
Campo, "El Sol", 2-VI-1933. Rovira empra significativament l'episodi de la guerra deis segadors per a relacionar
la política regionalista i de les corporacions de propietaris agraris davant la llei: "En pro de los intereses de ¡as
clases poseedoras desarrolla la Liga sus actividades máximas[...]. Los hombres de la Liga echaron mano a las
armas en el año de 1919. Salieron a la calle con las flamantes carabinas del Somatén barcelonés. Desde el Sr.
Cambó a los fabricantes vulgares montaron la guardia en las esquinas. Contemplando aquel espectáculo
insólito, nosotros imaginábamos que un patriota catalán de tos tiempos de Pablo Claris y de los segadores
rebeldes se presentaba, resucitado, ante aquellos catalanistas de armas al hombro, y les preguntaba: "¿Os
habéis alzado por la patria?" Los interpelados contestaban: "Oh, no es por la patria: es por el patrimonio".
Una huelga general los había movilizado [...]. Creyéndose perjudicados en sus intereses por el proyecto de ley
que el Paralemento catalán discute, los elementos directores de. las Asociaciones de propietarios agrícolas han
emprendido una campaña protestaría de agitación y de violencias verbales, que constituye una explosión de
instintos anárquicos. Y estos elementos directores pertenecen en su mayor parte a la Liga".

1004 Manuel AZAÑA: Diarios, 1932-1933. "Los cuadernos robados", Critica, Barcelona, 1997, p.399.
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Govem Azaña, entre juny i setembre del mateix any, que acabaría amb la instaurado d'un

primer govern presidit per Lerroux el dotze setembre1006, reorientaren una política editorial de

reagrupament república que dugué a la unitat després de t'aparíció de "Crisol". Tanmateix, es

probable que alió que forcés la sortida de Rovira del diari, a mes de la coHáboració que havia

encetat a "La Humanitat" i la seva tasca de parlamentan, fos un article -el darrer- que va

publicar al periódic fundat per l'empresari Nicolás Urgoiti l'u de juliol. Sota el títol de

Cataluña y el gobierno Azaña, Rovira mostrava una actitud crítica davant la manca

d'aplicació de ITüstatut aprovat el setembre de 1932, i, a mes, davant una possible

dretanització de la política espanyola. En aquest sentit, defensava la política azanyista, perqué

el fet de no donar-li continuitat suposava una marxa enrera envers la qüestió catalana: "El

problema catalán subsiste y subsistirá durante mucho tiempo. Lo que cabe hacer y lo que

debe hacerse es orientarlo por las sendas legales y tratarlo por aquellos procedimientos de

justicia y comprensión que atenúen su aspereza y reduzcan gradualmente su volumen. El Sr.

Azaña ha entrado resueltamente en este camino y avanza, a despecho de los obstáculos

naturales y de las dificultades suscitadas, por la sorda hostilidad de algunos elementos del

mecanismo oficial y burocrático. Bastaría un intento de marcha atrás o un patinaje un poco

prolongado para ver una recaída en los estados pasionales y una rápida agravación del

problema [...]. El Gobierno catalán de izquierda reconocería sin vacilación las facultades del

Gobierno español derechista o centrista. Pero se opondría a toda limitación o enmienda de

su política izquierdista en el campo de las facultades del Gobierno español derechista o

centrista, Pero se opondría a toda limitación o enmienda de su política izquierdista en el

campo de las facultades autonómicas y al acercamiento o al escamoteo de los derechos y

libertades corisignados en el Estatuto que votaron las Cortes de la República. Y no es

necesario ser muy suspicaz ni muy pesimista para pensar que un Gobierno español de

derecha o inclinado a ella sentiría el impulso de contrariar el desenvolvimiento de la

autonomía catalana y su carácter izquierdista". I Rovira estenia aquest clima al balan? i

perspectives polítiques amb un govern espanyol conservador: "El hecho es que, gobernando

la República un Gobierno bien dispuesto para nuestras cosas, han pasado ya nueve meses

desde la promulgación del Estatuto de Cataluña y no ha sido traspasada todavía ni una sola

de las cuatro facultades realmente importantes que aquella ley española reconoce a

1005 Per al nou consell d'administrado, per al canvi de director i el retom d'Ortega, vegeu
respectivament: "El Sol", 6, 15 i 21-VU-1933, p. 1.

1006 Gonzalo REDONDO: Op. Cit., Vol.ll, pp. 534-548. M TUÑÓN DE LARA: La España del siglo
XX. De la Segunda República a la Guerra Civil (1931/1936), Editorial Laia, Barcelona, 1978, p.356. El suport a!
govern d'Azaña per part d'"EI Sol" va ser ciar entre marc i juny de 1933. Antonio CHUECA GODOY: Op. Oí.,
p. 114.



Cataluña: Justicia, orden público, obras públicas y Hacienda [...]. Y la gente en Cataluña se

hace con inquietud creciente esta reflexión: Si con un Gobierno Azaña estamos así, ¿qué nos

pasaría en el caso de venir cualquier día un Gobierno Lerroux, o un Gobierno Sánchez

Román¡ y no digamos ya un Gobierno Maura? ¿Qué pasaría? Pues pasaría que desde el

primer momento sería menor la confianza de los catalanes en la buena voluntad del Gobierno

de la República, y que el recelo mutuo aumentaría fuertemente las dificultades del traspaso.

Pero la peor eventualidad estaría en la iniciación de una política ceeníral que se propusiera

detener y coartar el ejercicio de las primeras libertades autonómicas. De realizarse esa

eventualidad siniestra, los de aquí y los de ahí deberían prepararse a graves acontecimientos.

Una Cataluña que acaba de empezar el recobro de sus libertades y que reedifica el derruido

edificio de su personalidad política según la doble arquitectura nacional y democrática que

corresponde a la vez a su vieja historia y a los tiempos nuevos, no permitiría el atropello de

sus derechos ni renunciaría a las dilatadas esperanzas que se han hecho invencibles en su

alma".

2,1.7. "Mundo Gráfico" (1932)

El monográfic que va dedicar "Mundo Gráfico" el desembre de 19321007 a la vida

política i cultural deLPrincipat, en l'órbita de l'aprovació de l'estatut d'autonomia el setembre

/• de 1932 i de la constitució del Parlament, reculi una panorámica histórica del catalanisme a

carree de Rovira i Virgili, incorporat a ERC la tardor de 1932. L'aportació de Rovira rau a

emmarcar internacionalment el sorgiment deis moviments nacionalitaris al segle XIX i a

1007 A. ROVIRA Y VIRGILI: Reseña del renacimiento catalán. Un año de Catalanismo: "Mundo
Gráfico. Número especial dedicado a Cataluña", desembre de 1932, s/p. En aquest número també hi
col-laboraren: VALLS y TABERNER F: Trayectoria histórica de Cataluña; SOLDEVILA, F: La Generalidad
de Cataluña; ROMANO, J: Un diálogo de fuerte perfil histórico entre Alcalá Zamora y Maciá; GAYA PICÓN,
J: Las elecciones para el Parlamento de Cataluña; MADRID, F: Parlamento de Cataluña. Algo de lo que fue.
Algo de lo que será; BOSCH GIMPERA, P: La arqueología y la prehistoria en Cataluña; [s/s]: Los tres perfiles
de don Francisco Cambó; VIVES, A: Música y músicos; MATONS, A: La agricultura catalana; ESPLUGUES,
MIQUEL D', P: Anhelos y realidades; SACS, J: El arte catalán moderno; SOLDEVILA, C: La Mancomunidad
Su obra. Sus presidentes; ARMENGOU, I: El Turismo en Cataluña. Su nueva organización; CUITO, F: La
industria catalana; [s/s]: La más completa organización cinematográfica española; CAPMANY, A: Costumbres
y folklore de Cataluña; RAVENTÓS, M: ¿as luchas sociales en Cataluña; PRAT GABALLt P: Los albores de
una técnica. La publicidad en Cataluña; Pl SUÑER, J.M: Municipios catalanes; Pi SUÑER, A: La medicina en
Cataluña; SERT, J. L: Orientaciones urbanísticas de Barcelona. Programa del GATEPAC. Grupo Este;
PLANAS, J.M: El dia del Presidente; LÓPEZ LLAUSAS, A: El libro y la edición catalana; PLA, J: El
periodismo barcelonés; GÜELL, Conde de: La Beneficiencia en Barcelona; SAGARRA, J Mfl De: Barcelona;
RUBIO, J: Las Bibliotecas de Cataluña, ESCLASANS, A: Galenas de poetas catalanes modernos;
CAPDEV1LA, C: Las luchas políticas en Cataluña; TALLADA, J. M: Cataluña y la poitica económica
española; MASERAS, A: Los poetas del siglo XIX Restauradores de la personalidad catalana; ESTELRICH, J:
fxi organización y la ex/Ktnsión cultural catalana; FOLCH y TORRES, J: El arte antiguo catalán y los museos
de Cataluña; GUANSÉ, D: El teatro catalán moderno; BUIGAS, C: Barcelona, Ciudad de exposiciones.



situar els orígens de la consciéncia cultural catalana al primer tere del vuitcents emfasitzant la

tasca de Rubio i Ors per sobre de T'Oda a la Patria" d'Aribau", com a constatado de la

vindicació de la independencia cultural: "El movimiento romántico y las ideas

revolucionarias hicieron germinar en la Europa del siglo pasado las reivindicaciones

nacionalistas. Generalmente éstas comenzaron por la etapa lingüística y literaria. Así

acaeció en Cataluña. En la década de 1830-1840 aparecieron aquí los primeros síntomas

claros del resurgir de la lengua catalana, que había descendido a la condición de plebeya.

Aunque se acostumbra afijar convencionalmente en el año 1833; con la Oda a la Patria, de

Aribau, el momento inicial del renacimiento literario, la verdad es que el primer impulso

consciente e intencional lo dio, unos años más tarde, Rubio y Ors con las composiciones,

poéticamente mediocres, de Lo Gayler de Llobregat". Peí que fa a l'aspecte polític, l'autor

sitúa els orígens de la trajectória catalanista com a síntesi deis moviments carlí i república,

centrant l'aportació nacionalitzadora en Valentí Almirall i el sorgiment polític del catalanisme,

després de l'intent frustrat de la proclamació de l*Estat Cátala el 1873: "En el aspecto político,

las primeras aspiraciones de la libertad catalana se manifestaron en los partidos extremos: el

carlista y republicano. Defendían los carlistas, además de la causa dinástica del

Pretendiente, el retorno a la tradición de los fueros y libertades regionales. Pedían los

republicanos el establecimiento del sistema federativo.. Es conocida la • influencia

predominante que en esta tendencia del republicanismo ejerció un catalán eminente, un

barcelonés preclaros Francisco Pi y Margan. Valentín Almirall, propagandista, escritor

V formado principlamente en la cultura anglosajona, dio al federalismo un matiz catalán y fue

el verdadero creador del catalanismo político [...]. La aparición del catalanismo político

organizado se produjo en el período de la restauración borbónica". Pero el mes essencial, per

a Rovira, és el pas de la consciéncia regional a la consciéncia nacional, que convergeix en el

moment de la crisi restauracionista deis partits de torn amb la canditatura deis quatre

presidents i el sorgiment del catalanisme de la Unió Federal: "En los últimos años del siglo

pasado se inició el paso del catalanismo, hasta entonces regionalista, a la concepción

nacionalista. El promotor de esta tendencia fue Prat de la Riba [...]. A partir de 1901, la

política catalana adquirió un gran vigor; hízose frecuentemente febril y dramática. El nuevo

siglo ha visto en Cataluña la contienda enconada entre republicanos y catalanistas; la salida

de la Lliga del grupo izquierdista capitaneado por Carner y Suñol, que constituyó el Centre

Catalanista República y tuvo el diario El Poblé cátala por órgano [...]". L'informe de Rovira

acaba amb una recapitulació de la política ais anys trenta: "Vitalidad siempre, confusión y

desorientación a veces; devoción profunda y tenaz a los ideales de libertad: tal es la síntesis

de los últimos treinta años de vida catalana. Hoy al cabo de un siglo, todas las

32F



manifestaciones del resurgimiento catalán -literatura, arte, política, ciencia- convergen en la

idea nacional catalana, cuya fuente viva es el idioma. La convivencia de Cataluña en la

España Republicana será satisfactoria y fecunda si, como es de esperar, nuestro pueblo halla

en el régimen esíalutario el instrumento para desarrollar y mulíiplicar sus inicialivas

noblemente ambiciosas y sus anhelos de gobierno propio".



C. DE LA NACIÓ CULTURAL A LA NACIÓ POLÍTICA

3. Model: "Renovado doctrinal del Nacionalisme".

"L'estudi deis problemes nacionals vivents ens ha convengut temps ha de que cal donar una major
flexibilitat a la doctrina sostinguda pels teoritzadors del nacionalisme en la nostra térra. Tal com aqueixa doctrina
ha estat formulada, resulta sovint inaplicable a la reaiitat. El "naturalisme" [Prat de la Riba] excessiu i la negació
deis principis del pacte [Pi i Margall] son les tares principáis de la doctrina a qué aMudim. Per aixó nosaltres,
davant la realitat objectiva del problema de les nacionalitats, hem fet dugues afírmacions: ¡a de ¡a insuficiencia
deis elements naturals per la determinado i la constítució de les nacions, i la necessitat d'admetre, en sa
essencia, la de la teoría del pacte, és a dir, l'element de la voluntat humana. Aqüestes esmenes no
desnaturaliuen el principi de les nacionalitats: el completen. Lluny d'arreconar-lo, el fan entrar dins els moderns
corrents ideológics i científics". Rovira i VirgÜi ["El Poblé..., 8-X-1913. Subratllat meu].- "També jo cree que el
dret neix del fet; pero a través de la consciéncia i de la voluntat" [Elspolitics catalans, p. 62]. - "El Catalanisme
[com a "nom de combat"], en la seva plenitud, és la presa de consciéncia nacional deis catalans amb totes les
conseqüéncíes lingüístiques, pqlítiques, económiques, socíals i espirituals" ["La Humanitat", abril, 1948],.

L'objectiu deis articles publicáis a la "Revista de Catalunya" entre abril i juny de 1912

era vincular la doctrina liberal d'esquerres amb la crítica del que Rovira definia com a

"nacionalisme naturalista", o siguí, contrari a la "teoría nacionalista pura" . L'objecte de la

proposta consistía a establir un criteri d'unitat per a legitimar políticament la nació. Aquest

críteri era el de superar una situació d'opressió nacional: "Per a tot intent de reconstitució de

les nacions que respongui a un criteri d'autonomia cal comptar amb els sentiments, amb l'estat

d'esperit, amb la voluntat deis pobles. L'essencial és que desaparegui l'opressió de

I'unitarisme, el régim de dominadors i dominats [...]. Els qui defensen el criteri de la realitat

natural per a la reconstitüció de les nacions cauen en l'errada de prescindir massa de la

voluntat humana; aquesta és també un element, un importantíssim element de la realitat

social, i no ha de prescindir-se'n"1009 Rovira, dones, cercava una relació entre fets histories -

La totalítat deis articles de Rovira a la "Revista..." fou: La ¡lengua catalana en el Rqsselló:
l'absorció del cátala peí francés.- El moviment literari ros.sei'Iones.- f/ensenyament de la historia local.-
L'esdevenidor (3-IV-1912), Presentado del Bill del "Home Rule" irlandés.- Alemanya, Italia i Turquia.-
Diverses notes (3-IV-...); La renovado doctrinal del nacionalisme. La reconstruedó deis estats.- En Pi i
Margall, l'Almirall i en Prat de la Riba- La fórmula "a cada nació un Estat" és inaplicable (10-IV...), El triomf
financer de Hoy George.- La qüestió de Creta.- Croada contra Hongria (10-IV...); El cas d'Anglaterra-Irlanda
i el cas Espanya -Catalunya [ARV?] (17-IV...), La renovació[...]. La superstidó de la "naturalesa".-
Insuficiéncia biológica deis elements naturals per determinar les nacionalitats. Política extrangera. Nota breu
(17-IV...); El "bilí" del "Home Rule" irlandés (24-IV...); La renovado doctrinal [...].- La veritable reaiitat.- Els
mosaics étnics.-Un ¡libre del profressor Niederle, Política extrangera.- Els ¡estilles, el govern de Baviera i
l'Imperi alemany (1-V...); Política extrangera. La nova fase de la guerra itali-turca.- Les eleccions municipals a
Franca (8-V...); La renovado doctrinal [...].- El Nacionalisme i el Federalismo- La fórmula práctica del
nacionalisme federatiu. Política extrangera. El debat sobre'l Home Rule a la Cambra deis comuns.- El
Parlamentarisme a l'Alemanya (15-V...); La renovado doctrinal [...]. El dret a l'autonomia no ha de fer-se
devirar i necessariament del fet de la nacionalitat.- El problema ibéric (22-V...); La Croacia, Política
extrangera. Conferencia internacional europea?.- L'elecció de M Deschanel (29-V...); Els sentiments actuáis
deis alsacians-lorenesos (12-VX..); La renovado doctrinal [...]. La voluntat i ¡a naturalesa en la constitució de
¡es nacionaütats.- Com s'enUacen e¡s dos elements. El nadonalisme a Bélgica. El nacionalisme fiamingant.-
Conquesta de la igualtat de dretsper a la ¡lengua flamenca [ARV?] (L9-VL..).

1009 A O/>. C/7.,pp. 35, 30 i 31.



com a factor objectiu de punt de partería1010- i voluntat política, que la "Revista"

exemplificava comparativament amb el nacionalisme irlandés1011. Amb tot, el que Rovira

establia era qué quan no existia convergencia entre ambdós factors, la voluntat democrática

era la que definía la condició nacional. La reflexió de Rovira tenia un doble objectiu;

legitimar eí sentit de la doctrina federal de Pi i Margall envers el federalisme unitari espanyol

i superar la lectura unidireccional del catalanisme conservador que, d'una banda, determinava

la nació deis fets naturals-histórics i de l'altra, criticava el federalisme de Pi -tot basant-se en

I'opció entre 'regionalisme7 i 'federalisme' feta per LIuís Duran i Ventosa a Regionalisme i

Federalisme- peí fet de ser exclusivament filosófic. És a dir, feia un estudi de les teories de

Prat de la Riba despreses de La nucionalitat catalana, basades, segons Rovira, en la proposta

d'una definició de nació a partir de la hipótesi que "la naturalesa ja ens dona fetes les

nacionalitats" o definida a partir del determinisme deis elements racials i íingüístics, mes que

no pas histories i culturáis1012, tot i reconéixer que "la naturalesa ens dona elements per a fer

la dita nació; pero no pas tots els elements"1013. Per.Rovira el déficit de la concepció

naturalista rala a decidir quan una nacionalitat era distinta o no, partint d'una unitat de base

histórica i, també, la seva "delimitado geográfica"1014. Aquesta limitació sorgia en l'aplicació

de la concepció naturalista en l'Europa central i en els pobles eslaus, car "un cop d'ull al

mapa etnográfíc ja fa trontollar els doctrinarismes i les formules ideológiques i practiques del

vell nacionalisme cátala. Aqueix mapa, en efecte, ofereix a la vista [...] el mosaic

complicadíssim deis pobles del centre i de I'est d'Europa. Les races i les nacionalitats están

barrejades; llurs límits geográfics son incerts i borrosos; grans i petites clapes d'unes races i

1010 £j factor historie era rellevant com a via pedagógica, de consciéncia, en regions d'una nació cultural
amb poca identificado entre societat i territori, com palesa Rovira a La ¡lengua catalana en el Rosselló [...]:
"L'história de Catalunya i la propia historia local del Rosselló son casi bé desconegudes deis rossellonesos.
Aquests saben generalment que la llur térra visque sota la dominado deis visigots i deis alarbs [...]. Pero no
teñen d'aquests fets una noció ciara; no son capacos de fixar el temps áproximat d'un període historie ni de
precisar una data. L'história del país és molí menys coneguda en el Rosseíló que en la nostra Catalunya; i aixó
que aquí ho és ben poc" , "Revista...", p. 5.

1011 Vegeu ¡'editorial, redactada per Rovira í Virgili, -en comparado entre la intensitat de 1'estrategia
nacional irlandesa i catalana i la Uei autonómica irlandesa i el debat sobre la Mancomunitat- El cas Anglaterra-
Irlanaa i el cas Espanya-Catalunya, "Revista de Catalunya", 17-IV-1912, núm. 3, p. 1: "[...] Al primer cop
d'ull, veiem que la táctica victoriosa deis irlandesos ha estat la del tot o res . Vol dir aixó que la mateixa táctica,
aplicada pels catalanistes, és la que cal seguir a Espanya? [...]. El tot o res és bo per els pobles patrióticament
forts, pera'ls pobles que teñen un sentiment nacional intens i arrelat, com ara Irlanda. Pero aqueixa fortesa
patriótica, aqueixa intensitat i aqueix arrelament deis sentiraent nacional, aquí, per desgracia, no'ls tenim. Som
febles. I la táctica deis febles no pot ésser la mateixa deis forts. Sil nacionalisme cátala, en quant a potencia, fos
igual o áproximat a {'irlandés, Tactual projecte de Mancomunitat catalana seria una errada formidable. Catalunya
hauria d'exigir tocudament la seva autonomía integral [...]. I és en aquest regateig que cal teñir present la ilicó
d'Irlanda. És amb relació al projecte de Mancomunitat que cal que'ns mostrem els catalans intransigents".

1012 A Op. Cit.., pp. 33 i 34.

m*AOp.Cit.,p.,35.



nacionalitats envaeixen i tranquen el terriíori de les altres"1015. És a dir, la nació en ella

mateixa, definida geográficament, no és cap garant de legitimitat política. Per a Rovira cal una

base empírica que justifiqui una identitat entre nació i estat, aspecte que no sempre

s'acompleix: "Així jo tinc I'absoluta convicció que tot aquell que estudií i examini els

problemes nacionalistes en llurs múltiples aspectes haurá de proclamar, com faig jo [...], la

inconsistencia de les doctrines del nacionalisme naturalista i la insuficiencia evident,

indiscutible, deis elements dits naturals per a determinar les nacionalitats i per a organitzar-les

en Estats [...]. Ara digueu, davant d'aixó, que la naturalesa ja ens dona fetes -com sortides

d'un motile les nacionalitats. I digueu, després, que hi ha d'haver un Estat distint, exclusiu,

per a cada nació natural [,..]"1016.

Alió que cal, dones, és un subjecte polític extern per a explicitar la nació, fer-la

evolucionar de la categoría a la realítat. Una evolucíó que comporta no pas construir una

nació des de l'estat sino des de la propia evolució histórica de cada entitat nacional. Aquest

extrem era el tipus de federalisme que el diferenciava respecte deis federáis unitaris i li feia

valorar Paportació -"nacionalista"- del federalisme de Pi i Margall. Per tant, alió que concreta

Rovira és una estrategia política d'organització de la nació cultural a través d'un federalisme

de tipus nacional: "[...] ¿Vol dir que li hagi [al federalisme] d'ésser igual que els Estats de la

federado siguin nacionalitats, o trossos de nacionalitats, o regions, o comarques, o provincies

burocrátiques, o quadrícules geográfíques, o agrupaments capriciosos? Aixó no. El

federalisme abstráete és una teoría neulida i eixorca. Agafar un territori i tallar-lo de qualsevol

manera, aplegant ciutadans i municipis sense altre criteri que el d'un pacte purament arbitran,

esquincant i trossejant les entitats vives que hi hagi, és un procediment absurd, estupid.Es

prescindir no ja de la realitat, sino de la rao. S'ha de dir que el federalisme espanyol ha pecat

d'abstracte. Mes s'ha de dir també que en Pi i Margall és, deis federáis d'Espanya, qui menys

peca en aqueix sentit. Molts federáis, sobretot en els primers tamps del federalisme, veien Ilur

sistema únicament com una teoría filosófica, i no s'adonaven que calía casar-la amb la viva

realitat de les diferenciacions étniques hispániques. [...] El federalisme de Pi i Margall, que no

prescindeix de les realitats naturals, és essencialment nacionalista. El gran cátala defensa

sempre, vigorosament, la llibertat de les nacionalitats oprimides"

Quina és, dones, la fórmula política central per Rovira? Establir un acord de sobirania

que contempli les realitats nacionals per sobre del concepte arbitran deis estats-nació i que la

1015 AOp. C//.,p.37.
1016 A Op. CU., p. 38. Per a Rovira i Virgili un punt de referencia teoric per a criticar el principi "a cada

nació natural un Estat" és eL Uibre La Race Slave, de l 'antropoleg txec Luboc N 1 E D E R L E (1865-1944).
1017

AOp. dt..,p. 40



voluntat sobirana sigui l'evidéncia de la voluntat de lliure pacte: "A la impracticable fórmula

'a cada nació un Estat' del nacionalisme naturalista, cal oposar-hi la fórmula següent: 'Cada

nacionalitat,' o cada fragment distint d'una nacionalitat, o cada poblé amb voluntar d'esser

lliure (sigui o no una nacionalitat perfectament classifícada com a tal), té el dret a constituir

un Estat, podent aplegar-se amb altres en la forma que li plagui o que convingui en cada cas"

[...] Quin mal hi ha, en efecte, que els alemanys, els franceses i els italians de la Sui'ssa, en

comptes de formar part d'Alemanya, de Franca o d'Itália, constitueixin tots plegats una

Confederació on la nacionalitat i els drets de cadascú son respectáis? Al cap i a I'últim, la

comunitat de sentiments i d'amors que pugui haver-hi entre homes d'una mateixa patria

nacional o étnica, també salta per damunt de les ratlles deis Estats [...] Tot aixó sense

perjudici que els Estats separats entrin temps a venir, dintre noves i ampies agrupacions".1018

Per tant, Rovira volía contraposar un típus de "nacionalisme integral" al "nacionalisme

federatiu" aplicat al fet peninsular i basat en una síntesi entre el federalisme regionalista de Pi

i Margall, que és "principalment historie" i el federalisme de Valentí Almirall, que és

"principament étnic i s'acosta molt mes al nacionalisme". Es a dir, mentre el primer tipus de

nacionalisme prescindía de la voluntat política de decisió, el segon depassava la tipología de

la naturalesa per bastir una concepció política i dinámica (evolutiva) de la nació, car "les

coses vives sovint no s'avenen prou a les exigéncies de classifícació. Les classificacions no

ens les dona fetes la naturalesa: ens dona, aixó sí, elements per a fer-les. Es el que passa amb

les classificacions de. les ciéncies naturals [...], per a les quals els elements de la realitat no

.•'• basten, i s'ha d'acudir en part al convencional i a l'arbitri huma [...]. La voluntat popular i la

forca de determinades circumstáncies socials demana un ampie marge de llibertat i d'arbitri

en l'aplicació de les teories". I Rovira, partint del principi arbitrista, proposa models com els

Estats Unitats o la "Confederació germánica" i conclou: "per qué no podem apticar-los, en la

federació espanyola o en la ibérica, a les diverses nacionalitats peninsulars"1019. Aquest era

també el programa deis nacionalistes de la Unió Federal

El que Rovira posa en relleu és que la natura i la voluntat no son excloents, ans son

complementáries: "la naturalesa i la voluntat s'enllacen en una relació de causa i efecte.

Separar l'element huma de l'element natural per a marcar amb ells la diferenciado entre dues

menes de federalisme, un d'abstracte i un de positiu, és una errada que cal rectificar. En la

determinado de les nacionalitats, i sobretot en l'organització d'aquestes en Estats, hi ha

d'entrar els dos elements, l'humá i el natural. La voluntat sense la naturalesa ens portaría a

solucions ridícules, desgavellades, insostenibles, folies. I la naturalesa sense la voluntat ens

1019 AOp.Cil..,pp. 45-46



portaría al fatalisme, a la coacció, a la violencia [...]; la qüestió de les nacionalitats hauria de

plantejar-se no políticament, sino científicament. Seria horrible!"1020. Amb tot, el que

determina la condició de realitat nacional és la voluntat política, cosa que, segons Rovira,

dimensiona aquesta idealitat nacional en la concepció liberal de nacionalitat En efecte, si

existeix una cnació-en-si\ amb les característiques objectives de cultura i historia, no és

sufícient per a determinar-ne l'existéncia, car mancaria una consciéncia nacional, definidora

de l'exercici de la lliure determinació. Per aquesta rao, l'esperit nacional és fonamental

préviament per a la concepció de nació política i "es concreta (es transforma) en la

consciéncia i la voluntat racional (no suposada, ni espontánia) deis ciutadans"1021: "Pot

succeir, no obstant aixó, que la voluntat es manifesti en un serrtit innegablement contrari a les

raons étniques, lingüístiques, históriques, etc. Ah!, és que el tal poblé no tindrá consciéncia de

la seva personalitat i de la seva veritable natura, o bé altres raons poderoses el portaran a

prescindir-ne. En aquest cas de conflicte entre la naturalesa i la voluntat, el nostre federalisme,

el nostre nacionalisme, i, sobretot, el nostre liberalisme, ens posen sense vaciHacions al

costat de la voluntat humana. Aquesta és la bona doctrina, la doctrina liberal [...]. I aixó no

ataca pas el principi nacionalista. Poblé que no sent la seva personalitat, que no té Tanhel de

reivindicar-la, que té apagada la flama de l'ideal nacional, és, per al nacionalisme, un eos

sense vida. El nacionalisme afirma el dret deis pobles vius i desperts, i deixa de banda els

pobles morts o cataléptics"1022.

Per aquesta rao, la tasca defínitória mes reílevant de Rovira fou sintetitzar l'elaboració.

d'una teoría nacionalitária i la divulgació del procés de nacionalizado catalana des de la

comparado amb processos polítics internacionals i amb la propia trajectória histórica

organitzada a través de la decisió política1023.1 quant a l'estudi "mes serios"1024 efectuat fins al

moment d'aquests processos nacionalitaris cal destacar, és ciar, la Historia deis Moviments

Nacional istes.

1020 Op. CU., p. 50.
1021 "Próleg" d'Isidre MOLAS a Op. CU., p. 17.
1022 AO/7.C/í.,pp. 51-52.
1023 En aquest sentit, Rovira empra com a referents del dret polític internacional teórics com Eduard

Cimbali i la seva obra Della necessitá di un ttuovo Diritto internazionale conforme alio spirito dei tmovi tempi e
delh vera civilitá [1904], de la qual posava en relleu que "L'únic mode legítim de constituir-se els Estats és la
voluntat deis pobles que els composen. Si la voluntat i la nacionalitat concorden, perfectament; si no, ha de
prevaler la voluntat" Op. Cit, p. 53.

1024 Horst HTNA: Castilla y Catalunya en el debate cultural(I7¡4-1939). Historia de las relaciones
ideológicas catalano-cestetlanas. Ediciones Península, Barcelona, 1986, p. 27.



3.1. Interpretado de Pi i Margall

" "Qué pot significar avui l'heréncia ideológica d*En Pi i Margall" [Una conferencia sobre Pi i Margall
[de Rovira] "La Veu de Catalunya", 4-VDI-1928]. "A la doctrina histórico-biológica defensada per Prat de la
Riba, de tirar dretista, oposárem nosaítres aleshores la doctrina liberal i democrática" [La doctrina de Prat de la
Riba/ARV, "La Ciutat", 23-XI-1934].

La renovació doctrinal del catalanisme fou concretada per Rovira en la recuperado de

l'ideari de Pi i Margall peí que feia al vessant de racionalització de la voluntat política o

"principi racional de la voluntat humana". Va exposar clarament aquesta doctrina en la

polémica amb la Lliga el 1928. Del debat s'extreia la catalanitat o no catalanitat de Pi en

funció de l'aplicació real de la defimció de nació. Ultra rargumentació pimargaHiana, Rovira

plantejá quin era el fil conductor de la nació entesa com exercici de racionalitat. Considera la

nació com un conjunt de fets objectius (llengua, esperit...) que maí no poden estar al marge

del fet ordenador/ articulador darrer: la voluntat política. I aquest exercici de decisió lliure,

que és possibilitat, és l'esséncia del pacte federatiu. Aquest principi és al centre de la

vindicado de Pi i del pas de la nació cultural (estructura historicocultural) a la nació política

(subjecte d'imputació/ de sobirania): "la rao humana no crea els fets de la naturalesa; pero

aquests fets no entren en l'estadi polític fins que son clarificáis i interpretáis per la rao de

l'home". No és estrany, dones, que en aquest principi federatiu -des de cada nació- Rovira

copsés un potencial "germen de nactonalisme". Per tant, la suposada "ortodoxia"

pimargaHiana de Rovira no és acrítica, sinó que és aplicada en funció precisa de l'evolució de

la consciéncia nacional. Qué és, dones, alió central de Pi que reprén i actualitza Rovira?: el

principi de la llibertat humana aplicat al dret deis pobles -impulsat amb la primera guerra

mundial- que parteix de l'evolució del dret natural al principi de rautodeterminació, basat en

la voluntat política1025. Per Rovira, dones, la nació és la síntesi de la personalitat col-lectiva

definida per factors externs i vehiculada per la voluntat política de la població: "El fet de la

1025 Per al context del debat de l'agost de 1928 vegeu supra "Evolució ideológica i política" Cf. 0.1.3. El
concepte de "racionalització de la voluntat política", no era una expressió nova. Des deis primers moments "El
Poblé Cátala" va fer seva la tradició mes próxima ais drets deis pobles. Era una concepció que partia de l'etapa
de 1850, quan Pi ja reflectia en els seus estudis que "els pobles y els homes [apareixien] com lliures de tot vincle
historie, com aptes per una vida conscient y progressiva". Amb tot es concebía una evolució posterior en la
mateixa doctrina de Pi, mes propera ais principis deis nacionalistes republicans: "Talment com l'apartá de bell
antuvi de la concepció unitaria de l'organisació deis pobles, va portarlo successivament peí camí de 1'observació,
de l'enllac, de ies generacions y les idees, del coneixement de les arrels históriques de tot procés social y de tota
vida humana, individual o colectiva". Cf.: En Pi i MaragalULluhí R1SSECH, "El Poblé....", 4, 3-X11-1904. Peí
que fa al concepte "principi racional de la voluntat humana" i a la vinculado indestriable amb eís factors
objectius definitoris de la nació: A. ROVIRA I VIRGILI: El pacte en els nostres dies, "La Publicitat", 9-VIII-
1928, dins Lectura de Pi.... La citació, p. 91. La voluntat com a factor de l'estadi polític de la nació: Les teories i
els fets, "La Publicitat" 24-VÜI-1928, dins Lectura de Pi..., p, 96. La vinculació entre pacte federatiu com a dret
legitimador a la base de Torigen del nacionalisme: A. ROVIRA I VIRGILI: Pi i Margall i Proudhon, Norma,
1936 [es tracta de l'article Elfederalisme racial d'en Pi, publicat amb anterioritat a "La Publicidad", 5-IV-I920]
dins Lectura de Pi..., pp. 127. La definido de Rovira com a máxim exponent de Tortodóxia pimargal-liana, en el
context posterior de fundado d'Acció Republicana" a Josep PLA: Obra Completa, Voi. 40, p. 211. Per a la
llibertat humana aplicada a les nacions: A. ROVIRA I VTRGILI: Les doctrines de Pi i Margall, "La Publicitat",
8-VIH-1928, díns Lectura de Pi..., p. 89.
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personalitat col.lectiva no dona al dret estat polític -[...]- tins que es manifesta a través de la

conciencia i de la voluntat. Políticament, les persones sense consciéncia i sense voluntat

apareixen mortes, inoperants. Qué son les "renaixences" modernes sino la manifestació d ela

consciéncia i de la voluntat deis pobles"?1026 I, és ciar, aquesta voluntat és un reflex de la

consciéncia o nacionalització interna del eos social. I en aquesta capacitat de decisió rau

l'oposició entre la doctrina liberal (republicanisme) i la conservadora (regionalisme). Aquesta

vindicació de Pi tingué un acord de legitimado central dvns el nacionalisme república amb

I'obra La qüestió de Catalunya. Quin n'era el descabdellament básic7

La centralitat del referent ideológic de Pi i Margall en el catalanisme república, entesa

com un factor nacional que amb la tradició catalanista liberal hauria d'articular una

legitimació de la Unió Federal, va ser exempiifícada per la secció d'estudis del CNR, el 1908,

amb una selecció d'articles sobre Pi duta a terme per Rovira. Gabriel Alomar hi adjunta un

próleg on remarcava l'aportació al canvi social i intel-lectual de Pi i Margall en el marc polític

del Principat del vuitcents 1027. Rovira, amb el recull de textos de Pi i Margall a La Qüestió de

Catalunya1028, es plantejá una ampliació temática de l'edició d'Alomar peí que feia a

1026 Lectura de Pi...,?. 94.
1027 Es tracta del recull F. PI I MARGALL: Arücles. Proleg den Gabriel Alomar, Tip. L'Anuari,

Barcelona, 1908. Peí que fa a la tria de textos per part de Rovira, vegeu "Sabadell Federal", 8-X1-1908: "S'ha
encarregat de fer la tria deis articles del mestre, que han de formar el volum edítat per subscripció a Antoni
Rovira i Virgili. [...] Recordém que un día en Rovira Virgili pera ponderar el amor que tenia al federalisme digué
que ell cómprenla que hi hagués püstes perqué també s'hi sentía".

loza F p i j M A R Q ^ L L ; IQ qüestió de Catalunya, SCdE, Barcelona, 19137 La mateixa obra va ser
reeditada eí 1936 amb un títol mes concís i vínculat a l'hegemonia del repubücanísme d'esquerres: La Qüestió de
Catalunya davant el federalisme, Llibreria Catalónia, Barcelona, 1936. En el "próleg" Rovira estén el procés
d'unitat entre nacionalisme i federalisme a Esquerra Republicana de Catalunya, que reprén la tasca de la UNFR,
cridada a "fixar les grans línies de l'arquitectura política de la Catalunya futura, de la patria nova deis catalans",
pp. 43-44. També en aquesta edició son suprimits els articles de Pi (que figuraven a l'edició de 1913): "Els
successos de l'Havana" i "El motí de Cuba". En canvi, hi son inclosos dos nous discursos de Pi: el "Discurs
pronuncia! en la vetllada del Circ Eqüestre de Barcelona, et dia 19 de setembre de 1888" (pp. 152-156) i
"Discurs pronunciat al Congrés, el.dia 28 de juliol de 1899, en el debat sobre els fets a qué dona lloc a Barcelona
la visita de l'esquadra francesa" (pp. 156-162). La inclusió d'ambdós discursos pren una relleváncia projectiva en
un cicle de substitució del regionalisme per la cultura política d'esquerra, després de l'aboiició de l'autonomia
política arran de la repressió del fets d'octubre de 1934. Així, els mots de Pi sobre la diferenciació entre
regionalisme i federalisme tornen a centrar ei debat al voltant de la superació de tradició per ia voluntat política,
l'abolicíó de les estructures d'antíc régim, com la monarquía, i la lluha per la llibertat individual i social:
"Nosaltres no recusem Tajuda de Ja tradició, pero no la prenem per base i fonament de les nostres doctrines. Les
derivem de la rao, que ens presentat ingénita la llibertat en l'home i ens diu que si lliure és l'home-individu, lliure
ha d'ésser l'home coHectiu, i per conseqüéncia els municipis i les regions. Nosaltres sense l'home lliure, no
encertem a concebre Uiures les societats; i per aixó hem comencat sempre per afirmar l'autonomia individual i
donar-li per escut fins els mateixos poders federáis" (pp.154-155). Quant al segon discurs es tracta igualment
d'una projecció d'una nova organització de l'Estat a partir del deseavolupament de les estructures polítiques de
cada nació o regió. (Recordém que, en aquest sentit, el 1932 Rovira estudia aquesta via en La Corntimctó
Interior de Catalunya).

Una altra reedició, la va portar a terme Antoni JUTGLAR el novembre de 1978 per a l'edhorial
Altarulla amb un prefaci, "A manera de presentado" [s/pj. En aquest próleg, Jutglar fa un recorregut per les
interpretacions historiográfiques -Jesús Pabón, Jaume Vicens, Montserrat Llorens- sobre la vinculado de Pi i
Margall al catalanisme i sobre el seu valor com a teóric central del nacionalisme república, tot contraposant
aquesta imbricado de Pi al catalanisme amb el panorama cultural i ideológic espanyol vuícentista. La darrera



l'assumpció del fet nacional, tot destacant que en els escrits i discursos de Pi, 'Tesperit

catalanesc batega"1029, i que la relació amb el Principal va comportar la desaparició gradual

"de les magnifiques ampulositats de l'idioma castellá, i Tánima catalana d'en Pi va afirmar-se

en definitiva. Les influencies racials poden en ell mes que'l medi. Pot mes la sang que'l

verb"1030. Aquests condicionants formáis sitúen l'aportació de Rovira en la reflexió sobre la

unificado de les vies de Valentí Almirall i de Pi i Margall, constatant, així, la dicotomía

establerta entre una concepció realista (Almirall) i una concepció provinent de Proudhon i que

poua en Pi i Margall (via idealista).

Rovira, en canvi, emfasitza la complementarietat d'ambdues trajectóries destaeant la

superado del catalanisme historicista/ naturalista envers el catalanisme basat en la convenció

del pacte. Per a Rovira aquesta dualitat de tradicions es palesava amb la separació de Valentí

Almirall de Pi i Margall el 1880. El que fa notar Rovira i Virgili és l'assumpció del fet

nacional cátala en Pi com a procés, com a aproximado constant: "Sempre havia seguit en Pi i

Margall amb simpatia el moviment catalanista. A l'accentuar-se aquest després de la desfeta

[colonial espanyola envers Cuba], va concedir-li tot seguit l'importancia que's mereixia i que

tanta gent li negava, així a Madrid com a Barcelona. Iniciada una corrent d'aproximació entre

federáis i catalanistas, en Pi la va apoiar decididament1'1031. Aquesta evolució, segons Rovira,

l'ideóleg federal la porta a terme en adonar-se que abans d'una teoría de l'organització política

calía una base cultural propia:

"Quan, cap allá a l'any 1880, en Valentí Almirall se separa d'en Pi, manifestant la seva disconformitat
amb íes doctrines pactistes, la rao, al nostre entendre, la tenia, doctrinalment, teóricament, l'autor de Les
Nacionalitats. Rebutjant la teoría del pacte i contraposant el criteri de la naturalesa al de la voluntat en la
formació deis Estats, el catalanisme, de l'Almirall en$á, ha anat per un fals camí [...]. Mes si Pi tenia rao en
l'aspecte teóric del problema de les nacionalitats, ¿qui pot negar que en l'Almirall hi havia en aquells dies un
major esperit cátala, un sentit mes viu de la realitat catalana? En Pi i Margall era per damunt de tot un federalista.
L'AlmiraJl, un cátala. En el primer hi havia mes doctrina, mes veritat doctrinal; en el segon, mes vida, mes
veritat real. E! federalisme d'en Pi era, principalment, una idea, un sistema; el partícularisme de l'Almirall,
maigrat la seva aplitud generalitzadora, era una expressió del problema viu i concret de Catalunya. En Pi i
Margall no havia tingut encara la visió del gran fet cátala. [...]. Aplicades a la qüestió catalana, totes les formules
van ésser fredes i xorques fins que'l sentiment déla nacionalítat, la presa de conciencia nacional, \apsiche, les
van animar amb llur calor vital i van convertir l'autómata enginyós deis sistemes en eos huma viu. Gran vident,
en Pi va adornar-se d'aqueíx fenomen i va comprendre tot seguit la seva significanca i les seves conseqüéncies.
Va comprendre, sobre tot, que aquell era un fenomen previ necessari per al triomf del federalisme a Espanya.
Sois per virtut d'ell adquiriría ánima l'aparell del sistema federal. Per aixó el veiem acollir i comentar amb
simpatia el catalanisme, quan tothom, al seu entorn, l'escometia amb furia i el calumniava amb rabia [...]. A
mesura que'l catalanisme creíx i agafa forca, en Pi sovinteja i accentua els séus comentaris favorables"1032.

reedició del "Próleg" i de la "Biografía" de Pi a carree de Rovira la devem a Leandre COLOMER: Lectura de
Pi...; "Aspectes del Pensament: Catalanitat i Federalisme de Pi i Margall", pp. 44-70 i "'Biografía de Pi i
Margair: pp. 9-26. Una síntesi dei "Próleg" de Rovira sobre Pi a "Introducció", aut.cit., Op. Oí., pp. XIV-XVT.

1029 "Próleg" d'A[ntoni] ROVIRA I VIRGILI a F. PI i MARGALL: La qüestió de Catalunya..., p. VIL
1030 "Próleg"...p.Vin.
1031 [ARVJ: "Biografía d'en Pi i Margall" z.La qüestió..., p.145.

1032 i'práiegí'̂  p p xi-XII. De fet, la concepció de Rovira no era nova. El república federal Francesc Pi i
Sunyer també palesava que "cuando Almirall abadana el catalanisme, el partido federal en Cataluña, guiado



Per a Rovira, Pi i Margall simbolitza al mateix temps una crítica a la política oficial

espanyola peí que feia a l'actitud envers la independencia colonial, en el cas cuba, concretada

en l'actitud deis partits republicans: "Tota l'obra política i periodística d'en Pi és una

continuada i dura condemnació de la política espanyola, de la mentalitat espanyola, del

carácter espanyol [...]. Donant un sentit espiritual al mot, podem dir que en Pi i Margall és el

gran anti-espanyol [...]. En aquella trágica ocasió [independencia cubana i conflicte amb els

EUA] [...], va poder comprovar en Pi i Margall que les esquerres espanyoles son en realitat,

pseudo-esquerres. Cada vegada que els esdeveniments les han posades a prova, han caigut

escanda!osament en la renunciado i en la desqualificació" . Per a Rovira, dones, aquest

context de manca d'idealitat real entre les esquerres espanyoles va incidir en l'apropament de

Pi a Catalunya, on "estudia el catalanisme", i "d'aquest estudi va treure la conclusió que, en

quant a l'organització de l'Estat el federalisme i. el catalanisme o regionalisme coincideixen

plenament. Un i altre senyalen a l'Estat central i ais Estats regionals, substancialment, les

mateixes facultats. Les Bases de Manresa son, potser, el punt mes distant del programa d'en Pi

que hi ha en el catalanisme"1034. Aquesta voluntat de síntesi, altrament, era excepcional, ja que

Rovira plantejava quina era l'actitud deis sistema de partits polítics espanyols, peí que feia al

fet nacional catata, en acusar-ne una concepció reaccionaria:

"Mes tothom, eti rEspanya castellana, pensava [en temps de Pi i Margall], d'oposada manera. Tant els
homes de dreta, com els d'esquerra, com els neutres, consideraven que'l catalanisme era un moviment separatista,
un crim contra la patria, una malura afrosa que calia extirpar peí foc i peí ferro. Per ais Uiberals i per ais
republicans, era, ademes,-un moviment reaccíonari, clerical, carlí. Les titulades esquerres eren encara mes hostils

, que les dretes al catalanisme. En Pi regoneix que'ls liberáis son mes unitaris que'ls conservadors. Ni la boira deis
prejudicis, ni la polsaguera de les passions, enterboliren l'opinió justa que ell [Pi] s'havia formal del catalanisme.
Sabia que contribuía a aqueixa hostilitat la concepció política, brutalment unitaria, deis partits espanyols. Pero
sabia també que en el fons hi havia l'orgull deis dominadors, la llur voluntat d'hegemonia i d'absorció [...].
L'acusació de reaccionarisme contra'l moviment cátala, sortida de les pseudo-esquerres espanyoles, ha estat
sempre una covarda escusa per a terir amb txaidoria eL movimení nacional del nostre poblé, suscitant-li l'oposició
de les masses obreres i democrátiques. Els qui's diuen lliberals, republicans, avánvats, radicáis [...] el combaten
[el catalanisme] perqué, davant l'afirmació catalana, se senten espanyols castellanistes, homes de rac,a
dominadora, i no pas perqué se sentin homes de llibertat. Invoquen, contra'l catalanisme, la fraternitat universal,
la necessitat d'esborrar fronteres i d'apartar. 1'iWusori destorb que creen a la civilització les petites patries.
Empero, les fronteres que volen esborrar -fronteres de la térra i fronteres de l'esperit- son les de Catalunya; les
d'Espanya, no. La petita patria que volen fer desparéixer és la patria catalana; la patria espanyola, la patria
castellana, no"1035.

Aquesta denuncia de l'expansionisme castelíanoespanyol servia, a l'últim Rovira, per

vindicar la teoría del consentiment o del pacte, defensada per Pi i Margall. En efecte, davant

por el consejo y la propaganda de Pi i Margall, acentúa su benevolencia al catalanismo, procurando hacer
conjunta la acción de una y otra fuerzas políticas". F. PI Y SUÑER: El problema catalán, Imprenta de Pau,
Torrijos y Compañía, Valencia, 1906, p. 32.

IO33"Próieg"...,p;XVn.
I034"Próleg"...Tp.XVUL
l03S "Proleg"..., pp. XXI-XXn.



la crítica que els pobles "petits" no tenien dret a revindicar els drets nacionals, Rovira se

serveix de casos de política internacional (Finlandia, Irlanda, Eslováquia, Croacia, Eslovénia i

Lituánia) per a mostrar que la dimensió geográfica és independent en la déterminació de ía

voluntat política d'alliberament; com també ho son íes polítiques de dominació despreses de

victóries militars, ja que assumir-les, seria legitimar "la teoría deis fets consumáis, contraria

ais mes elementáis principis de justicia". De nou, Rovira troba en causes estructuráis aquesta

actitud de dominació que no té res a veure amb el principi democrátic de lliure déterminació

per a pactar en situacions d'igualtat política defénsat per Pi: "L'Espanya ha estat

tradicionalment, en casi tota la durada de la seva historia de l'unitat encá, potencia de reacció,

fogar del fanatisme catóíic, fortalesa de l'Església, recó d'incultura, extrem simétric, damunt el

mapa geográfíc i cultural dEuropa de l'imperi ture. Perqué aixó no'ls ha inspirat contra el

patriotisme espanyol la violenta hostilitat que han guardat per al catalanisme? Embestir els

catalanistes per reaccionaris mentre s'ostenta i s'aclarna i es declara sagrat el patriotisme

espanyolista, no és propi de cap home de llibertat ni de cap partit d'esquerra"1036. Aquesta

crítica s'estenia ais federáis espanyols que entenien el fet cátala com a factor "purament

nominal". És a dir, tant al partit federal historie com al progressista i centrista el fet nacional

era ignorat. Per a Rovira hi havia, en canvi, federalistes que constituien una excepció: Valles i

Ribot, dirigent del Consell Regional Federalista de Catalunya, i Pi i Arsuaga, fill de Pi i

Margall. La resta explica que fossin -seguint les experiéncies de Rovira com a delegat a

l'Assemblea Federal .de Madrid el 1902- "casi tots anticatalanistes"1037. Tanmateix, Rovira

dedica un comentari a la crítica d'un sector catalanista que interpreta la doctrina de Pi

allunyada de la realitat, fixada, predeterminada, en un sistema fílosófíc que mancaría de

concreció i allunyada de la tradició i del principi natural en detriment de la voluntat1038.

D'aquí es derivaría la idea que el federalisme de Pi era abstráete i inaplicable a l'explicació de

la realitat nacional. Ultra aixó, amplifica aquesta crítica fíns a enderrocar el tópic que afirma

que les idees d'aquest federalista provenen de l'obra de Proudhon el Principi federatiu .

Rovira manté, ben a l'inrevés, que a l'obra La Reacció i la Revolució (1854), Pi ja es mostrava

"federal i pactista": "No, en Pi no era un traductor doctrinal de les idees proudhonianes. No

aprengué d'en Proudhon les teories federáis, sino que coincidí amb ell en algunes qüestions,

cosa explicada perfectament peí Uur comú hegelianisme. No va esdevenir federal per la

lectura de l'obra d'en Proudhon. Va esdevenir-ho perqué la federado corresponia al seu

1036 "Próleg"...(pp.XXni-XXIV.
i037"Próleg"...,p.XXXI.
1038 Rovira es basa en l'estudi d'Emest MOLTNE T BRASÉS Resum sintétic de l'história del catalanisme

(1907).



principi fonamental de reduir al mínim la torga del poder, dividint-lo, i perqué la trobava

avinguda amb les llicons de la historia. Si haguessim de senyalar un mestre polític a en Pi,

potser fóra mes just presentar com a tal a Montesquieu que a Proudhon"l039.

Quina és, dones, la significació de Pi i Margall per al nacionalisme república? Segons

Rovira, exposar les condicions de possibilitat de la unificado del catalanisme d'esquerres i el

federalisme, íes idees del qual cal formalitzar segons la formació histórica de cada nació1040.

Rovira, dones, continuant la tradició federalista de de "L1 Avancada" de Tarragona, basteix una

tradició de pensament polític(en una conjuntura avancada peí que feia a ('elaborado de la

teoría de la voluntat política i reforcada per les análisis de les nacions subalternes europees i

per la unificado de les tradicions republicanes nacionals) que doti de legitimitat la Unió

Federal Nacionalista Republicana, que, al capdavall, ha de ser la resultant del federalisme no

legitimador del nacionalisme d'estat (Pi i Margall) i de la tradició republicana catalanista:

"L'unió o alianza entre federáis i catalanistes que va demanar en Pi, havia de vindre mes tard, quan el
nacionalisme cátala, obeint a una llei de ascensional evolució, se bifurques en dreta i esquerra. L'"UnÍó Federal
Nacionalista Republicana", pactada I'any 1910, fou la realítzació de I'anhel d'en Pi. En el nou partit se van fonent
les dugues tendéncies, mentre se auto-eliminen els elements no assimilables que li deturaven la creixenca i li
amenacaven la vida. Si d'aqueixa crisi resquerra catalana en surt salva [no en sortiria amb el Pacte de Sant
Gervasi, com el mateix Rovira concretaría amb la seva trajectória posterior en una Esquerra Catalana: 1914],
aviat s'enrobustirá i s'enfortirá, canviant o no la bastida de sa organització de partit. L'anhel d'en Pi haurá tingut
feconda realitat, i Catalunya posseirá un deis mes moderns i mes ben orientats partits nacionalistes d'Europa,
crídat a fixar en ses grans línies ('arquitectura política de la Catalunya futura, de la patria nova deis catalans"10 '.

Tot amb tot, aquesta recepció del pensament de Pi i Margall no es produía allladament

del context internacional ni gaire lluny de la valoració de la doctrina de Prat de la Riba per

part de Rovira a la seva secció de periodisme internacional a "La Veu de Catalunya", ni al

marge del programa institucional nacionalitari a cárrrec de La Mancomunitat. Per aquesta rao,

cal no separar la reflexió de Rovira sobre la consecució d'un partit nacionalista -vuit anys

després del Pacte de Sant Gervasi- que construís nadonalment Catalunya de les reflexions

sobre les condicions de possibilitats de la sobirania del país. I aquest aspecte es vincula a les

consideracions sobre la relació entre nació historicoculrural i voluntat política. Aquest darrer

será el vincle que permetrá de relacionar Prat de la Riba amb Pi i Margall. Vegem-ho.

3.2. "La sobirania de Catalunya"

"No hi ha res mes nociu, per a una nacionalitat, que el vincular l'esperit nacional a classes i a
institucions polítiques determinades. L'existéncia dins.un poblé de sectors socials desnacional itzats o de

1039 "Próleg".. . , p. XLIV.
1040 Cfr. A. R O V I R A I VTRGILI La catalcuútat de Pi i Margal!, "La Publicidad", 30-X-1919: Pi "dona

al catalanisme la forma federalista".
1041 "Próleg"....p. XLV.



nacionalització poc accentuada, crea una amenaca permanent i anguniosa per a l'esdevenidor nacional. Per tant,
una nacionalitat forta, perfectament penetrada de l'ideal propi, no ha de temer res de la limitació de la seva
autonomía en el terreny de la forma de govern i de les Ilibertats polítiques" (Rovíra i Virgili, "La Veu de
Catalunya", 23-VU-1916).

Eljuny de 1916, paraHelament a la publicació $ El Nacional isme, Rovira va publicar

a "La Veu de Catalunya" una serie d'articles sobre "la solució federativa deis problemes

nacionalistes" en el marc d'una reacció espanyola davant la reivindicació política d'autonomia

contra el discurs de Francesc Cambó el 21 de maig al Palau de la Música Catalana1042.

Aquests anieles teñen una significació orientadora comuna a tot" el moviment nacionalista i

van ser elaboráis en el moment de l'éxit electoral de la Lliga -davant la refundació del

republicanisme nacionalista amb la participado del Bloc República Autonomista- en les

eleccions legislatives espanyoles del 9 d'abril de 1916 davant l'objectiu de Santiago Alba

d'anuHar les reivindicacions nacionals del Principat amb alianca amb els republicans en

l'anomenat Pacto de la Castellana1042. En aquest sentit, el principi camboniá que es desprén

del parlament del Palau de la Música consisteix a cercar punts d'acord reivindicatius amb

sectors de 1'Esquerra Catalanista i estratégics davant la política espanyola: "Quan es constituí

la Esquerra catalana i durant la seva actuació, les responsabüitat& del moviment cátala estaven

repartides entre ells i nosaltres [amb la UFNR]. Avui 1'Esquerra ha desaparegut i sois en

queda una ombra Ueugera; els directors es retiren [en al-lusió a Rovira i Virgili?], els soldats

se'n van a casa; pero cal teñir en compte que els que s'aplegaren sota la bandera de ffisquerra,

portats per un veritable sentiment catalanista, aquests, avui, confien en nosaltres [...]. En el

Parlament [espanyol], podem nosaltres parlar del nostre plet, anar pura i simplement a

defensar la doctrina regionalista, a demanar organismes regionals, a defensar, en fi, les teories

regionalistes. O bé hi podem anar, no precisament a plantejar doctrines, sino a plantejar el fet

de la nostra nacionalitat [Cambó opta per aquesta segona via] [I que] preferim que's limiti el

nostre camp d'acció a que's limiti la nostra sobirania. Que's precisin, que's concretin les

Aquesta serie d'articles, encapcalada amb el títol "La solució federativa deis problemes
nacionalistes", era formada per La sobirania de Catalunya; Els dos tipits de federado; L'Estat nacional dins la
federado; Instititcions autónomes; Facultáis autónomes; Extensió i intensitat de la sobirania; Facultáis
essencials de l'Estat particular; La qüestió del llenguatge; La pluralitat de llengües ais Parlaments; La qüestió
de l'ensenyament. La Henguaa ¡'escola; La ¡lei del "Home Rule" irlandés; Facultáis de la Irlanda autónoma; El
futur régim de Polonia: conclusió (3, 9 i 23-VI; 23, 26, 31-V1I; 6, 15, 22, 29-VIH; 2-DC; 5, 12 i 14-X-1916). "La
Veu de Catalunya", encapcalá la serie de coHaboracions, "honorant-se", "amb la publicació d'una serie d'estudis
sobre la constitució política deis paísos federatius, i els projectes per la nova organització de la Polonia i la
Irlanda, deguts a 1'iMustre escriptor nacionalista Antoni Rovira i Virgili, autoritat en aquests temes
candentíssims".

Isidre MOLAS: La Lliga Catalana. Un estudi estasiológic, Vol.I, Ed. 62, Barcelona, 1972, pp.
106-108.



funcions, pero que un cop en execució, no pugui entorpir-les Facetó de l'Estat"1044. Rovira i

Virgili accepta aprofundir al máxim l'ámbit de sobirania catalana. Per aquesta rao aquests

arricies teñen un sentit de cobertura doctrinaria de l'acte de lá Unitat Catalana organitzat per la

Lliga a fí de commemorar la victoria electoral. També, a l'ensems, transcendeixen una

organització política i esdevenen marc de referencia del principi federalista nacional, aspecte

que coMisionava amb el federalisme orgánic o d'estat de la política espanyola.

Aquest clima advers deis sectors intel-Iectuals i polítics espanyols era exposat per

Rovira en mostrar la confüsió del concepte federal des del republicanisme espanyol (en una

actitud també d'unitat política catalanista davant el nacionalisme espanyol): "A Espanya,

després de mig segle de propaganda federalista [referint-se a Pi i Margall i a Les

Nacionalitats], després d'haver passat un poderos i hombros partit federal per la govemació de

l'Estat, avui la gent s'espaordeix en escoltar que es parla de la sobirania de Catalunya. I se

n'espaordeix, per exemple, ádhuc un home com en Robert Castrovido, el director d"'El País",

antic federal piista, qui serva una fídelitat sentimental i. externa a les doctrines del mestre.

¿Qué en resta, dones, deis llibres, deis articles, del Programa d'En Pi i Margall -aqueix

programa tan retret i tan poc capit-? A fóra de Catalunya -i en certs inrets de Catalunya- no en

resta sino un nom, un rótul despintat, caigut en mans de gent decantades a rarruixament fácil

d'una demagogia de bona fe". Rovira, dones, tractava dereferel sentit de la doctrina de Pi en

un context que unificava sectors socials envers la demanda del que ell mateix entenia com la

qüestió de la sobixania. Efectivament, la concepció doctrinal que es desprén d'aquest seguit

d'articles resta a la base d'ambdós textos programátics. El que es proposa 1'inteHectual-polític

és fíxar la doctrina federativa, basada en la distinció entre l'extensió d'atribucions (criteri

quantitatiu: nombre de competéncies) i la seva intensitat (independencia sobre aquests ámbits

de sobirania)1045; establir-ne una doble tipología en aplicado a regions o a nacions

(='federalisme regional' i 'federalisme nacional') i explicitar-la amb l'aplicació a paísos amb

tradició federalista1 . Amb tot, el rerafons consistía a desmarcar la vindicació sobiranista

d'un mer trámit técnic i recuperar-ne la dimensió d'idealitat:

1044
El parlament de Francesa Cambó a La magna Festa de la Unitat. Catalunya ungida per la

sobirania "La Veu...", 21-V-1916. En aquest parlament el líder de la LHga feia un balan? de la política d'aquest
partit entre 1901 i 1916, i de la tasca de la Solidaritat. Cambó deia en el discurs que calía un gir sobiranista
envers la reivindicació de competéncies. Calia que aqüestes no fossin pas una mera delegació de l'Estat
Espanyol, sino que el país en tos el governant,

La solució federativa deis problemes nacionaüstes: Extensió i intensitat de la sobirania, "La
Veu...", 31-V1Í-1916: "Per tant -remarca Rovira- quan una Nació reivindica la seva sobirania, pot transigir en
certs punts pe) que toca a l'extensió d'aquesta -o siguí la quantitat. Pero no pot transigir peí que toca a la
intensitat- o siguí ía "qualitat" de la sobirania".

La solució federativa...: La llei del "Home Rule" irlandés, Facultáis de ¡a Irlanda autóma i El
futurrégim de Polonia, "La Veu...", 5-X, 12-Xi 14-X-1916.



"La qüestió de la sobirania será, per a certs elements, un tema doctrinal, que tractaran amb esperit i amb
cultura d'estudiant mediocre que es prepara per ais exámens, i que servirá, tot el mes, per demostrar la penuria
inteHectual deis polítics i deis escriptors espanyols.

Per ais patriotes catalans, la sobirania de Catalunya, és un ideal concret i precís. Vol dir Catalunya
mestre?sa de casa seva, amb Constitució propia [La Constitució Interior de Catalunya que Rovira establirá entre
1932 t 1933], amb poders legíslatiu, executiu i judicial propis, amb el cátala com a Ilengua oficial. Aquesta és la
voluntat deis cataians. Aquest és el problema real de Catalunya. I será debades que vulguin defugir-lo els sofistes
i els retórics, portant a l'atmosfera térbola del Pariamenr aqueixa fantasma fbnedica, que és ta idea abstracta de
sobirania.

Mes si els debats teorétics i abstractes no poden fer sino moure a la bona intel-ligéncia del nostre
problema magne, en canvi considerem utílissim demostrar el bon dret deis catalans i la orientació europea i
hodierna del nostre pensament polític, mitjancaní ¡'examen de les solucions practiques que qfereix el Dret
constitucional federatiu i deis projectes actuáis adregats a resoldre els problemes nacionalistes existents dins
diversos Estáis

El debat ideológic i polític (entre les distintes concepcions federalistes espanyoles i els

sectors republicans nacionalistes) es trobava, tanmateix, determinat per Tanálisi deis dos típus

de federado: regional i nacional, tot partint de l'aportació del constitucionalisme federal deis

Estats Units, ja que "póble sense historia, sense ahir, capas d'adaptar-se fácilment ais motiles

sistemátics, el Nort-Americá va esdevenir el model de la Federació democrática [amb la

doctrina despresa de Hamilton]".

Per federació regional "entenem aquella en la qual els Estats federáis no son unitats

nacionals, sino fragments de nacionalitat. A aquests fragments nosattres eis donarem el nom

de regions [...]. El tipus regional de la Federació és el tipus clássic. Les líigues gregues, les

Lligues i Confederacions medievals, els Estats federáis contemporanis, pertanyen quasi tots a

aquest tipus. De primer la regió és natura urbana, després de natura feudal, mes endavant de

natura político-geográfica". En aquesta classe de federalisme Rovira hi encabia el model

helvétic i el germánic, car "el carácter comú que uneix aqueixos regiments federatius és que

els Estats que els constituexen no son nacions, sino fragments de nacions". Val a dir que

aquest tipus federatiu seria el que, segons Rovira, imperaría en el desenlia? del conflicte de la

Primera Guerra. En canvi a la federació nacional "els Estats que la constitueixen son unitats

nacionals, son nacions". Entre els exemples, Rovira destacava les relacions entre Suécia,

Noruega i Dinamarca, formant la "Federació escandinava"; la "Federació Ibérica", "entre

Portugal, Castella, Catalunya i potser Bascónia"; la "Federació llatina", "mes extensa"; la

"Federació balcánica" i la "Federació báltica", amb "Polonia, Lituánia, Livonia i Curlándia".

Amb tot, Rovira no preveía una fí ni una contradicció entre ambdós tipus de

federacions quan una nació és formada per territoris federats d'un mateix ámbit cultural: "La

Federació de les nacions no prejutja el regiment interior deis Estats nacionals. Una nació, una

unitat nacional, pot entrar perfectament dintre un agrupament federatiu, tot i formant ella una

La solució federativa deis problemes nacionalistes: La sobirania de Catalunya, "La Veu...H, 3-VI-
1916.



Federació de tipus regional. Raons polítiques, geográfíques, históriques, económiques, poden

aconsellar la organització federativa regional d'una nació. És molt probable que l'Estat

nacional cátala de l'avenir, membre d'una Confederació -ibérica, llatina, occidental o europea-

sigui per dins una Federació de regions: la Catalunya del Principat, Valencia i Mallorca"1048.

A partir de la delimitado deis tipus de federacions (basada en la dimensió nacional de

les figures a federar), Rovira ressaltava que des de la concepció nacionalfederativa "el sistema

federatiu» fíU de la coexistencia de diverses sobiranies, reconeix ais Estats que formen la

Federació la sobirania plena, total, per a establir les atribucions deis poders que es formin.

Son els Estats que es federen els qui, recaptant llurs funcions própies, marquen l'esfera d'acció

i les condicions de funcionament del poder comú, el qual no intervé en l'exercici de les

facultáis d'aquells Estats". L'objectiu de Rovira era destacar les limitacions d'un "federalisme

orgánic", uniformista i objectivar quina era l'esséncia del federalisme nacionalitari i els seus

ámbits de sobirania:

"Aquest federalisme purament nominal, posant l'Estat central per damunt deis Estats particulars, i
controlant la llur autonomía, no podría oferir a t'ideal nacionalista la fórmula política que li és necessária. Seria
només una descentralització, mes o menys ampie ¿Ens trobarem, potser, amb que una gran part deis federáis
espanyols d'avui, prestigis d'un partit extinct, son "orgánics" sense saber-ho? I ells que trema o quaranta anys
enrera van lliurar la gran batalla deis "pactistes" contra els orgánics!" L'esséncia de la Federació no está, per cert,
en el mer formulisme del pacte extern, litúrgic. No está en el ritualisme del seu procediment, com els vells
"pactistes" han cregut. En Pí i Margall mateix va allunyar-se de la concepció formularia del pacte [...]. I en el
programa del 22 de juny [1894] [...], el pacte, aquell pacte formal i ritual -[...]- no apareix enlloc. I és que
l'esséncia de la Federació está, no en la passatgera bastida que serveix per a edificar-la, sino en la natura de
Tedifíci i en el funcionament de la máquina política que s'hi instaMa. El principi federatiu exígeix el
reconeixement de la sobirania deis Estats particulars en tot el cercle deis seus poders en qué els Estats federáis no
estiguin sotmesos, dins d'aquest cercle, al senyoratge o al control de l'Estat central. En un mot: dins la Federació,
els Estats federáis, quan es mouen dins el cercle de les própies atribucions, son tan lliures com els Estats
independents. D'altra banda, l'Estat central no té altres atribucions sino les que en la Constitució li son
reconegudes. Les atribucions que no li han estat expressament i explícitament conferides, resten fora del seu
cercle propL i tota modiñcació constitucional esdevé impossible sense el consentiment deis Estats

1049
particulars . Tot el que no sigui aixó, no és federalisme, ni ho pot ser mai [...]. L'Estat nacional cap, com hem
dit, dins el motile del sistema federalista. Les facultáis sobiranes que avui demana Catalunya, com tant altres
pobles, es troben contingudes dins el cercle d'atribucions deis Estats particulars de la Federació".

La proposta de Rovira, dones, superava el federalisme elássie que entenia les

atribucions administratives des de l'estat a les "regions". En canvi, el sistema de lliure decisió,

de propia determinació de les atribucions internes, corresponia exclusivament a cada nació:

La soluciófederativa...: Els dos tipus de Federació, "La Veu...", 9-VI-1916.

1049

Les atribucions deis Estats particulars son, segons Rovira: "Servéis administratius interiors (obres
publiques, comunicacions, beneficiéncia, servéis técnics...), hisenda i régim tributan, garantía de la llibertat i
defensa de L'ordre a L'interior, judici i resolució de les qüestions entre municipís de l'Estat particular, legislado
civil, penal i de procediments, nomenament de funcionaris i empleats deis organismes propis, organització deis
tribunals, ensenyament i institucions de cultura, Uenguatge". Competéncies que resten legitimades en l'aplicació
de les constitucions deis EUA, "Estats alemanys, a la Finlandia autónoma i ais dos membres de la unió
austrohongaresa". Vegeu: La solució federativa...: Facultats essencials de l'Estat particular, "La Veu...", 6-VIII-
1916. Per a la justificado, en una estrategia progressiva de régim federatiu, de llibertat autonómica -en oposició
a un régim descentralitzat- sense federació, "La solució federativa...": fnstitucions autónomes i In solució
federativa...Facultats atitónomes, "La Veu...", 23 i 26-VII-1916.



"Reconeguda i garantida peí sistema federatiu la sobirania de l'Estat particular, és evident que,

quan aquest estat siguí una nacionalitat, trobará dins el sistema tota la llibertat política que és

necessária al desplegament Uiure de la seva personalitat nacional"1 .

Entre els ámbits de sobirania de les federacions nacionals, Rovira es fíxa amb un

especial interés en l'estatus de la llengua. I peí que fa ais usos lingüístics, en posa en relleu la

centralitat en el régim federatiu. Pren com a referencia les constitucions nord-americana,

suissa, austrohongaresa i finlandesa; aí seu torn, entén que el model negatiu és l'alemany, en

ser un régim que no reconeixa el plurilingüisme. I es basa en el factor primordial de les

federacions nacionals: "Per aixó la primera cosa que cal exigir al régim fedératiu, des del punt

de mira de les necessitats del nacionalisme, és 1'ampla i total llibertat d'usar l'idioma propi,

tant en l'esfera pública com en la privada. Totes les institucions i totes les facultáis poütiques

serien vanes i enganyoses, si la Nació, membre d'una Federado, no tingues reconeguts els

drets del seu llenguatge i si aquest no imperes en tots els ordres de la vida nacional. Així la

qüestió del llenguatge, que en certes federacions de tipus regional és inexistent i que en altres

del mateix tipus té una importancia secundaria, ha d'ocupar un preeminent lloc en les

Federacions de tipus nacional"1031. Pero Rovira -ultra la preocupació per un ensenyament

nacionaíitzat, exposada a La Nacionalització de Catalunya- centra la concreció de la

normalitat lingüística, vinculada a la competencia de l'ensenyament1052, en l'ámbit de

l'escolarització, que en les reivindicacions nacionalitáries s'enfoca des d'una doble via: la

socialització lingüística en l'ámbit escolar privat -com a xarxa paral-lela- i la seva extensió -

veritable vindicació política- a l'ámbit públic: "I és tan urgent el problema escolar per a les

nacionalitats que no han fet triomfár encara Uur causa, que no poden esperar que es resolgui el

dit problema escolar per a l'ensenyament públic. Mentre treballen per a dur la llengua materna

a les Escoles de l'Estat, han d'establir un ampie sistema que disputi els alumnes a

Tensenyament públic anti-nacional. Cada escola oficial en llengua aliena és una fortalesa

enemiga en territori propi. I és necessari contrarrestar la seva acció bastint fortaleses de

l'ensenyament nacional"1053. Aquesta situació era, segons Rovira, la que tenia el Principal i la

que es proposava normalitzaf la Mancomunitat. En el mateix sentit, a nivell polític, Rovira es

preguntava (prenent com a referencia dotze casos d'ús de Uengües en Parlaments estatals)

La soiució federativa...: L'Estat nacional dins la Federado, "La Veu...", 23-VI-1916.

105 ' La soiució federativa...: La qüestió del llenguatge, "La Veu...", 15-VÜI-1916.

La soiució federativa...: La qüestió de l'ensenyament, "La Veu...", 29-VUI-1916.

1053 Lasoiució federativa...: Lallenguaa¡'escola, "La Veu...11, 2-IX-1916.



"¿Que passaria al Congrés i al Senat, si els nacionalistes catalans demanessin la llibertat de

parlar en llengua catalana en les sessions de les dites Cambres?"1054.

Rovira acabava la serie de les reflexions a "La Veu de Catalunya" parlant del model

polític reunificat de Polonia i les actituds del govern rus i alemany. Amb tot, plantejava un

nou horitzó internacional obert a partir del régim federatiu: "[...] la situació d'una nacionalitat

respecte d'un Estat, només admet tres posicions: la subjecció unitaria, l'autonomia federativa i

la independencia. Quan es vol anar a un régim de llibertat i de respecte sense anar a la solució

extrema separatista, la solució federativa s'imposa naturalment. I com que, dada I'evolució

política i social del món, l'Estat uninacional independen! no representa sino una solució

transitoria, l'esdevenidor polític del nacionalisme está en el régim federatiu, el qual té una

flexibilitat suficient per a adaptar-se a la varietat deis casos concrets. Qo que resta en extrem

insegur és la forma que prendran les futures constitucions federatives. Estaran principlament

constituides per Estats nacionals. Pero aquests podran ésser agrupats segons una multitud de

combinacions [...]. Els Estats [seguint les tesis de Sidney Webb] formaran en l'esdevenidor

agrupaments parcials i simultanis, per a satisfer les llurs necessitats d'ordre intel-lectual,

polític, económic, social, de manera que un mateix Estat podría pertányer a diferents lligues

de finalitat limitada"1055. La limitació del poder de l'Estat uniformista amb la

compartimentació de la sobirania en els aspectes confederatiu i internacional constituía el

caire organitzatiu de la "sobirania de Catalunya"; pero ideológicament calía cercar uns

referents interns, aplicables a la propia societat del Principat. Aquest era l'objecte deis estudis

El Nacionalisme i Nacionalisme i Federalisme entre 1916 i 1917.

1054 La solució federativa...: La Pluralilai de llengües ais Parlaments, "La Veu...", 22-IX-1916. Els
onze referents eren: el Parlament d*Austria, la Dieta d'Hongria (doble ofícialitat de i'hongarés i el croata), Dieta
de Galizia (doble ofícialitat del polonés i el ruteni), Dieta de Bohemia (txec i alemany). Dieta del Tirol (alemany
i italia), Dietes adriátiques d'Áustria (alemany, italiá, serbi, croat i eslové), Parlament de Bélgica (francés i
flamenc), Dieta de Finlandia (finés i suec. "El president de la Cambra ha de contestar a cada orador en l'idioma
d'aquest"), Parlament italiá (francés per ais representants de la Valí d'Aosta), Parlament de Suissa, Parlament
canadenc (francés i anglés) i parlament Sud-africá (anglés í neerlandés).

1033 Lasolució federativa...: Elfutur régim de Polonia, "La Veu...", 14-X-1916.



3. 2.1. D'£7 Nacionalisme a Nacionalisme i Federalisme 1056

"La via feta pe! nostre ideal restaurador i constructiu permet ja la publicado d'obres doctrináis de
nacionalisme, el contingut de les quals sia ja una serena universal afirmado i no un al-legat mes en pro de ia
qüestió, que envisatjada des de molts diversos punts, s'és anomenada qüestió catalana" (ressenya de Martí Esteve
de Nacionalisme, "La Revista", generde 1917).

Els dos assaigs citats se sitúen en la conceptualització del que Rovira i Virgiíi

anomenava 'Nacionalisme Contemporani' (les bases del qual establia entre la Revolució

francesa i la primera meitat del vuitcents)1 , en un context bél-lic i de contrapesado entre

models territorials expansionistes i models nacionals subaltems1058. L'aportació que fa Rovira

és precisar que els fenómens nacionalitaris -els moviments nacionalistes- "constitueixen un

ideal contemporani, que els veritables moviments nacionalistes no comencaren fins després de

la Revolució francesa". Hom distingia, dones, una etapa prepolítica i un cicle polític on es

defínien els processos de nacionalització i alliberament, basant aquest pas en el fet de la

legitimado deis factors naturals o "biológics" en clau de "dret huma" La nacionalitat, com a

exponent d'"elements etnográfíes", esdevé entitat política quan el nacionalisrae li atorga

cohesió o li "infon vida"1059. "Abans, el Nacionalisme era un pur fenomen biológic; no era

una afirmació racional deis drets deis pobles". Per Rovira 'nacionalisme' no era sinónim

d'historicisme sino d'historicitat basada en el dret polític, que vehicularia i donaría sentit al

'fet biológic' (Pratde la Riba):

"L'home d'una nació, en les époques anteriorrs a la contemporani a, lluitava per la seva patria mogut per
un insttnt, peí lligam fatalista que l'unia ais seus coterranis, perqué li era naturalment grat guanyar i no perdre en
les confiases pugnes d'aquells temps, perqué ell i els seus havien nascut per a guerrejar i combatre contra els
altres [...]. Les espontánies energies nacionals, el Nacionalisme purament biológic, ens porta a aquest dilema
d'ésser malí o enclusa, d'ésser domínadors o domináis. Tota la historia de l^dat mitjana i de l'Edat moderna es
pot resumir en el desespera! i continu debatre's deis pobles, l'aspiració a que no hi hagi Nadons-malls ni
Nacions-encluses, sino un mutual respecte de cada Nació ais drets de totes les altres. De la tlur causa nacional,
els grecs ne diuen la Idea. El mateix nom pot ésser aplicat a totes les causes nacionals deis nostres abans.
Persisteíx la Uei de la Natura, pero limitada i encarrilada per la Rao. La Biología és corretgida i interpretada peí
Dret [...] En rigor, no hi ha drets naturals; tots els drets son racionáis. En la Natura hi ha fets; només en la rao hi
ha drets. El mateix principi de la justicia és inexistent dins la Natura [...] tota aquesta elaborado ideal del
Nacionalisme és cosa contemporánia. El Nacionalisme no és, dones, una prolongado histórica de les lluites

1056 Encara que aqüestes dues aportacions teóriques siguin les máximes definitóries quant a doctrina
nacionalitária i es produeixin en el marc d'hegemonia cultural del noucentisme, la reprodúcelo de la idealitat -
voluntat política conductora de la consciéncia históricocultural- en el si d'Acetó Catalana i al Harg deis anys
trenta amb "La Ñau" com a exponent de difusió ideologicopolítica fa que aqüestes idees superin la idealitat
nocucentista. És a dir, el Noucentisme seria una causa necessaria pero no suficient per a explicar la continuitat de
les idees nació nalitáries de Rovira. Una introducció-marc general del programa nació nal ista-noucentista, marcant
un 'abans' i un 'després' de la política del noucents (extrem que no compartiría Rovira i Virgili) peí que fa a la
fixació d'una "revolta catalanista" que va ¿conseguir la "reconstrucció d'una nacionalitat", incorporan! "valors
noves i I'esperit deis nous temps a les energies seculars d'una rac/a'\ tot vinculan! la idea de 'patria' a la de
'Ciutat', a Les duesposicions del catalanismel Martí ESTEVE, "La Revista"", 3 l-VÜ-1916.

10í7 !,esrenaixencesnacionals, "LaRevista", 15-VT-I916. Hi destaca el pas de l'"instint" biológic auna
"justificado en el principi racional del dret deis pobles" i estableix un principi general del nacionalisme
contemporani basat en la "Convicció de justicia i orgull de patria".

1058 Vegeu infra "Rovira í V i rgü i i "Iberia" (19L5-1919).
1059 Hans K O H N : Historia del nacionalismo, FCE, México , [1944] , 1984, p. 27.



passades, deis vells anhels. No és un crit ancestral; és una paraula nova. No surt de les subsconcients forces
racials; surt de les mes altes i clares regions de l'Esperit. Deis moviments nacionals en diem renaixences; mes
qu¡ sab si fora mes exacte dir-ne naixences. El llur germe és antiquíssim; la llur saba és novella... El
Nacionalisme, dones, entra de pie dins el quadre de les idees i els sentiments deis nostres dies. Té antecedents
histories, és fill de la Historia -aquesta és sa mare, son pare és el Dret; pero no és esclau de la Historia. Mes que
deis lligams del passat, sent I'atracció creixent de l'esdevenidor [...]. Un nacionalista no és un home d'ahír, no és
un cataléptic moral; és un home deis nostres temps, que viu sota la influencia de les idees d'ara. Un nacionalista
cátala, un catalanista, no és un home deturat en el 1640 o el 1714, sino un home que camina amb pas segur per
les vies del Noucents"1060.

Martí Esteve, posteriorment militant d'Acció Catalana, també assenyalaria que al

costat deis "elements naturals", "els elements de voluntat, ens priven de considerar les nacions

com alguna caosa d'estátic; l'element própiament huma, lliure, de creació constant, es

converteix així en valor no menys determinant"1001. No era errada aquesta centralitat en la

voluntat política, perqué de cara a la fí de la I Guerra Mundial es concreta l'esclat nacionalitari

a l'Europa Central i Oriental, basat en aquest factor de suport polític. Rovira es demanava

quina era la lógica comuna a tots els processos d'alliberament nacional europeu entre fináis

del XVIII i la primera meitat del XLX. És a dir, entre la Revolució francesa i l'eclosió de les

revolucions burgeses, amb la cosmovisió transformadora de l'home romárrtic, que cobraría

una dobíe dimensió: el subjecte coHectiu deis pobles i la construcció d'una classe social

transformadora: les classes subalternes. En aquest marc, existia un fet historie propi de cada

poblé; pero el que fonamentava la causa general era "la noció del dret", que "va donar una

altíssima volada ais moviments nacionals. Els patriotes van adonar-se que els llurs anhels

tenien la justificado santa deis principis de justicia immanent aplicáis al régim deis pobles.

L'ambient polític d'Europa, fílosófic, saturat de teories del dret, de motius justiciers, afavoria

l'eclosió i la creixenca deis ideáis nacionals. Aleshores la lluita per la llibertat nacional va

aparéixer, no solament com un dret sagrat i imprescindible, sino com un deure estríete i

imperios deis pobles sotmesos"1062. Val a dir que aquest "ambient" era fonamentat, en opinió

de Rovira, en una idealitat romántica que "va donar un ambient propici a l'acció deis patriotes,

tota desinteressada, tota lluminosa d'idealisme, tota plena de passions heroiques".

El Nacionalisme (1916) és una teorització que acumula categories generáis extretes

deis casos d'análisi de política internacional i estatal. No és, dones, un estudi nou, car, com

suara he citat, els posicionaments van restar establerts a partir de l'elaboració de la Historia

1060 T o t e s | e s c ¡ t e s corresponen a El Nacionalisme Contemporani, "La Revista", 15-VII-1916, pp. 1-2.
1061 El sentit de la voluntat política és, dones, un acte de voluntat humana, que, al seu tom, será el factor

essenciai de la constitució política de les nacions a partir deis factors objectius definitoris de les col-lectivitats
nacionals. Per aquesta rao, cal no desvincular aquest assaig de Rovira de textos com La Nacionalització de
Catalunya [1914], que emfasitzava la relleváncia de la consciéncia cultural com a factor de legitimado de la
reivindicado política. L'assumpció d'aquesta consciéncia elevada a nivell de reivindicado política será alió que
doni consistencia al dret nacional, el qual no restará deslligat, dones, de I'activitat nacionalista de la societat.
Societat i nació formen un binotni en la proposta de Rovira i Virgili

1062 Les Renaixences nacionals, "La Revista", 15-VI-1916, p. 2.



deis Moviments Nacionalistes i explicitats ais llarg d'articles a "Iberia" i "La Veu de

Catalunya"o "La Revista" (quant a la relleváncia del factor de la voluntat política com a darrer

factor de construcció nacional)1063. El que hi estableix Rovira és un marc metodológic que

proposa la superado deis 'elements naturals1 com a pressuposit suficient per a conceptuar una

nació. Estableix, dones, que una comunitat nacional és la resultant de l'assumpció d'uns

factors defínitoris objectius: territori llengua, historia, raca, cultura i comunitat de dret i

costums (-consciéncia de la nacionalitat1) i de la capacitat d'afirmació nacional (=voluntat):

"La natura i la voluntat s'enllacen en una relació de causa i efecte. Separar í'element subjectiu, la
voluntat, de I'element natural, per a marcar la diferenciació entre dos sistemes, és una errada que cal rectificar.En
la determinado de les nacionalitats, i sobretot en l'organització d'aquestes en Estats, hi han d'entrar els dos
elements, el polític i el natural. La voluntat sense la natura ens portaria a solucions ridícoles, desgavellades,
insostenibles, folies. I la natura sense la voluntat ens portaría al fatalisme, a la coacció, a la violencia, i ens
Uancaria conttra una muntanya de dificultáis, de dubtes, d'antinomies i de problemes caótics; la qüestió de les
nacionalitats hauria de plantejar-se, no políticament, sino científicament. I aixó és inadmissible [...]. En cas de
conflicte entre la natura i la voluntat, el nostre nacionaÜsme, i, sobre tot, el nostre liberalisme, ens posen, sense
vacil-lacions, al costat de la voluntat humana"1064.

Aquesta base porta Rovira a criticar el principi de les nacionalitats en ell mateix, car

comportaría un retrocés cap a la concepció nacional naturalista i, encara, forneix dos fets que

projecten la resolució deis fets nacionals. D'una banda, la complementarietat d'estat i nació,

anant enllá del plantejament historicista que avantposava la nació a l'estat perqué aquest era

artificial. I, de l'altra, T'arbitri", que és un pacte entre estats i nacions en conflicte,

suplementari al principi de les nacionalitats:

"La diferencia fonamental consisteix en qué l'Estat és una forma i la Nació és una substancia. L'Estat és
molt mes feble i trencadíe que la Nació. No té les arrels ni la vigoría d'aquesta. Les modifícacions d'una Nació
son lentes i llargues. Les de l'Estat poden ésser rápides i ádhuc sobtades. La nació penetra díns Tánima deis
homes i els pobles. L'Estat és una organització externa, molt forta de vegades, sobre tot en els temps quiets,
normáis, pero sense fonaments pregons i exposát a esfondraments totals i parcials, sobretot en els períodes
tempestuosos de la historia[...}. Cal remarcar que 1'arbitri hurná en la determinado de les nacions i en la
constitució d'aquestes en Estats, ha de teñir un carácter principaiment suplementari. És a dir ha de resoldre
aquells detaüs, aquelles dificultáis, aquells dubtesT que deixa ea peu t'aplicactó genérica del principi de tes
nacionalitats. L'arbitri no ha de substituir el dit principi; només l'ha de suplir en tot alió que aquest no arribi a
resoldre"1,1063

L'assaig es clou fent una crítica a runiformisme que, segons Rovira, és antinómic a la

unitat internacional, reconeixent que en aquest procés d'internacionalització no tan sois

1063 "La meva fo rmulado del principi de les nacionalitats fou precedida per un estudi historie deis casos
concrets: la Historia deis moviments nacionalistes [poster iormente vaig escriure un esquema ordenat i ciar de la
teoría nacional que j o havia tret, mes que de la lectura deis tractadistes, del propi estudi réflexiu de les realitats
históriques. L'armadura d'aquesta teoría apareíx entera en l'estudi esquemátic de la coHeccció de "La Revista".
Poc després, alguns deis aspectes rápidament tractats en aquell opuscle, foren descabdellats i estudiáis amb un
criteri analític a [...] Nacionalisme i Feáeralisme [1917]", El principi de les nacionalitats, Ed. Barcino,
Barcelona, 1932, pp. 6-7.

1064 El Nacionalisme, Ed. El Cotal, Barcelona, 1978, pp. 105-106 i 109. Per a vindicar la preeminencia
de la voluntat política, Rovira pren com a referent teóric el jurista italiá Eduard Cimbali (1862), autor de //
nacionalismo ed il nuovo dirito internazionate (1912). En la mateixa línia de cerca de referents no historicistes
un altre autor básic és el filósof pragmatista italiá Prezzolíni.

1065 /6/¿/ pp. 122-123 i 128.



existeixen nacions sino també coHectivitats autónomes; s'assoleix, així, l'articulació entre

internacionalisme i federació de nacions, superadors de la anacionalitat i rantinacionalisme:

"El món va cap a la unitat, es diu. Cap a la unitat espiritual, sí; cap a ía unitat d'organització

també, anc que mes poc a poc. Pero no pas cap a Tunitarisme o centralisme. Quan es parla

d'un Estat europeu o mundial, tothom parla de la Federació europea; quan es parla d'unir els

paísos llatins, es parla de la Federació llatina [...]. Nosaltres ens decantem a creure que,

després d'un període, encara llarg, d'avancament i descabdellament de la tendencia

universalista, aquesta s'aturará o poc menys, i entre els elements universalistes i els

nacionalistes s'establirá una mena d'equilibri estable i d'harmonia. Així, la unitat

internacional, mundial, assolida en major o menor- perfecció, coexistirá amb les unitats

nacionals. L'intemacionalisme ver és supernacional, pero no pas antinacional"1066.

Amb tot, el marc d'£/ Nacionalisme posa en evidencia una altra característica que he

adjudicat al treball de Rovira a "La Revista" (i des de la tradició republicana nacionalista): la

complementarietat entre la tradició sorgida de la Revolució Francesa i el Romanticisme. Així,

veiem com sitúa els moviments nacionalitaris en la contemporaneítat a partir de dos vectors:

la reivindicació de la llibertat i de la igualtat, que arrencarien des del segle XVIII, i

l'adscripció a la historicitat deis coHectius, aportada pels romántics. D'aquí es dedueix que el

nacionalisme, segons Rovira, reflecteix una trajectória liberal (llibertat individual) pero

adscrita a un marc nacional. En conclusió: la voluntat política provindria del doble vessant

revolucionari individual (revolució francesa) i col-lectiu, en clau de consciéncia

historiconacional (romanticisme): "[...] aqueixa elaboració del nacionalisme va ésser

afavorida i enormement apressada per un gran esdeveniment de la Historia humana: la

Revolució francesa, proclamadora de la llibertat deis homes i deis pobles. A mes, d'aquell

trasbals pregón va sortir, en l'art, en la política i en la literatura, el Romanticisme; i aquest va

contribuir d'una manera fortíssima a rarrelament deis sentiments i de les idees nacionalistes,

que el bruit de la'Revolució havia desvetllat [...]. El nacionalisme apar aixj, com una idea

Iliberal i revolucionaria. El nacionalisme, entes com a tendencia a la consagrado deis fets

passats i de les realitats socials -tendencia fácilment desviable en el sentit d'un moviment de

reclusió i conserváosme- fou un producte posterior de l'escola histórica, marcadament

alemanya. Hem fet remarcar que el principi de la llibertat nacional ha estat concebut com una

expressió lógica del principi de la llibertat individual. La proclamació deis Drets de l'home

1066 Ibid pp. 138 i 142.
1067 E n la reedició, El principi... indicava que "la meva personal obra de redrep deis fonaments

doctrináis det nacional isme cátala, comencada fa un quart de segle, s 'encaminava a posar-los al día i a e n l i g a r -
los ín t imament amb els princípis liberáis i democrát ics . La ideología nacional i humana que he defensat i defenso
és una ideología europea i hodierna [...]", p. 6.



portava a la proclamado deis Drets de la nacionalitat I així, en la Declarado famosa, es

proclama el dret deis pobles a disposar d'ells mateixos [...] El Romanticisme va fer girar

l'esguard al passat deis pobles, eís va fer descobrir i estimar els tresors literaris i lingüístics

mig-soterrats pels segles; els va fer presents, amb noves lluissors, les velles glories oblidades;

els va donar l'orgull d'una avior i els va fer enyorar les institucions propies a l'ombra de les

quals visqueren Uiures un dia".

Metodológicament, dones, l'aportació de Rovira rau a mostrar la insuficiencia d'una

certa tradició positivista-historicista que arrencaria d'Hipólit Taine per apostar per una

subjectivitat nacionalitária:

"Mes, perqué una nació pugui esdevenir subjecte actiu de llibertat, no basten totes aqueixes
característiques [factors objectius]. Cal, indispensablement, que tingui conciencia de la seva personalitat. Sense
ia conciencia no hi ha verament personalitat. Sense la conciencia nacional, la térra és un paísatge, la historia és
una fantasma, el Dret una rutina, la Mengua una varietat fónica [...]. La Nació existeix quan té conciencia de la
personalitat propia. Pero el fet de conciencia és intern. Perqué la nació s'afirmi, cal un factor extern,
transcendent: i aquest és la vohintat. La conciencia de la personalitat nacional pot no anar acompanyada de la
voluntat d'afírmar-la» de fer-la respectar. Podem concebre un poblé conscient de la seva nacionalitat, que
renuncia a afirmar aquesta per mancanca d'estímul, per peresa d'esperit, per trobar-se bé en la seva situació
subordinada. Aquest cas, pero, és rar. Generalment, la conciencia de la nacionalitat crea la voluntat ferma
d'imposar-la"106¿.

Nacionalisme i Federalisme no es un text nou. Es tracta d'unes idees elaborades en

una mateixa conjuntura -1916- a "La Revista" i a "La Veu de Catalunya" 1069. L'aportació que

hi fa és vincular la substancialitat del federalisme al principi de les nacionaíitats i mostrar la

historicitat de runiformisme espanyol anterior a la Revolució francesa, desvinculant els

principis revolucionaris de 1789 del nacionalisme d'estat. Es a dir, Rovira no separa un

principi d'organització política d'un principi de dret polític inherent a les nacionalitats: "Així i

tot, hi ha un federalisme nacionalista i un federalisme que prescindeix totalment o parcialment

de les nacionalitats. I aquí torna a plantejar-se la qüestió nacionalista. En realitat, el

federalisme no ha superat el nacionalisme; el duu viu dins ses entranyes. El federalisme ha

superat la forma de l'Estat simple independent. I d'aixó fa segles. Pero el federalisme

solament pot resoldre políticament -i no pas superar- els problemes nacionalistas amb la

condició que el principi de les nacionalitats sigui reconegut"1070.

Peí que fa a la historicitat de runiformisme espanyol, Rovira destaca que "les

tendéncies unificadores, a Espanya, son ben anteriors al predomini del principi unitari dins el

1068/6/rf. PP- 81-83 .
1069 Es tracta deis capítols "Les renaixences nacionals" , "El nacional isme contemporani , "El contingut

espiritual del Nacionalisme, ["La Revis ta"] , "La sobirania dins el régim federal", "El dos tipus de federado" ,
"L 'Es ta t nacional dins la federado, "Extensió i intensitat de la sobirania", " Ins t i tudons autónomes" , "Facultats
autónomes" , "Facultats essencials de l 'Estat particular", "La qüestió del Uenguatge", "La qüestió de
l 'ensenyament" , "La llengua a l 'escola", La llei del Home Rule irlandés", "L 'apl icació del principi nacionalista",
"Els tres problemes magnes" ["La Veu de Cata lunya"] . Vegeu 1'apartat "La sobirania de Catalunya" .

1070 Nacionaüsme i federalisme, M O L C , Ed. 62, Barcelona, 1982, p. 170.



régim de la Franca. La viva i vera reí d'aqueixes tendéncies está en el carácter absorbent i

dominador que va prendre des de bon principi l'Estat castellá. El procés destructor de les

llibertats nacionals deis diferents pobles d'Ibéria va comencar abans d'ésser proclamada la

Franca "una i indivisible", abans de pujar al tron d'Espanya els Borbons francesos, abans i tot

de la dinastía de la Casa d'Áustria. I durant aquests períodes, el procés va anar desplegant-se i

avancant, unes vegades mitjancant cruentes violéncies i guerres i tot. La historia de la

centralització espanyola no comenca en les declaracions rotundes deis ingenus constitucionals

de les Corts de Cadis. Ve de mes Iluny i de mes endins. A Espanya, l'unitarisme és un fet

intem, no una influencia externa. Es expressió íntima de l'ánima de la raca central peninsular,

no una moda exótica. Si a Espanya han anat adoptant-se les innovacions centralistes

procedents de la Franca, és perqué aqueixes innovacions responien plenament a I'esperit deis

que han vingut exercint l'hegemonia dins l'Estat espanyol"1071. Aquest raonament pero té un

context polític mes general que és el que Rovira defineix com a "la batallada de les dues

polítiques" en el marc de la "crisi del régim" a causa del conjunt de mobilitzacions de

corporacions económiques, militars renovadores i polítiques (Assemblea de Parlamentaris). I

el relleu potencial deis dos assaigs esmentats és que legitimen a nivell de reivindicado

nacional un clima de "normalització del moviments coHectius del poblé cátala". Així, dones,

entre 1916 i 1917 Rovira efectúa una proposta de clarificació federalista encara pero en

rámbit d'un cert regeneracionisme polític en mostrar un acord amb la política crítica envers

l'estructura assimilista de l'Estat espanyol. Calia, dones, generar una "política d'opinió"

general que, hegemonitzada per la forca modemitzadora del nacionalisme ("Barcelona;

Capital espiritual d'Espanya"), emfasistzés un recobrament de nacionalització interior

que,segons Rovira, anava "vessant-se damunt el poblé, i s'ha inflitrat en per les seves capes

mes permeables". El rerefons del debat era la lluita entre dos ideáis: el centralista i el marcat

per r'idealisme catalanesc" que anava d'acord amb el seguit de reformes europees i

revolucionáries democrátics (Rússia). "Nacionalisme", com a idealitat i "Federalisme" com a

concreció de la voluntat política que delimitava una associació interior i una confederació

externa -concretada en la conjuntura esmentada per les relacions entre nacionalistes bascos i

valencians i regionalistes aragonesos- eren a la base de la crítica política a la crisi de l'estat

restauracionista, accentuada encara mes peí refus al moviment autonomista de novembre

19181072.

1071 Op. Cit., 176.
1072 A. ROVIRA I VIRGILI: La Crisi del Régim, Editorial Catalana, Barcelona, 1918, pp. 15-20 i 157-

160. Per a les relacions exteriors amb nacionalistes peninsulars i deis Paisos Catalans, pp. 22-29. Una primera
síntesi deis Fets analitzas a l'assaig, en el marc d'una primera historia del catalanisme a [ROVTRA I VTRGTLT];
Historia del Catalanisme [cap. VIÜ], "Anuari deis Catalans", Edicions Patria, pp.78-89.



El context d'elaboració d'ambdós assaigs és el de la contesa béHica i, per tant, Rovira

hi té present un cert esperit prospectiu sobre les nacionalitats, amb el triomf de les polítiques

contraríes a Pexpansionisme germánic, cosa que aportaría la crisi del proteccionisme polític

espanyol respecte d'Europa i la vinculació de polítiques socials associades a la pérdua de pes

polític deis estats dits nacionals. Per aquesta rao Nacionalismo... es clou amb !a secció "El

Món Nou", car "si PEstat espanyol esdevé un Estat Europeu, obert ais vents i a les influencies

d'Europa, haurá de canviar tot els sistema de la seva constitució política i reconéixer una

ampia autonomia federativa a Catalunya i Bascónia, nacionalitats redivives, i a totes les

regions peninsulars que sentin la frerura del governament propi [...]". I afegeix: "Així, el

concepte unitari de l'Estat rep un cop mortal. Pero junt amb l'unitarisme morirá el

centralisme. Noti's que, malgrat d'una confusió vulgar, unitarisme i centralisme no son la

mateixa cosa, encara que coexisteixin sovint. L'unitarisme és la imposició al conjunt d'un

Estat plurinacional del govern i de l'esperit d'una nació hegemónica, dominadora, assimilista.

El centralisme és l'absorció i la concentració del poder en els órgans centráis de PEstat. Dins

els Estats uninacionals no existeix el problema de l'unitarisme. Pero pot existir el del

centralisme. Un Estat uninacional pot estar organitzat segons un sistema centralista o segons

un sistema centralitzador. No hi haurá dins ell problemes nacionalistes, en el sentit de lluita

entre nacionalitats diferents. Pero hi pot haver problemes regionalistes. I aixó és el que

succeeix a diversos Estats europeus, com Italia, de formacio étnica relativament homogénia, o

com Franca i la Gran Bretanya, on la unificació espiritual s'ha sobreposat a la vella

.' heterogeneitat étnica i lingüística.[...] paraMelament a aqueixa descentralització o autonomia

per paisos o regions, es produirá en els Estats un gran corrent de descentralització per

servéis". Les conseqüéncies practiques (el principi de subsidiarietat és automátic) consistirán

en el fet que "serán socialitzats un gran nombre de servéis públics i de funcions técniques,

molts deis quals ha socialitzat ja intennament la guerra. Pero PEstat, en la gran majoria deis

casos, no exercirá aqueixes funcions ni prestará aqueixos servéis directament, sino que els

traspassará, reservant-se Palt control, a organismes autónoms especialitzats. La próxima pau,

dones, veurá la mort del vell centralisme". Per Rovira existeix, per tant, una associació entre

fet nacional i fet social, que no s'adscriu a Pestratégia marxista sino dins el nacionalisme

partidari d'un liberalisme progressista: "En Pordre social, les conseqüéncies de la guerra serán

tanscendentals. L'evolució social que ireballava la humanitat deis nostres dies es fará

extraordináriament rápida. La qüestió obrera s'orientará cap a les solucions socialistes, que no

és el mateix que dir solucions marxistes. La situació del proletariat, especialment del

proletariat agrícola, será fortament millorada per liéis noves. El dret social, el régim de la

propietat i de la industria serán radicalment transformáis. El reconeixement deis drets polítics



de la dona es tara general. Veurem establert en un gran nombre d'Estats el sufragi femení, en

son doble aspecte actiu i passiu, esdevenint les dones electores i elegibles [...]. Mai cap guerra

no haura estat tan sagnant i tan devastadora com la gran guerra de les nacions. En canvi, mai

cap guerra no haurá estat tarnpoc tan rica en fruits de llibertat humana. Per damunt de les

ruñes i les tombes, un mes pur esperit regnará al món"1073.

L'aportació de Rovira i Virgili a la ideología nacional en ambdós textos ve donada peí

fet que, mentre a Nacionalisme centralitza Texplicació en el factor de la consciéncia i de la

• voluntat política, a Nacionalisme i Federalisme accentua Paplicació de la voluntat política en

la construcció nacional, entenent que aquella no és estática sino que es formula amb

dependencia deis processos de nacionalització, cosa que estableix una provisionalitat deis

pactes federatius (en concordanca amb el principi de Parbitratge exposat a El

Nacionalismo)101*: "El. procés de nacionalització va avancant lentament en els pobles

renaixents. Agafeu aquests pobles en un moment endarrerit d'aqueixa evolució, quan no han

recobrat encara 1'ánima propia, quan pateixen encara Tesclavatge espiritual de la

desnacionalització, i aleshores la llur voluntat -aparenta de voluntat, ombra de voluntat- será

contraria a la propia ánima, traidora al propi destí, contradictora de la futura voluntat plena,

viva, vera, aponcellada encara sota els plecs de l'evolució social [...]. El moment en qué un

poblé digui davant el món i davant la historia la seva paraula pot ésser triat a l'atzar ¿I del foll

atzar de la tria d'un moment n'haurem d'alcar, inderrocable, un edifíci estatal que pot

representar ravortament deis ideáis pregons de la nació, sovint patrimoni d'una selecció no

/ seguida encara o seguida insuficientment per la multitud? [...]. Per aixó nosaltres creiem que

convé trobar un procediment que, tot evitant la continua insegura! de la constitució deis

Estats, permeti, en casos, la revisió i la rectificado de les decisions deis pobles [...]. Potser

sigui un mitjá el donar ais pactes federatius el carácter de convencions renovables a llargs

termes, de manera que, al moment de la renovado, una o algunes de les parts contractants

poguessin, si ho creuen convenient per poderosos motius, retirar-se de la unió, o bé demanar

la modificado de les bases del pacte"107 . El que ni estableix, dones no és, per tant, cercar

una limitado federalista abstracta, sino situar la condició de possiblitat de l'alliberament

nacional a partir de la representado de la historicitat de la nació a través del fet de la

consciéncia nacional: de la voluntat de construcció nacional. És així com el conjunt de

reflexions sobre el principi de les nacionalitats aplegats en aquest volum resta unifícat per

1073 Totes les citacions del parágraf son de Nacionalisme... pp. 228-231 .
1074 N o és cap casualitat que l ' avenc editorial que oferia "La Revista" [16-XU-1917] del llibre recollís el

fragment del capítol IV on es parla d'aquest punt: "Eis canvis de la Voluntat", pp. 434-435.
1075 Nacionalisme i Federalisme, pp. 147-148.



mostrar l'articulació de la trajectória del catalanisme historicista/ biológic a través del

catalanisme polític1016.

El que conclou Rovira és que no existeix cap possibilitat de projecció de qualsevol

nació sense la relació entre 'fet natural' i 'fet subjectiu'. Es així com en 1'inteHectual tarragoní

cobra un nou sentit el fet de la voluntat política, en no trencar els romántics polítics amb la

tradició racionalista. S'oposa, tanmateix, a la unilateralitat de "la concepció romántica

naturalista" posant émfasi en la idea del "plet d'un poblé a resoldre davant de tots els pobles",

centrant "la nostra voluntat adherint-se a 90 que és médula de les nacions"1077. En qualsevol

cas, el que afirma l'autor d'El Nacionalisme [1916] és que el fet nacional neix del dret a partir

de la consciencia i de la voluntat. Així se supera la ahistoricitat del determinisme historie, car

el fet de voler ser depén en tot moment de la voluntat del coHectiu. En aquest sentit Rovira

acumula, d'una banda, la tradició federalista de Pi i Margall quant a l'assumpció de la teoría de

Iliure determinació (lliure pacte entre iguals) i, de . Taltra, la concreció d'aquesta

autodeterminació en fets concrets (nacions), cosa que comporta assumir la tradició

republicana federal1078 i la tasca del que, segons Rovira, és un exemple de lliure assumpció

política sota la Mancomunitat de Catalunya. ,

Aquest enfocament racionalitzador del fet nacional significa, per tant, una integració

en el programa república de Rovira de la 'nació natural' de Prat de la Riba. I no és en va que

Rovira qualifiqués Prat com a "forca de consciencia" i "primer "filsófof del nacionalisme

cátala". El que reaLment destacava Rovira era que Prat era a la base de la definició de nació

catalana, ja que "ha alcat les noves columnes de la nacionalitat catalana restaurada. Eli ha fet

el miracle de la resurrecció nacional del nostre poblé. EIl ha tomat la plena consciencia de la

personalitat nacional. En Prat de la Riba era el centre del moviment cátala. Sense ell, ens

trobarem bona estona vacil-lants, insegurs"1079. Segons Rovira, dones, la definició básica de

1076 Dit d'una altra manera, la connexió (noucentista) entre ciutat i terrritori: "Perqué el catalanisme deis
periódics, els llibres, les revistes, els centres, els mítings i les institucions de cultura, necessita el contacte de la
térra, del "país". Aquest contacte és enfortidor. Hom veu la patria present, tangible com a una vida bategant,
arrelada dins el decurs deis segles, lleument daurada per una claror d'esdevenir [...]. La térra no és el paisatge
quiet, aturat, sino la gran forca de !a vida, que no s'atura, que mou els homes i els pobles i fa la historia, i les
nacions, i els Estats [...]. La ciutat ha de sentirse voltada com apart d'ella maíeixa. de la térra vivificant d'on
puja la saba de la raga, la gent de la tetra ha de sentir la companyia i el guiatge de la ciutat, d'on ve l'esperit
queja alta la vida. Ciutat i Ierra han de dur el ver escut nobiliari de l'avior, que dona ais pobles la personalitat,
la conciencia i eldaler d'un digne futur". Vegeu: Terra i Patria davant Poblet, "La Veu.,.", 30-IX-1917.[s.n.],

1077 Ressenya de Mart í E S T E V E d'EINacionalisme, "La Revista", 31-1-1917.
1078 Tradició concretada per Rovira en Valentí Almirall, que "representa la unió perfecta i fecunda del

catalanisme i el federalisme. En la doctrina de Pi i Margall , el sentit cátala és quelcom que corre per sota, que
vivifica les arrels del sistema. En la doctrina d 'Almiral l , aquest sentit cátala 3orgeix ímpetuosament a la
superficie" , "Catalunya" (Buenos Aires), desembre de 1931.

1079 F U L M E N [pseud. de Rovira i Virgili]: En Prat de la Riba, "La Campana de Gracia", 4-VHI-1917,
p. 2. Aquesta centralitat de Prat com a definidor de la nació catalana com a ámbit d'identificació nacional i no
regional era ciar quan seseogons Rovira. "abas d'ell [Prat]; no es passava del regionalisme d"En Valentí Almirall,



l'ámbit de pertinenca en clau nacional catalana, la clara defínició del concepte de

plurinacionalitat o "polinacionalisme" i la delimitado radical del principi d'afírmació

nacional, com a fet de consciencia, és el conjunt d'idees que va aportar per primera vegada el

president de la Mancomunitat en la trajectória d'un catalanisme que fíns aleshores confonia el

regionalisme amb un patriotisme (concepte material) que hauria d'evolucionar cap al

nacionalisme (principi espiritual o d'idealitat). Rovira, dones, efectuava una lectura de base

positiva de l'aportació doctrinaria pratiana en un context mancomunitari quan coHaborava a

"La Veu de Catalunya". Les tesis de Prat pero, no sliavien d'interpretar com a plenament

autónomes. Rovira complementa l'enfocament federalista pactista amb la tradició de

pensament que ratifica una nació natural o cultural. Els camins pratians i piistes conflueixen

en Rovira. I Prat actúa com a model d'una consciencia nacional que cal divulgar a les properes

generacions:

"Per a l'educació catalana de les nostres generacions, res nüllor que els textos d'En Prat de la Riba.
Vibra en sa prosa la dignitat catalana, aquest íntim orgull nacional, sense el qual els homes i els pobles son
éssers subordináis, de categoría inferior. Un poblé pot perdre la puixanca i la llibertat sense caure en baixesa.
Pero si perd el noble orgull nacional, si s'avesa a considerar-se inferior a un altre poblé, cau en Pabjecció [...]. Eli
[Prat] és el cátala redrecat, orgullos, coratjós, que afirma la seva convicció catalana, segur de si mateix,
convencut de ia seva propia rao. Heu's aquí la seva forca, una forca de consciencia, Aquesta forca és molt
superior ais planys i ais plors del romanücisme, a les amenaces puerils del Jocs Floráis, a la posíció criticista de
KAlmirall. En el període prenackmalista dei catalanisme, els patrióles catalans per a sentir-se radicáis, havien

ric de saba catalana, pero políticament empeltat d'espanyolisme". Cf: Les idees polítiques, "La Publícitat", 1-
V11M923 [dins Prat de la Riba, Ed. 62, Barcelona, 1968, p. 99]. Prat com a definidor nacional, "amb el seu
propi nom", "la personalitat de Catalunya", també, va ser exposat també a Prat de la Riba, "Quadems dístudis
polítics, económics i socials", 21, nov-des., 1946, p.6 [Aquest epígraf no és recollit a la reprodúcelo d'aquest
article a Prat..., pp. 114-127].La reivindicado de l'elaboració ideológica de Prat compren diverses époques. Per
exemple, sota la Dictadura de Primo de Rivera i, sota la presidencia de Puíg i Cadafalch en la presidencia de la
Mancomunitat, Rovira reivindicava la tundo institucionalitzadora de la cultura nacional en. l'acticle-editoriai La
Cultura Catalana, "La Publicitat", 3-IX-1924: "Eli fou qui, empenyent l'evolució massa lenta de la renaixenga
intel-lectual i anticipant-se una mica a la maturitat del ftuit, dota la nova cultura catalana encara adolescent, deis
instruments de treball i de les institucions populoses que havien de donar-li el carácter orgánic i la forca de
cohesió". Pero també en valorava l'estil literari. Rovira deia de Prat que era "home de passió continguda" {Prat
de la Riba, "La Publicitat", l-VTII-1925). Ara, la valoració de Prat també era matisada per Rovira en el marc de
transició cap a la formació de les bases programátiques de l'Acció Republicana i poc abans d'abandonar Acció
Catalana" i "La Publicitat". Així en ['editorial Almirall i Prat de la Riba (HLa Publicitat", 16-VHI-1928), Rovira
especificava que mentre Prat valorava la dimensió regionalista de la doctrina almiralliana deduída de Lo
Catalanisme, Rovira en valorava la primera part.

Pero aquesta matisació no nünimitzava l'aportació pratiana en un context de conflicte bél-lic i polític.
En el marc república en Iluíta contra el feixisme, Rovira incidí en la figura de Prat com a "primer definidor del
modern nacionalisme cátala". Així, en l'article Qué pensaría Prat de la Riba ("La Humanitat", 2-VIH-1938),
Rovira contextualitzava aquesta observado genérica davant la fundó regionalista i coHaboracionista del nucli
dirigent de la Luga en una doble dimensió: la Generalitat republicana i el conjunt deis partits republicans, que
"son els patriotes que lluiten contra els invasors de la nostra térra [...]. Som nosaltres els catalanistes d'esquerra
els qui mantenim en la qüestió nacional el pensament de Prat de la Riba". Aques posícionament servia a Rovira
per a contrarestar la derivado ultraconservadora de la Lliga en el context de la guerra i de la revolució, L ea
canvi, desmarcar d'aquests viaranys l'evolució ideológica de Prat que adopta una postura d'"amor a la llibertat
catalana" i de "demócrata tolerant", com a conseqüéncia de la teoritzadó sobre la condició nacional
deCcatalunya. És a dir, per Rovira, Prat esdevenia també un referent" ño tan sois nacionalista sino nacional, en el
sentit que en tant que [Prat] "té el cabdal mérit d'haver restituí! a Catalunya Taita categoría espeirituai de nació,
és avui compres en aquest aspecte per les nostres multituds i les nostres seleccions [per part] d'"esquerristes,
revolució naris, socialístes i anarquistes" a Aspectes ideológics de Prat de la Riba, "Meridiá", 31, 12-VTT1-1938,
p. 2[Fragment no reproduit a Prat de la Riba..], pp. 111-113.



d'indignar-se. Un catalanista, quan maleia Castella i els castellans, era un home que estava indignat. El
radicaüsme catalanista d"En Prat de la Riba no está fet de desfogaments del génit, ni d'arruixaments passionals,
ni d'exaltats sentimental i smes. És un radicalisme seré i constant. Es un radicalisme fílosófic. En Prat de la Riba
ha estat el filósof del nacíonalisme cátala"

Ara bé, Rovira sempre insisteix que aquesta determinació natural, biológica

(consciéncia en si), és una variable dependent del fet ^apropiado de la realitat nacional

(consciéncia per a si)1081. Per aquesta rao cal destacar la inserció del principi de les

nacionalitats en la realitat social. Tot depén, dones, de la relació entre llibertat individual i

col-lectiva. I, és ciar que la tradició de Rovira en aquest sentit parteix de la IMustració, de la

Revolució Francesa, que troba en Pi i Margall (Les Nacionalitats) la formalització racional a

l'hora d'organitzar un país: "Per les campanyes d'en Rovira i Virgili -escriu Nicolau D'Olwer a

"La Revista" el juny de 1918- el nacionalisme cátala s'ha vist enfortit amb la ideología

democrática. L'home és el subjecte de tota llibertat. Aquel! que senli damunt d'eli el pes d'ua

poblé senyor, e! que per exemple siguí obligat en certs actes de la vida pública a usar una

llengua que no és la seva, aquell que per mes que gaudeixi de sufragi universal, es vegi privat

de llibertat d'impremta, no será pas un ciutadá, sino un súbdit". Dic organitzar perqué e[ que

sembla retlectir Rovira en aquest aplec de textos és un criteri a partir del qual cal definir una

categoría nacional. Sembla que Rovira volgués fer un balanc del 'catalanisme doctrinal1 de

Prat de la Riba per a proposar una "ideología nacional i humana" que reprengués la relació

entre nació i realitats socials.

Dessota, dones, de la pertinenca a una área nacionalitária apareix el que Rovira concep

com a consciéncia de nacionalitat, conceptuada amb mots de Giuseppe Manzini: "la patria és

primer de tot, la consciéncia de la patria. Perqué la térra damunt la qual movem els nostres

passos, i els límits que la Natura va posar entre la vostra térra i la deis altres, i la dolca parla

que us sona per dins, només son la forma visible de la patria; pero si Taruma de la patria no

1080 Nacionalisme/ Enríe PRAT DE LA RIBA [a cura de ROVIRA I VIRGILI], Editorial Catalana,
Barcelona, 1918, pp. 14-15. Val a dir que "La Veu de Catalunya" (l-VHI-1918, p. 9), per a recordar el primer
aniversari del traspás de Prat de la Riba va reproduir part del próleg de Rovira á'El Naciotiaiisme.
L'encapcalament recollia explícitament el sentit de la commemoració: "En Prat de la Riba i l'esperit nacional.
Fragment del próleg "nacionalisme". Tant l'exposició de la complementarietat entre el "criteri de la naturalesa"
[Prat] i el de la "voluntat [element racional]", com la constatació que "La superació parcial de Prat sobre Pi
resideix, dones, no pas en Ja doctrina general, sino en la consciéncia de la veritable, i plena personalitat de
Catalunya", a "Prat de la Riba", in A. ROVIRA i VIRGILI: Els Politics calakms, Tipografía Occitania,
Barcelona, 1929, pp. 62-63. Aquesta retrat va ser elaborat a partir d'editorials ["La Publicítat", l-VTI-1920, 1-
VIU-1926, 31-VII-1927, l-VHT-1928, "Próleg" a El Nacionalisme, "La Ñau", l-VIII-1928]. La valorado de
Rovira sobre les aportacions de Prat representava la continuitat d'una altra semblanca.del polític a l'exili quant a
la definido de la doctrina nacional i de robra institucional de la cultura nacional [Mancomunitat]. Amb tot,
Rovira hi exposava una critica adrecada a la práctica política i a la doctrina social, que "son molt discutibles":
A: ROVTRA I VIRGILI: Els Grans Catatam. Enríe Prat-de la Riba, "El Poblé Cátala", 10-XI-1939, p.5. Una
seblanca general a : Siluetes de Catalans, Ed. Proa, Barcelona, 1999, pp. 140-145.

1081 Empro 'consciéncia en si' per a identificar un sentiment implícit sense afirmado política.
'Consciéncia per a si1 és la concreció de la construcció política nacional. El primer concepte, dones, és cultural i
el segon és polític.



batega en aquell santuari de la nostra vida que s'anomena consciéncia, aquella forma resta

semblant a un cadáver, sense moviment ni alé de creació, i vosaltres sou turba sense nom, no

nació; gent, no poblé"

Així les coses, la tradició cultural cobra sentit amb aquest sentiment de país, que no

n'és previ o separat d'un imaginan coMectiu (recordem que Rovira defineix a El principi de

les Nacionalitats sinónimament nacionalitat i nació com a "poblé amb carácter nacional, tant

si está constituit en Estat com si no, tant si es té reconeguda com no la seva plena

personalitat"). Cal, dones, una base 'sentimental' previa activadora de la voluntat política; "la

coHectivitat -escriu a "L'Esperit..."- no és res per defora deis individus, pero és una especial

relació de les individualitats. [...] L'esperit nacional és l'esperit comú, coincident, de les

individualitats. en quant se refereix al sentiment de nació. Pero no está tot en cada

indi vi dual itat, no surt d'ella mateixa, sino que es forma dins l'individu per la tradició,

l'heréncia, la convivencia, les múltiples influencies socials". Per tant, consciéncia histórica

(apeMatiu a la tradició) i consciéncia política (activació del passat a partir del present)

s'interconnecten. Heus ací com la dimensió teórica pren sentit a través de la tasca de

socialització cultural duta fins "al profund coneixement del carácter cataíá [i] en la penetració

psicológica amb qué son captades [perRovira] les grans figures históriques"1083.

El que proposa Rovira -i tot el cataJanisme sobiranista de preguerra- és el pas de nació

cultural a nació política, car no resta assegurat l'esdevenidor d'una nació sense estat si els

connacionals no s'hi. identifiquen. És a dir, si no en son partícips, la nació jurídica,

/ l'oficialitzada des de ITEstat-nació, esdevindrá el real ámbit de pertinenca, en aquest cas, deis

catalans. Per aixó Rovira i Virgili atorgava tanta relleváncia a la difusió de la historia i de la

cultura al si de la societat, ja que és una tasca de base que permetrá, amb el suport del treball

polític, activar la consciéncia de pertinenc.a: "també nosaltres creiem que el dret [estatus

polític] neix del fet, pero a través de la consciéncia i de la voluntat", aquest és el principi que,

en paraules de Rovira, distingiria el nacionalisme biologista del nacionalisme liberal1084.

l0ft2 L'Esperit Nacional, "La Revis ta" , I r d 'oc tubre de 1918. La idea d'esperit \geist] correspon a
l 'associació amb u n fet polític. Cf.: Hans K O H N : Historia del'nacionalismo, FCE , México , [1944] , 1984, p. 29,
n. 16.

1083 Segons D o m é n e c G U A N S É a Actualització d'A. Rovira i Virgili, "Avui", 28-XI-1976.
1084 La divulgado deis fets de Corpus de Sang en el marc de la primera contesa bél-lica no era causalitat

si es té en compte la vincutació Rovira establia entre llibertat nacional i context internacional. Aquest marc
internacional servia d'orientació per a impulsar una nova política de reivindicació nacional autonomista: "alió va
ésser, principalment un xoc de pobles, un confítete polític entre dues nacions, a propósít de la defensa de la
personalitat i els drets de Catalunya [...]. Pero hem de treballar encara per a imposar el respecte a la llibertat i a
la dignitat del nostre poblé; per a reconquerir els drets de la "nostra Mengua catalana, ánima nostra". Vegeu: El
Corpus de Sang, "La Veu...", 29-V-1918.



Fins aquí la teoría. Pero, com havia estat Mlegit' Nacionalisme i Federalisme?

Francesc Maciá, próxim a fundar la Federació Democrática Nacionalista, prengué notes i féu

reflexions sobre els aspectes mes destacats de l'assaig de Rovira des del vessant de la fixació

d'idees centráis i des del plantejament de qüestions que se'n desprenien. Així, la primera

atenció, Maciá la centra en disposicipns sobre una vinculació entre el subjecte ('patrióles') i

l'alliberament deis pobles: "Els patriotes van trobar que era just que els pobles fossin lliures, i

no ja solament que aixó era bo i que els piala i els convenia..."1085. També anota que "hi ha

que fíxar-se bé en el criteri que té en Pi i Margal! respecte el dissentiment de una part, o de íes

dues, del pacte de federació" i es fa ressó de les opinions de Rovira sobre 'el pensamenf de

l'historiador alemany Meinecke: "Nacionalitat, és a dir, Estat plurinacional amb un poblé

dirigent i absorbent'. Nacionalisme, és a dir, dret de sobirania política i espiritual per ais

diversos elements nacionals -aixó no", entenent, segons Maciá, que Rovira "nega que el

nacionalisme hagi estat superat per l'Estat pluri-nacional. Diu que en teoría la superació I'ha

assolida temps ha el federalisme [i que] sembla deduirse de lo. que diu En R[ovira] i V[irgili]

que el cas d'una Catalunya independent (com estat simple independent) seria superat per una

federació que reconegués el principi de les nacionalitats".

D'altra banda, Maciá també destaca una observació constant al-llarg de l'asssaig de

Rovira: "que el federalisme alemany és molt mes oposat al principi de les nacionalitats que

Punitarisme francés", dins la tipología de nacionalitats que constata fautor: "Sentá" que la

realitat ens mostra no.un tipus de nacionalitat unic i invariable, sino dos tipus de nacionalitat

diferents. L'un és el tipus de nacionalitat de base étnica i llingüística que es presenta

principalment al centre i a l'Est d'Europa; l'altre es el tipus de nacionalitat de base espiritual,

que trobem sobretot a l'occident europeu". Pero una primera paráfrasi mes global de Maciá es

produeix ais comentaris de Rovira sobre el model confederal suís en comparació a un

hipotétic Estat Federal Ibéric: "Sembla impossible qu'en R[ovira] i V[irgili] plantegi el

problema tan simplement i tan concretament de que, per nosaltres la sobirania es plantejar el

problema cátala en el terreny federalista. De manera que segons ell, i perqué si s'ha de separar

de la nostra la categoría d'organització en Estat propi independent ¿Perqué? Recordis lo que

ha dit del Estat federal alemany, de la Confederació suissa, i no tenim que parlar ja del Estat

Austro-Hongarés. Es que tots els incovenients que ha trobat al de la Confederació Suissa no

serien igual, encara mes ágrupats en un Estat Federal Ibéric? Perqué no planteja el problema i

tracta de resoldrel d'una manera clara. Hi ha dos solucions: ¿perqué la del separatisme no es

1085 jotes | e s c ¡ t e s s o n ¿e\s apu n ts (incomplets, car Maciá resumeix el llibre fins la página 139 i el text
original de Rovira arriba fins a la 187) Nacionalisme i Federalisme- Rovira i Vírgili. [Fons Francesc Maciá, inv.
264. Caixa 49 Ss; 09.04.01JANC.



pot acceptar? Es perqué el nacionalisme ha trobat en la segona solució, com ell, diu, una

fórmula legal i PACIFICA del seu triomf? Si es per la rao de que aquesta solució sigui PACIFICA

devem desitjar qu'ens digui qué devem fer els nacionalistes si el govern centraTs nega

rodonament a donarnos satisfacció i pacíficament no podem arribar al Estat federal qu'ell

preconitza. I per ara no diu res mes sobre sa extensió o intensitat [...]".

Peí que fa ais polítics espanyols, Maciá comenta respecte al pensament roviriá;

"s'estranya de que considerin que la reivindicació de la sobirania per a Catalunya sigui

acollida com a prova irrecusable i definitiva de separatisme, i diu que parlar de la sobirania de

Catalunya és, simplement, plantejar el problema cátala en el terreny federalista. Considera que

en la concepció federalista del Estat el nacionalisme ha trobat una fórmula legal i pacífica del

seu triomf [...], S'empenya en demostrar que la fórmula constitucional del nacionalisme es,

peí que toca a Catalunya exactament la mateixa que la del federalisme". Ara, Maciá es

planteja restatuís poíític de les nacionalitats en aquell futur Estat ibéric, car Rovira "regoneix

que els Estats federats son tan lliures com els Estats Índependents tan sois quan es mouen

dintre el cercle de les propies atribucions. Pero, es que els Estats federats forcosament han de

tindre totes les atribucions deis Estats Índependents? Es que la federado no porta ja en el si

mateix una pérdua de sobirania qu'es la que concedeix al govern federal? Es que forcosament

una Federado concedeix a íes nacionalitats tota la extensió de les seves atribucions? Lo que

tindria de dimos i demostrar, nos es el perqué una federado que posa limitacions a la

sobirania de les nacions que la forman i que pot reduir molt la sobirania política de les..

':' mateixes es superior a la constitució d'una entitat completament sobirana sense limitacions de

cap mena en els seus atribuís".

Aquesta apreciació es diferencia del que Maciá destaca del llibre de Rovira quant a

régim federatiu: "Diu [Rovira] que els Estats federats, quan es mouen dins el cercle de les

propies atribucions, son tan lliures com els Estats Índependents. Regoneix que sense lesió del

principi federatiu, es possible introduir modifícacions en Fenumeració de les facultáis de

FEstat regional [i que] és demostra d'una manera clara que a En R[ovira] i V[irgili] no dona,

gran importancia al nombre d'atribucions que donguin a les nacionalitats dintre del Estat

federal; "/a sobirania admet diferents graus" que lo que Finteressa es que diguin les que

tinguin les atribucions que tingui FEstat particular que no tingui altre poder damunt seu.

Segons Fopinió d'En R[ovira] i V[irgili] no hi pot haver estats lliures e Índependents [...]

Quasi, quasi, resulta que un poblé lliure e independent no exerceix la sobirania, Veiem

després que algunes de les disposicions de les Constitucions federáis, que son, dintre les que

avui existeixen, un model, limiten la sobirania deis Estats particulars mes o menys extensa

segons sigui major o menor el nombre d'atribucions que aquell tingui. Hem d'entendre per



intensitat de la sobirania la forca amb que teñen les seves resolucions. En extensió, la

sobirania admet diferents graus. En intensitat només n'admet un: el de la plenitud. Diu [...]

que el sistema federatiu reconeix ais Estats particulars la sobirania originaria. Pero a

constinuació diu 'creiem possible l'existencia de ílibertats autonómiques i federatives i ádhuc

de la sobirania deis Estats particulars, encara que no sigui la bella sobirania originaria'. Diu

després: 'el poder central d'un Estat, renunciant a un conjunt de facultáis en benefíci d'una o

mes colectivitats dins ell contingudes, pot fer.les autónomes".- Pero ¿será aixó

descentralització o autonomía? Y aleshores diu que sera descentralització si l'Estat es reserva

el control, la sanció de les facultáis otorgades i que será autonomía si les otorga ampliament,

renunciant a intervenir en el llur exercici. Enumera després les facultáis que les constitucions

deis paissos federattus atribueixen ais Estats particulars i ñxa les que son essencials. Pero se li

ha de preguntar, i si un Estat federal no les dongués totes? Desde el punt qu'ell accepta que un

Estat renunciant a un conjunt de facultats en benefíci de Estats particulars con tal de que no es

reservi el control es pot dir (i ell ho acepta) que aquets Estats particulars frueixen de una

Autonomía, hem de considerar qu'En R[ovira] I V[irgili] es contentaría en que li donessin a

Catalunya tan sois algunes d'aquelles facultats. De manera que arriba fíns a aceptar la

sobirania migrada...[aquí interromp Maciá el manuscrit]". La recepció de Nacionalisme i

Federalisme per part de Maciá denota que no existia acord envers la fórmula federativa

nacional o confederativa. En qualsevol cas, Maciá entenia aquest assaig com a punt de

partenca pero no com a punt d'arribada, sobretot envers les consideradons de les atribucions

polítiques de l'Estat espanyol.

Aquesta disconformitat es concreta -com veurem- orgánicament sota la Dictadura de

Primo de Rivera, quan Maciá i Estat Cátala proposaren a Rovira i Virgili i a Acció Catalana la

fórmula d'un Front Unic per combatre el directori i endegar un procés de construcció política

nacional1086. L'estratégia d"Estat Cátala era que Acció Catalana no podía representar totes les

funcions polítiques arran de la Conferencia Nacional Catalana. Es a dir, no es podía

configurar com a única organització catalanista i sobiranista. La negativa d'Acció Catalana al

Front Únic comporta que Estat Cátala definís aquesta organització en la mesura que feia seva

"l'obra cultural de la Lliga". Per a Estat Cátala, dones, Acció Catalana tenia una funció

clarament delimitada: "educar el poblé en el catalanisme intel-lectual"1087.

iotó Vegeu els arricies sobre la divisió del treball polític entre Estat Cátala i Acció Catalana a En qué
quedem?, "L'Estat Cátala", núm.4, 2-1-1923; Sobre la unió de tots els patrióles, "L'Estat...", núm.5, 15-1-1923 i
El front únic, "L'Estat...", núm. 6, 1 -II-1923.

1087 Separatisme a mitges, "L'Estat Cátala", núm. 10 (l-IV-1923), p. 6. La definició de la funció
educadora és feta per Ramón ARRUFAT i ARRUFAT a Les tres grades. Francesc Cambó, "Estat Cátala", 5-
ÜI-1932, núm. 6, p. 3. Aquest article constitueix una análisi del procés nacional sota l'hegemonia de la Lliga i el



3.3. Context: Europa de les nacionalitats

3.3.1. Europa de les Nacionalitats: polítiques i valors

"L'examen seré reflexiu, deis problemes de la guerra i de la pau, ens mostra amb claretat plena que la
"pau blanca", només pot ésser feta a despeses del principi de les nacionalitats, en dany gravíssim de la gran
majoria deis pobles que reivindiquen la llur llibertat nacional. Un nacionalista, un ver i conscient nacionalista, ha
d'ésser lógicament el mes gran enemic de la "pau blanca" (Els moís, "Iberia", 13-X-1917).

"Cada nacionalitat ben definida haurá de veure realitzades les seves aspiracions en alió possible i de tal
manera que suprimeixi les causes antigües o noves de discordia i antagonisme, de la qual cosa resultarien per a
I'avenir mers perills per a la pau d'Europa i del món" (4t punt del programa del president Wüson: 11-II-1918).

L'aportació central de Rovira i Virgili a la historia deis moviments d'alliberament

nacional és doble. Primerament, analitza les vinculacions existents entre les diverses

dinámiques nacionals i la política internacional. Les variacions d'estratégia en funció de

conjuntures comporten que les reivindicacions culturáis i polítiques tinguin diferents

dimensions1088. Els exemples que Rovira reitera en l'evolució de la política de les nacionalitats

es veuen determináis peí nou cicle que va significar la transformado política, en el marc de la

Primera Guerra Mundial, despresa de la victoria de l'entesa davant la política expansionista

germánica i austrohongaresa. Analitza, dones, la dinámica de reivindicació nacional de pobles

sense estat davant aquesta doble política expansionista (germanoaustríaca) des de la

concepció de propostes ideológiques i d'actituds concretes com la tasca deis intellectuals

neutralistes davant la contesa. En una crítica a Romain Rolland, Rovira concreta qué es una

patria en relació al moment polític: nLa patria es un realidad. Se le puede desconocer en los

tiempos quietos. Pero en las horas graves de los pueblos la patria se hace presente en el alma

de los hombres. Y la patria, la verdadera patria, es la misma humana libertad"1089.

En un altre ordre de coses, comenta la lectura que els partits socialistes -amb el canvi

polític després de la revolució bolxevic- dugueren a terme del fet nacional, transcorregut entre

1914 i 1918, un aspecte definitori deis plantejaments de Rovira davant doctrines com el

viratge que pren la constrúcció nacional després del "fracás" de la reivindicació de l'Estatut d1 Autonomía de
1919,

1088 L'exemple de ía reivindicació belga com a conseqüéncia de la voluntat política estatal (mes que les
parts i en el marc de la reivindicació del Consell de Flandes per a unir-se a Alemanya) és signifícatiu en mostrar
com una nació depén del grau d'afirmació: "Bélgica no és una nació, en el sentit espiritual que els nacionalistes
donen a aquest mot. Pero reconeixen que la comuna sort, i mes encara ¡a comuna dissort de la guerra present,
poden haver creat i enfortit una solidaritat flamenco-valona. Podrá haver-hi, avui, una patria belga, comuna a
flámenes ia valons. No creiem que hi hagi una nació belga [...]. Tenim, dones, per justa i legítima la subsistencia
de l'Estat belga, precisament en vírtut del principi -eix de la pau política- segons el qual els pobles teñen dret a
disposar de si mateixos". Cf. Els ¡libres i la guerra: La question flamande et l'Allemagne per Ferran Passelecq;
Berger-Lévrault, editors, París, 1917, "La Veu,..", 8-Ü-1918.

1089 Per a una contraposició amb les tesis neutralistes, vegeu la signatura col-lectiva deis intel-lectuals
catalans, entre els quals hi havia Rovira i Virgili, a La guerra europea. Mamfest deis catalans, "L'Esquella de la
Torratxa", 26-111-1915, p. 194. Vegeu la síntesi que fa Rovira sobre el contrast entre el compromís a la
intervenció en la guerra de sectors socialistes i la tesi neutralista de Romain RoNand a f.a patria es una reliaad,
"Iberia", 6-IV-1918, p. 10.



federalisme alemany, del quaf fou un crític permanent Per Rovira la intervenció de les

nacions sense estat - que podien servir de model al cas deis Paísos Catalans1090- en la guerra

era sinónim de lluita per la llibertat. D'altra banda, l'aposta per la intemacionalització vindrá

emmarcada peí principi wilsoniá autodeterminista i es concretara en les vinculacions de

Rovira amb Expansió Catalana i amb nuclis occitanistes.

En segon lloc, l'aprofundiment de la teoría nacionalitária culminará en la proposta

roviriana del 'federalisme nacional' com a superació del plantejament cíclic (orígens-

renaixen9a-capvespre) de l'evolució de les nacions. Ara, cal teñir en compte, que tot aquest

procés de divulgació del fet cátala relacionat amb la dinámica política internacional parteix en

aquesta etapa béHica de l'evolució de la definido de nació cultural a nació política, establerta,

com hem observat, en el període nacionalista república de la UFNR, el 1912, des de la

primera etapa de la "Revista de Catalunya". Per tant, cal entendre les consideracions de

Rovira sobre el fet nacional i la seva dinámica en les nacions dependents d'imperis com

l'austrohongarés o de 1'expansionisme germánic, des d'aquesta previa concepció política de

nació, que recorre a 1'argument de l'afirmació nacional com acte de votuntat ltiurement

assumida.

Rovira, un cop mes, analitzará el fet nacional des de la divisoria entre íes teories

provinents del centre-nord d'Europa, caracteritzades per una legitimado de la nació a partir

. d'elements primordialistes: llengua i historia. Ben altrament, ell mateix se situará en la

tradició nacional i tari a .que recupera el llegat revolucionan liberal a partir del segle XVIII i que

'/ culmina en la Revolució Francesa. Així, veurem com des de la revista "Iberia" reivindica

constantment Franca (com a part de l'estratégia de solidaritat amb els paísos aliats) com a

símbol deis valors moráis de la societat (contraposats ais valors autoritaris germánics) i,

alhora, com a punt de partenca per a integrar la vindicació nacional en la perspectiva

superadora del naturalisme/ positivisme. La nació -dirá Rovira- és un element espiritual que

es fonamenta en l'esperit democrátic de llibertat1091. Franca s'entén, dones, com a imaginan

dialéctic amb 1'imaginari alemany: un estat fort versus un estat basat en la forca.

Amb valor d'exposició sistematitzada en clau política i de pensament, Rovira glossá

els valors moráis i polítics que aconduíen la Gran Guerra en els anieles, préviament publicáis

a "Iberia" entre 1915 i 1916, que aplegá al Ilibre Les valors ideáis de la guerra (SCDE,

iwo vegeu la comparado amb la federació txecoslovaca d'aleshores: "Entre ¡os checos y eslovacos hay
una relación parecida a la de ¡os catalanes del Principado, ¡os valencianos, los mallorquines y los
roselloneses", "Iberia", 3-VIIM918 .

1091 Jaume Brossa ho metaforitzará culturalment: "Tornen els temps homérics en els quals els poemes
neixien deis moviments d'ánimes" ("Iberia", 24-ÜI-1917).



1916)1092. En efecte, l'autor era conscient que en aquella contesa "un gros nombre de valors

moráis i polítiques están afectades per la lluita"1093. Aquest assaig -"nostra veu catalana en el

terreny de les idees"1094- será el que articulará tota la idealitat deis principis francófils suara

al-ludits i relacionáis amb el dret de les nacionalitats. Es tractava, tanmateix, d'uns drets

nacionalitaris que calía identificar amb una ética o model polític liberal i que havia de

contraposar-se a una ética de l'imperatiu. Aquest projecte, Rovira el trobava legitimat en

líders que han esdevingut símbols -"Formen la host invisible del passat que acut a la defensa

deis ideáis i deis amors deis Ilurs pobles"1095-: el polític anglés defensor de I'autonomia

irlandesa, Gladstone i el teóric liberal de la nació definida com a fet de la voluntat política,

Mazzini1096. En un altre sentit, s'oposa a l'actitud de l'Imperi Ture contra els pobles del sud

d'Europa1097 i s'identifica amb referents teórics com Ettori Ponti i La guerre des peuples et la

future confederation europeenne; Humbert Lagardelle; rinteHectual i crític literari italiá

Giuseppe Borgese, amb l'obra La Nuova Gemianía (1909) i el filósof modernista italiá

Prezzolini, amb La Francia e ifraricese nel secólo XX ..

El que estableix Rovira i Virgili és un codi ideológic que, al capdavall, subjeia en la

contesa. Així, una nova organització territorial europea, amb la qual s'havia identificar un

nacionalisme cátala progressista, havia de combatre el model imperial germánic que, per

Rovira, inteHectuaiment era representa! peí pensador romántic conservador Treitschke: "[...]

Del resultat de la lluita depén que durant tota una época histórica l'organització política deis

Estats prengui una forma o en prengui una altra. Aquesta qüestió afecta, en ses mateixes reís,

el principi de les nacionalitats. Per aixó nosaltres, catalanistes, nacionalistes catalans, tenim

un interés directe i de primer ordre en el desenlias del máxim conflicte que han vist els homes

[...]. l'Alemanya s'ha adonat que el triomf del principi nacionalista seria irremeiablement fatal

ais seus somnis de domini i d'hegemonia mundial. El periode del Nacionalisme vindria en un

1092 Una interpretado -com la de Rovira- deis factors átics a teñir en compte sota la guerra ha estat
inclosa, com a "compendi de tots els dogmes del catalanisme petit burgés amb la gran guerra", a Josep
MURGADES: Repercussions de la guerra en la cultura", "L'Avene", 69, marc 1984, p. 76. Cal demanar-se, amb
tot, si la categoría 'petit burgés1 era identificativa del bloc república nacionalista.

1093 "Al Uegidor" a Les valors..., p.7.

1093 Lesombres, "Iberia", 9 i 16-X- 1915, i també reproduit a Les valors... pp. 185.
1096 Per a la idealitat nacionalitat de Mazzini, com predecessor de les idees de Rénan, a Federico

CHABOD: La idea de nación, FCE, México, 1987, pp. 93-99.
1097 Les ombres, ... pp. 186-195.
1098 Aquest humanista italiá formava part deis referents culturáis noucentistes perqué vinculava l'esperit

cristiá i el principi de les nacionalitats a l 'dealisme de Gentile i Benedet to Croce. Una perspectiva a J.M. LÓPEZ
PICÓ: G. A . Borgese, "La Revista", 31-1-1917, p. 64.

1099 Aquests referents teórics eren constants en la defensa de pobles com el serbí: De ¡a Serbia, "Iberia",
22-1-1916; aLes valors ideáis..., pp. 148-151.



temps per al qual Hegel havia anunciat el periode apoteósic de la universal preponderancia

teutónica. En el principi de les nacionalitats hi ha, dones, el mes temible enemic de les

vastíssimes ambicions de Germania. El principi de la germanització mundial i el principi

nacionalista s'exclueixen mutuament [...]. Podem dir que dins les obres del famós professor

[Treitschkej hi ha tota l'ánima de la raca germánica d'avui [...]. Treitschke és enemic,

irreconciliable enemic, del principi nacionalista [...]. Sa afirmado central és que la cultura

alemanya és superior a totes les altres cultures passades i presents, i, per tant, atribueix a

YEstSLt alemany el dret i el deure d'imposar la cultura del seu poblé ais altres pobles,

mitjancant la guerra, la qual és per a ell la forca política per excel-lencia"1100. Es tractava,

dones, d'una oposició béllica que cristaMitzava per dessota l'expansionisme -i el model de

cultura alemany- envers la defensa d'un model de societat i de cultura basat en la trajectória

liberal. És per aixó que l'autor se sitúa en la línia de defensa de Franca, car, segons Rovira,

com veurem, representava el triomf d'uns valors espirituals que combatien l'expansionisme-

autoritarisme del model kaiseriá germánic: "És la civilitat, i no la simple urbanitat que fa

atractívola, encisadora, la Fran9a. El seu secret está en la Gracia, en la deixa gloriosa del geni

grec. Ella, la Gracia, és la gran encisera. La victoria (en el món d'avui mes que en el d'ahir)

l'assoleixen eís pobles que junten la Gracia amb la Forca, en una síntesi imperial. De cop, la

gran guerra present s'és presentada com una guerra de la Forca contra la Gracia, Ara la Gracia

va agermanant-se amb la Forca"1101. La defensa de les nacions minoritzades es íegitimava, per

tant, a través de la .vindicació d'una cultura política fonamentada en la tradició liberal

provinent del pensament de Kant1102. Per Rovira, emprant un model de civilitat noucentista,

Thístoria, la filosofía, l'art i la literatura de l'AIemanya están plenes de desproporció,

d'extralimitado [...]. Per a nosaltres, gent del Mig-dia europeu, la mesura és el senyal de la

civilitat. L'home de natura és el qui no obira les fítes del límit. El límit fa social l'home; és la

condició indispensable de la convivencia. La natura de l'home no és verament humana fíns

que és limitada, fms que coneix la mesura, que es proporció, respecte, seny, harmonía, bellesa

i justicia. Deu et salvi, dones, Mesura, dolca Mesura, regina nostra! A Catalunya et podem

reverenciar sota una mena d'apel-lació local, dient-te amb fervor: Nostra Dona del Seny!"1103.

1100 Les valors ideáis..., pp. 130-131.
1101 De la mesura, "Iberia", 13-V-1916. Article reproduit a Les valors..., pp. 54-57.
1102 Vid. infra. nota 60, p. 20.
1103 De la mesura,...



3.3.2. Referents intemacionals de la catalanitat: Historia deis Movimenís Nacionalistes

(1912-1914)1104.

" [....] de l"HÍstória deis moviments nacionalistes en farem el nostre breviari de republicans
nacionalistes catalans ["Tarragona Federal" [J.B.F] a Banquet an en Rovira i Virgili, "El Poblé Cátala", 4-II-
1913] .- "Eli ha demostrat com el Nacionalisme Cátala no era un moviment retrograde apartat del progrés
universal, sino que un deis tants moviments deslliuradors que se desenrotllen en el cor d'Europa. Ademes d'aixó
la tasca den Rovira ha estat de fermesa republicana, de purificado en tots sentits i en tots els ordes, combatent
sempre les covardies deis aficionats a la política de transigentes amb la monarquía, i amb els enemics de
Catalunya" [Banquet an..., "El Poblé...", 11 -II-1913]. -L'"Historia ...", no quedará com una obra efímera, perqué
el [Rovira] l'ha dictada amb tota l'ánima, perqué marcará una fita en l'historia deis pobles que lluiten per la seva
Hiberació". Xavier GAMBÚS ["El Poblé..., 14-11-1913]. - "Hi haureu trobat [Historia...] ben patent el carácter
distintiu i divers de cada problema nacionalista. La tasca mes feconda que podem fer els nacionalistes catalans és
intensificar el nostre moviment abastant tots els problemes de ta vida moderna. Pensem que la nostra Catalunya
és la Catalunya del segle XX [...]. Aixís al nacionalisme li pertoca el desenrotllo d'una doble tasca. La interna o
cultural i l'externa o política. Amb la primera enfortirem la nostra ánima col-lectiva i amb la segona
reivindicarem els nostres drets" [Conferencia de F. Layret, "Foment", 27-V-1913].

La Historia deis Moviments Nacionalistes demostra la dimensió real -en clau d'história

cultural i política- del fet nacional a l'Europa balcánica, centreoriental, septentrional i

occidental en un context de conflictes entre pobles i estats . Com Rovira mateix comenta, el

seu proposit era explicar fets concrets mes que no pas establir teories mentre els estats estaven

fent fallida (per l'esclat de les guerres balcániques)1106 En aquesta obra Rovira i Virgili

explícita a bastament la unió entre una necessária vindicado biologista de la nació i una

estrategia basada en la voluntat política: "ha estat mes una obra biológica que de voluntat".

Aquest fet, contraposat ais casos estudiáis, dugué Rovira a proposár la vigencia de les

nacionalitats quan "el període deis grans s'acaba. Es una nova época la que s'obre: la del

triomf deis oprimits, pero d'aquells pobles que tinguin voluntat per a triomfar, com

triómfarem nosaltres, si sabem posar 1'esforQ tan alt com és el dret. A Europa hi ha un clam

nacionalista. Si a Espanya no l'han sentit, es que espintualment, Espanya está lluny de nostra

Europa. Y aquest clam és el que he volgut portar a Catalunya amb el meu llibre"1107. El

1104 La Historia... va ser llegida i comentada préviament a l'edició definitiva en institucions societáries
com l'Ateneu de la UFNR del districte III de Barcelona, segons "El Poblé...", 21-IV-19U. També va ser llegida
en medis republicans badalonins afins a la Unió Catalanista tot palesant que "aquesta historia de les nacionalitats
oprimides será un deis primers llibres de la renaixenca política de Catalunya. I un ideal de germanor entre
aqueixes nacionalitats faca ovirar mes segura i mes próxima Uur deslliuranca", "GentNova", 8-IH-l9L3,p. 7. Per
a la recepció de l'obra en les organkzacions nacionalístes republicanes del Camp de Tarragona, Xavier FERRÉ,
art. cit., p. 99 n. 19. Una análisi sobre rinseriment de Catalunya en el movimient nacionalitari europeu en
aquesta obre de Rovira a Eva SERRA: "Rovira i Virgili, historiador" a Rovira i Virgili..., pp. 145-146.

1103 Cf. L'adhesió es troba a la primera serie de l'obra de Rovira. Des de l'órgan nacionalista república
reusenc "Foment" (31-1-1913) hom impulsa el reconeixement del seu vessant d'"abnegat defensor de les
nacionaütats opreses".

1106 Com havia tractat préviament a la publicació de la Historia... en panorámiques generáis que
incloien nacions sense estat que es desenvoluparien en l'obra, Hevat del cas de GaMes que, segons que Rovira, es
mostrava del tot solidaria amb la reívindicació autonomista irlandesa: A L'extranger. Crónica nacionalista/
A.R.V., "El Poblé...", 14-IVi l-V-1911. Pera la concepció empírica de la Historia, "Parauies preliminars", pp.
XXIIL-XXIV.

1107 [Par lament d e Rov i ra i Virgi l i ] a Festa Nacionalista. El Banquet..., "El Poblé . . . " , 14-11-1913.



missatge polític subjacent a 1'obra era, dones, mostrar la viabilitat de l'autonomia federativa,

que contemplava unes relacions igualitáries entre nacions i estat. Al mateix temps demostra

que la via dita "separatista" era conseqüéncia precisarnent del no reconeixement de les

llibertats coHectives: "La fórmula federal ha fet compatible la llibertat de les nacionalitats

sotmeses amb llur permanencia dintre lTEstat oficial, amb í'unitat territorial deis Estats

contemporanis"1108.

Es tracta d'una obra sistemática que, segons Pere Coromines, havia d'induir a una

"renovació doctrinal del catalanisme", "situant el fet de la nacionalitat catalana entre'l

resurgiment general de les nacionalitats d'Europa", en el context de reconeixement deis drets

nacionals un cop reconeguts els drets de 1'home1109.1 aquesta contextualització, Coromines la

justificava amb una definició de nació ben concordant amb la de Rovira quan contraposava la

realitat col-lectiva al fal.s cosmopolitisme; "un orgue colectiu del pensament huma [car] quan

se parla d'Humanitat no's fa mai referencia a un orgue universal del pensament, perqué fins

avui el món huma no té altre verb que la nació. Els que volen oposar lo universal a lo cátala, a

lo francés, a lo alemany, no atinen en que lo universal, lo internacional propiament dit, no

existeix; lo que sí hi ha es, com ara, un concepte anglés, o francés, o cátala de lo universal o

internacionar1110. L'objectiu de la recerca, dones, era "incloure-hi només els problemes

integralment nacionalistes, és a dir, aquells que's refereixen a nacionalitats amb plena

personalitat material i espiritual, que lluiten per una reforma constitucional destinada a satisfer

els llurs anhels patriotics"1111. Pero també cal ressaltar que aquesta serie de reivindicacions

nacionals serveix per a contrastar o refermar els plantejaments d'esquerra i liberáis de

Rovira,1112 com també la vigencia del principi de les nacionalitats, concretat en el principi

federatiu i en l'autonomia federativa. Coromines era ciar en la superació d'orientació de l'obra

1108Nacionalismey separatisme, "El Poblé...", 26-VI-1912.

uo9 "pr5ieg"/ p e r e COROMINES, pp. XI i XVII.La primera serte de la Historia... serví d'informació a
Pere Cromines peí que feia a un probable viatge a París i BrusseHes. La lletra que li escriu Rovira és sense datar
pero es pot situar cap al juny de 1912: "[...] A Bélgica, entre'Is flamigants o nacionalistes flámenes mes
caracteritzats hi ha Franck (diputat Iliberal). Huysmans (diputat socialista). També és molt interessant veure an
en Vandervelde; ei pare d'aquest era fiamenc y la mare francesa ; de trabar, dones, en una situació ben neutral
pera judicar el problema de Flandes y Walónia. El domiciü de XOffice des Nacionaütés a París, organitzador del
Congrés de les Nacionalitats es rué Taiíbout, 3. Cree que és tocant al boulevard des Ttaliens. Allí hi ha el
secretan general, M. Jéan Pélissier, y un associat seu en aquesta obra, el lituanés J. Gabrys. Ara pensó que a
Bruxeles hi ha M. Wilmotte, que es autor d'una obra molt interessant sobre Bélgica, en la qual tracta del
moviment flamigant. A París fora molt cuños conéixer un organisme de divulgació y propaganda que hi teñen
els polonesos. Se titula Ágeme de Presse, y publica follets y llibres y enuncia informacions a la prempsa [...]"
[Fons Pere Coromines. Biblioteca de Catalunya].

l!1°HPróleg...H,p.XX.
1111 Historia...[tercera serie], p.227.
1112 "EL Poblé Cátala" (22-XH-1912) va reproduir íiagments del próleg de Pere Coromines a L'obra de

Rovira: "els pocs que a hores d'ara coneixen el Uibre, ne fan calorosos elogis y preveuen que exercírá una gran
influencia sobre'l moviment nacionalista de Catalunya".



en alió que es referia al pensament catalanista en contraposar el pensament roviriá a la

ideología de Torres i Bages o de Prat de la Riba, quan "el catalanisme se mogué en un

ambient de tradició, de reacció [...]. Dones la nova obra den Rovira, per mi, ve a descentrar, a

cambiar aquest centre de gravetat del catalanisme per a durlo a un sentit de llibertat"''I3.

Els casos que estudia Rovira son models de referencia que s'aproximen o allunyen del

Principat, pero que en qualsevol cas serveixen a l'esquerra catalana per a legitimar

internacionalment una estructura de poder per a Catalunya1114. Així Martí i Julia, des de la

Unió Catalanista1115, destaca 1'interés de l'estudi roviriá: "El nacionalisme és incompatible

amb la política conservadora; els conservadors no han sigut, no son, ni serán nacionalistes. I

es aixis perqué el conservadurisme és un procediment, jamai una idealitat". I peí que fa a la

importancia deis estudis sobre realitats nacionals: "en el moment actual, pet nostre

renaixement nacionalista" [...] "és una obra trascendent per la valúa que enclou, fent conéixer

1113 Parlament de Pere Coromines al banquet d'homentage a Rovira per la publicació de la primera serie
de la Historia... En aquest homenatge intervingueren: Cavallé Franquet [Tarragona], Xavier Gambús [Foment
Nacionalista República de Reus], Márius Aguilar ["El Poblé..."], Dídac Ruiz, Rodergas Calmell [Unió
Catalanista] i Rovira mateix, Festa nacionalista. El banquet an en Rovira i Virgili, "El Poblé...", 14-II-I9I3.
També ArturBLADÉ IDESUMVILA: Op. cit., pp. 195-106.

1114 En el procés d'enllestiment dé la primera serie de l'obra (desembre de 1912) es va orgaiützar el juny
del mateix any, per part de l"'Oficina Central de les Nacionalitats", el "Primer Congrés Universal de
Nacionalitats", el corresponsal cátala del qual era Rovira i Virgili. El marc de la convocatoria se centrava en la
vinculado solidaria deis pobles i nacions sense estat perqué "en tots els paisos d'Europa y també d1 América, la
nostra idea d'una cooperativa de tes nacionalitats per a la defensa mutual de Uurs drets ha rebut una aprovació
entusiasta. De tots els pobles del món, ens arriben importants i afectuosos promeses de colaborado pera la
realització d'aquesta gran .obra d'utilitat pública universal". I, el que era mes notori era que aquesta convenció se
celebrava a Franca, símbol deis drets polítics: "[hom] reunirá en la capital de la Fransa la selecció moral y
intelectual de mumanitat", "El Poblé...", 12-IV-1912.

Algunes de les qüestions a debatre eren coincidents amb els plantejaments metodologías rovirians de la
Historia...; "Causes del despertar de les nacionalitats en el segle XIX y conseqüencies d'aquest despertar"
[ponencia a carree de l'historiador, referent íntel-lectual de Rovira, Charles Seignobos]; "El moviment historie
autonomista" o, des de la política social i económica, Torganitzadó de la cooperativa de les nacionalitats per la
defensa mutual de. llurs drets". L'organització d'aquest congrés va fer arribar a Rovira un qüestionari per a
assabentar-se del moviment nacionalitari cátala, inclós en la ponencia "El moviment historie autonomista": "Qui

. son els principáis treballs histories publicats sobre la vostra nació? I. En Uengua nacional; en llengua estrangera
[amb el significatiu afegitó: "indicar si son favorables o hostils a la causa nacional], n. Quines son les obres
históriques en llengua nacional que han sigut traduides a un altra llengua? m. Quin és el valor científic
d'aqueixes obres? IV. Quins son els grans periodes de la vostra historia que han sigut mes ben estudiáis i perqué?
V. Quins son els periodes menys coneguts y perqué? VI. Ont se conserven les fons de vostra historia nacional?
Els diposits d'arxius que les contenen son accessibles? Aqüestes fonts han estat ínventariades? Han estat
publicades? VU. L'historia nacional és ensenyada en les vostres escoles? Posseiu manuais escolars d'historia
nacional? VIH El moviment historie és antic? En quina mesura coincideix arnb e! desvetllament nacional? IX.
Quins son els mestres y els modeís deis vostres historiadors? X . Quina ha sigut y quina es encara la influencia
de les idees franceses sobre la vostra civiüsació nacional? La historia de Franca es coneguda y ensenyada en el
vostrepais?". "El Poblé...", lOi 20-IIM912.

1115 Martí i Julia va trametre una lletra a l'homenatge de Rovira en l'ocasió de 1'edició de la Historia... on
exposava una concepció alliberadora del nacionalisme com a "moviment transformador i revolucionan",
coincident amb la funció consdenciadora de la recerca roviriana: "el Nacionalisme és l'afirmació de la llibertat
integral de l'home, i la fraternitat universal no mes pot venir de refectivitat d'aqueixa llibertat integral. Per
Catalunya els vostres estudis Nacionalistes serán un gran bé, perqué a molts ensényarán el que es el
Nacionalisme que, defensat per nosaltres els purs nacionalistes, no volien acceptar" [i] "ve, ademes la vostra



el que'ls moviments nacionalistes signifiquen a l'hora d'ara de la civilització europea". Alhora

singularitza la necessitat d'obres que estudiín el nacionalisme des de "l'expressió

científica"1116 i "íes ensenyances de les ciencies biológiques i socials i la experiencia viventa

que'ns donen tots aqueixos pobles d'Europa". Per Julia aquesta obra de Rovira s'havia de

constituir en model per no abdicar del "pur sentiment patriótic", que és "normal impulsor de

vida que empeny sempre pels millors viaranys, tan ais homes com ais pobles"; i afegeix: "[...]

l'actuació deis Estats contra els moviments de reivindicació nacional, és tan dura, tan violenta,

tan inhumna, tan crudel, que costa explicar-se, com tots els pobles que lluiten per deslliurar-

se, al comencament, elements polítics i socials que s'anomenen liberalísisims, han pogut
1117

posar-se de banda de l'Estat"

L'antítesi entre liberalisme polític i qüestió nacional era característica en rinforme del

líder de la Unió Catalanista, alhora que destacava el parámetre lingüístic -segons el codi

romántic- com a finalitat básica deis moviments nacionalitaris. Pero també, com Rovira,

n'emmarcava l'hegemonia des de la "consciéncia col-lectiva de la nacionalitat, que té perfecte

coneixement del problema, deis seus antecedents, de les solucions que puguin donar-se-li [...],

i que aquest element conscient, actúa en tots de director, de promovedor, d'ordenador del

moviment nacionalista i per xó que malgrat diferencies nacionals que tinguin qualcun

d'aquests pobles, tota l'acció inconscient de la nacionalitat apareix regulada i ordenada perqué

hi ha el medí conscient que és el veritable esperit normal de la vida de les nacionalitats"1118.

Aquest fet demostraüu de l'existéncia de grups etnics i nacions va dur a l'acceptació de l'estudi

de Rovira per parí d'intel-lectuals científics com Ramón Turró, que cercaven els orígens

naturals, fisiológics de! sentiment de nacionalitat, encara que allunyats parcialment de Rovira

peí que fa a l'acceptació de les tesis subjectives . Aquests conflictes nacionalitaris, segons

obra, en un instant d'oportunitat, que míllor no podía [el debat sobre l'aprovació de la Mancomunitat]". Del
banquet an en Rovira y Virgili. L 'acte abans d'ahir, "El Poblé...", 15-II-1913.

1116 Per al reconeixement de la innovació sistemática de la doctrina del nacionalisme, Artur BLADÉ I
DESUMVILA: op. cit.t pp. 107-108.

1117 Dfoménec] MARTÍ i JULTÁ: Tot llegint la "Historia deis Moviments Nacionalistes"t [suplement al
núm. 142 de] "Renaixement", pp. I-IV.

1118 D[oménec] MARTÍ I JULIA: Tot llegint..., p. Vm.
1119 "El problema que ímplicitament queda plantejat en l'obra den Rovira i Virgili ni és una tesis

doctrinal ni es una tesis política: és un problema biológic [...]". Cercant dones la preocupació per "les fonts
fisiológiques d'ont ix el sentiment cot-lectm de la propia existencia d'un poblé adaptat a ua tercer". Turró conclou
que "un poblé no es tal pels milions d'homes de que's compon en un temps donat", car "un poblé no es una
generació; lo que fa a un poblé es la llevor dont ve, car la Uavor, es una síntesis o un resum ontogenésic de tots
els nostres avantpassats". I admet una tipología comuna a les teories de Torras i Bages-Prat de la Riba i Rovira:
"aqueix fet que l'observació posa davant deis ulls de qui'l vol veure, per la seva universalítat, per la seva
persistencia, per les condícions que'l determinen o les arrels d'ont ix, es un fenomen bioiógc producte de joc
d'accions naturals i quants legislin contra ell legislen 'contra natura1"; L'obra d'en Rovira i Virgili. Una critica del
Turró."E\ Poblé Cátala", 25-VH-1913.



Rovira, permetia d'dentifícar T'Europa Real" amb ía "vitalitat exuberant del nacionalisme",

precisament davant una situació de crítica en sectors de la societat catalana que perseguien

"atenuar porugament" la reivindicació nacional: "[...] es mostren catalanitzats, pero no pas

catalanistes [...]. están persuadits que les lluites nacionalistes representen una etapa anterior

del gran combat huma, un moment ja passat de l'evolució deis pobles. Els moviments

nacionals han esdevingut una inútil i llastimosa protesta d'alguns pobles inferiors, endarrerits

en el camí del progrés". I aquesta era una actitud que convergía amb la qüestió de la

nacionalització del país. L'obra, dones, havia de ser un element de conscienciació nacional

que innovava la comprensió deis fenómens nacionalitaris europeus cap ais rengles

catalanistes, la comprensió deis quals era caracteritzada per tópics i reduccionismes. I

suposava, d'altra banda, un qüestionament de l'Europa deis estats. Alfons Maseras ho reflectia

prou clarament: "[...] Era inútil cercar en les escoles i fíns en les universitats altra noció que la

d'una Europa intangible i inamovible sense altre nombre de pobles que'l que senyalen les

fronteres deis grans estats actualment constituits".

La relació fet catalá-fet internacional era alió predominant en tota Cobra de Rovira.

Segons Alfons Maseras, aquest estudi deis moviments naciohalistes havia "de contribuir

poderosament a l'educació del nostre poblé" i tindria "la virtut d'afermar el sentiment nacional

deis catalans, i sobre tot, que'ls fará veure quant per damunt está nostra patria de moltes

d'aquestes nacionalitats que amb tanta passió reclamen sos drets, i per lo tant lo avergonyits

que'ns hem de sentir.de no estar tant avancats com algunes d'elles en el camí de les nostres

reivindicacions, mes Ilegitimes, moltes vegades, que les líurs"1120. En un sentit semblant,

Pérez-Jorba apuntava aquesta vindicació del dret nacional deis pobies: "[...] aqueixa obra

cerca el seu fí en ella mateixa,.en la seva idea, no en una convergencia, ambició de personal

gloria, car aquesta gloria, en tot cas, s'involucra en ta llibertat de Catalunya i aspira al dret de

les nacions. L'autor el té per imprescriptible, aquest dret [...]. Es una obra, no solament dé

cultura patriótica la que ha complert en Rovira i Virgili, sino de fonamentació que té per base

la vida deis pobles, per manera que'l "dret nacional" ve a esser lo mateix que'l 'dret natural'".

A mes de clarificar els mitjans d'afírmació del poblé cátala: "[...] Per medi de l'educació del

carácter i de la seva preparació per a la lluita, per a la moderna lluita, al profít de la qual han

de posar-se tots els elements de cultura, no com a principáis, no com a fins, sino com a

eventual auxili i instrument de que'l carácter s'hagi de valer. Cap problema és mes gran per a

1120 Alfons MASERAS adre9ava a Rovira des de París el 30-VTTÍ-1912, una Carta obertat "El Poblé
Cátala", 8-IX-1913.



la psicología, i fíns per a lTiumanitat, que aqueixa transformació del carácter en pro del seu

millorament i de la seva major fortalesa"1121.

En aquest context crític de l'obra, Rovira defensava que "A Europa, a ITüuropa de

veritat, el problema nacionalista és realment obsessionant"1122. Per a mostrar aquest estat de

coses, mantenint la constant identitat entre "principi patriótic" i "principi liberal", cerca una

distinció que es basa conceptualment en una premissa que recull del 'nacionalisme naturalista':

la distinció entre "patria" i "estat". "Patria", es defmeix no pas com una "unitat política", sino

com una "unitat social i espiritual", ja que aquest concepte "deixá d'aplicar-se ais grans Estats

no unifícats espiritualment, per aplicar-se a les agrupacions naturals amb unitat espiritual forta

i manifesta""23. Aquesta dicotomia servia per a legitimar els moviments nacionals en defensa

de llurs drets polítics, car, segons Rovira, alió que podía fer comparables els fets cátala o

irlandés o polonés no eren el fet cultural, religiós, o el nivell assolit d'estat de dret, sino "la

mutilació o la destrucció deis drets col-lectius especiáis d'aquelles nacionalitats [...] ¿qui pot

negar la llur semblanca, el fons comú que les agermana? [...]. Totes elles se traben lesionades

en llurs drets collectius i aspiren a obtenir siguí l'autonomia, sigui 1'ampliació de l'autonomia

de [...] tots aquells pobles que están sota'l jou mes o menys feixuc d'un Estat dominador"1124.

Pero no era tan sois una cerca de característiques comunes enfront deis estat-nació. L'ámbit

d'edició d'aquesta Historia continuava tenint el fonament en la vinculado deis drets socials i

nacionals. En aquest cas, com hem repetit, la constant era estudiar l'actitud deis partits

socialistes europeus per a contestar la simplifícació deis partits d'esquerra i liberáis espanyols

peí que feia a la realitat nacional. Així, Rovira planteja, en estudiar el socialisme i el

nacionalisme en el cas austrohongarés: "El proletariat txec, en comptes Revolucionar en sentit

internacional, ha evolucionat en sentit nacionalista. Ni els obrers ni els burgesos de l'Áustria

s'han desnacionalitzat en rao directa de llur desenrotllament [contráriament a una determinada

concepció socialista que] prescindint de les diferencies étniques, pretenia substituir les

fronteres nacionals entréis diversos pobles de l'lmperi per les modernes fronteres socials,

creant una solidaritat general proletaria y una altra solidaritat general deis interessos burgesos

1121 J. PEREZ-JORBA; Vohorejant pah ¡libres, "El Poblé Cátala", 13-11-1913
1122 La vitalitat del nacionalisme", "El Poblé...", 16-VDI-1912. Rovira va redactar aquest article com a

contesta a les reflexions critiques sobre el passatisme del nacionalisme d'Emest Vendrell en l'assaig Escrits i
arran de la lectura de la serie d'articles publicats peí sindicalista Humbert Lagardelle a "LHumanité": De Vienne
á Constantinople, destacant que aquest teóric sindicalista constata la vigencia del nacionalisme.

1123 Les patries, "El Poblé.. .", 21-V-1912, cito de Debáis..,, p. 159. El concepte d'unitat espiritual és
associable al "fenomen social de la personalitat política, literaria i espiritual d e Catalunya: "La personalitat de
Catalunya" [1912], Debats...,p. 165. I "La qüestió de les llengües" [1919], Debats..., p. 171-174. Aquest article
era una contestació a un altre d'"El Diluvio" que sostenía la impossibilitat de comparació del fet cátala amb
d'altres moviments interaacionals, car no eren, comparables la religió, l 'expoliació territorial n i l'estat de dret.

1124 "Catalunya i els nacionalismes europeus"[1912] , Debáis..., pp. 178-179.



[...]. El conjunt del partit socialista austríac no és avui altra cosa que la reunió deis

representants deis partits socialistes nacionals. Els socialistes alemanys de l'Austria accepten

el federalisme com un "continent". Ah! Pero no passen perqué se i'ompli amb el "contingur

nacionalista, que és precisament substancia viva"1125.

La conclusió metodológica a la qual arribava Rovira en estudiar dinámiques polítiques

internacionals era que reforcaven la idea de la lluita per l'autonomia federativa, via que

adoptava el catalanisme república partint de la proposta de.Pi i Margall estesa a una

"federado ibérica, no ja espanyoia": "Acceptem, en sa totalitat, l'atribució de tuncions que en

Pi i Margall feia a l*Estat central, a lTLstat regional i a lT-stat municipal [...]. En el federalisme

está la solució práctica i Iliberal del complicadíssim problema de les nacionalitats". Ara bé,

Rovira, malgrat declarar que aquesta estrategia no era "separatista", en deixava la

responsabilitat darrera, a la repressió deis moviments nacionalistes i a l'estat: "Aquí com a tot

arreu, el perill del separatisme sois pot produir-se com a conseqüéncia de la persecució del

moviment patriótic i de les negatives oposades a les demandes de reforma autonomistes. En

els nostres temps, que un moviment nacionalista sigui o no separatista, depen, mes que d'ell

mateix, de la conducta de lEstat dominador"1126.1 aquest programa federatiu, l'autor el va

comparar intemacionalment amb processos nacionalitaris que podien unificar l'oposició entre

estat i nació i alhora I'opressió -"paradoxaT-entre nacions . El fíl conductor de les tres

series que formen l'assaig exposa l'evolució de les nacions culturáis minoritzades partint del

fet de la consciéncia nacional reflectida en el binomi nacionalització cultural-voluntat política.

I cerca, d'altra banda, processos de substitució cultural i lingüística -de desnacionalització- en

capes socials com la nobíesa, o la vinculació entre religió i nacionalisme en casos com el de

Polonia1128.

La primera serie1129, dedicada a l'estudi de Finlandia1130, Polonia, Lituánia, Ucraina,

Eslesvig, Alsácia-Lorena i Flandes, permet a l'autor agrupar els cinc primers pai'sos en un

1125 Proletariat i nacionalitat, "El Poblé...", 19-VÜI-1912. La mateixa concepció a Els obrers davant de
les reivindicacions nacionalistes. El cas d'Áustria, "El Poblé. ..",21 - VHI-1912.

1126 Nacionalisme y separatisme, "El Poblé.." aDe6aw...pp.l83, 189, 191-192.
1127 El qualificatiu de paradoxal é s de Martí i Julia quan per extensió aclarebc que "me referebco a que

mentres alguns d 'aquests nuclis nacionals actúen fermament per a obtenir la llur llibertat, eils reali tzen a l 'ensems
l 'opressió envers altres nuclis nacionals que aixís mateix reivindiquen la llur existencia com a nacions". Tot
Llegint..., p . X.

1128 Historia deis Moviments Nacionalistes [Primera serie], Societat Catalana d 'Edicions, pp. 58 i 88.
11 L 'órgan república nacionalista badaloní "Acció" (11-1-1913) assabenta de la primera serie de la

Historia..., : "aquesta curiosa recopilació és deguda a ('experta p loma del nostre amic [ARV]" . Aquest setmanari
(8-11-1913), p. 7 també s'adhereix a l 'homenatge de Rovira i Virgili per la Historia..., "mereixedor de sobra per el
seu talent de tots reconegut , que ha posat abnegada i incansablement al servei deis nostres ideáis patriótics".

1130 Finlandia -des de la joventu t de Rovira- va suposar un fet nacional moto r per a la redacció de la
seva obra: "No obl idarem mai, personaiment , l 'emoció pura que va produir-nos, en la nostra joventut , la

•37-Z.



procés de consciéncia cultural a partir de la primera meitat del segle XDC1131. La centralitat

del vuitcens, dones, és un factor a la base del ressorgiment d'aquestes análisis. Així, en el cas

d'Ucraina: "fíns al segle XIX no adquinren el rutenis [ucramesos] la consciéncia de la llur

individualitat nacional"1132. Mentre que en l'estudi del domini de l'Alsácia-Lorena sota

Prússia, arran de la guerra amb Franca del 1870, un fet destacat per Rovira és la unitat

nacional envers la dominació germánica per part deis obrers lorenesos entre 1890-1892 (la

"importancia del treball de formació interior" que remet al "pátriotisme alsaciano-lorenés"1133)

préviament a 651'adscripció nacional alsaciano-Iorenesa del partit socialista, amb la

reivindicació d'autonomia per a la regió i la vinculado de la resolució del plet germanofranc a

la victoria de la democracia alemanya1134. L'orientació nacional de forces sindicáis, com el

representant Huysmans, i partits socialistes (Émile Vandervelde) és una característica del cías

flamenc com també ho son dos altres fets: l'ús del francés per part de la burgesia flamenca,

mentre que la "massa del poblé", "no entén [francés] i no parla mes que'l flamenc" i la

vindicació del principi federatiu, basat en la "separado administrativa" de la regió walona i

flamenca. Aquesta és una aplicado, segons Rovira, del que ha de ser l'autonomia

federativa1135.

A la segona serie (Bohemia, Eslováquia, Eslovénia, Trieste/ Trentí, Croacia, Hongria i

Transilvánia) Rovira observa de nou l'impuls que la renaixenga literaria va donar al

nacionalisme en el cas bohemi: "Ben aviat la renaixenca literaria provocá'l moviment

nacionalista polític"..Un moviment que tenia el seu suport en la formació d'"una classe

Iliberal", "guia e interpret de la nació [txeca], s'ha constituít"1136. Bohemia, dones, servia de

referents per a mostrar les limitacions de les liéis sociológiques, per deterministes, quan les

organitzacions socialistes txeques i el proletariat, tenien una estrategia clarament nacional. Era

un qüestionament d'un "socialisme", que "teóricament coloca en lloc secundan la nacionalitat

i la raca" i "se vantava de teñir en la seva má la solució deis conflictes nacionals de TAustria-

Hongria. Prescindint de les diferencies étniques, pretenia substituir a les fronteres nacionals

coneixenca de la historia de Finlandia i sobretot la del seu renaixement nacional contemporani". Aquesta
rememoracíó era feta quan la Unió Soviética en reclamava la regió de Viborg, La Finládia Heroica/ Per A.
ROVIRA I VTRGILI, "Catalunya. Revista d'informació i expansió catalana", febrer de 1940, p. 4.

. m i Així ho constata per al cas de Finlandia, i en data 'Tavenc del nacionalisme" a partir de 1863; en el
cas polonés "després" de 1863; Lituánia, en el cicle 1875-1883 i per a la Dinamarca del sud, sota domini prussiá,
entre 1865-1888, Historia..., respectivament, pp. 14, 94-95, 106-111.

1132 Historia..., p. 119. Per a la polonització lingüística escolar deis rutenis, Historia..., p. 127.
1133 Historia..., pp. 156-157
u34///í/óna..)pp.l65-171.
1135 Historia..., Peí que fa a l'ús de la llengua i a la divisíó en classes, p. 197. Quant a les forces

polítiques i rapücacíó del principi federatiu, pp. 196 i 201-202.
1136 Historia... [segona serie], p. 18 i p.32.



entre'ls diversos paisos de l'imperi, les modernes fronteres socials, creant una solidaritat

general proletaria, paralela a la solidaritat general deis interessos burgesos"1137. Aquesta idea

nacionalitaria des del socialisme era defensada per Rovira en els debats de política interior.

D'altra banda, defensava la centralitat del "federalisme mes deslligat, de bases mes amplement

nacionals". La concepció era establir en realitats píurinacionals com el cas de Bohemia, sota

la corona dual austrohongaresa, la "federació de nacionaiitats"1138. Amb tot, s'evidenciava que

l'opressió entre nacions dins Austro-Hongria era palesa. Es el cas de la lluita de Croacia

contra Hongria peí que fa a la imposició de lliongarés sobre el croat1139. El context

austrohongarés, d'altra banda, és inestable, segons Rovira, peí que fa a Serbo-Croacia: "A

nosaltres ens sembla molt aleatori el futur deis serbo-croates, des del moment que en el

problema de 1'Austria-Hongria hi entren, no sois les Uuites de les nacionaiitats que l'integren,

sino també, i ben principalment, les rivalitats entre les grans potencies d'Europa. I no pot

preveure's avui quina solució tindrá aquest trascendental problema europeú"1140. Una altra

característica general de l'estudi és la vinculacio deis principis de la Revolució francesa ais

processos de conscienciació política de les nacions minoritzades. Explícitament ho defensa

Rovira en el fet nacional ñongares quant a la vinculacio entre construcció nacional i política:

"A l'impuls de les idees de la revolució francesa, una gran renaixenca patriótica se produí en

el primer tere de la dinovena centuria, Els magiars sentiren la dignitat de la raca, l'amor de ía

llengua, a- la qual poetes i novelistes eminents honoraren amb obres mestres"1141. Les

contradiccions de pertinenca a la regió balcánica es reproduíen en tractar la realitat de

Macedónia: "la península balkánica ofereix un ampie camp per a estudiar la qüestió del

nacionalisme i de rimperialisme. En cada un deis pobles balcánics -Serbia, Bulgaria, Grecia i

Rumania- hi ha alhora un ideal nacionalista i un ideal imperialista. Els dos ideáis se

manifesten sovint barrejats, confosos"1142. Aquesta serie va emfasitzar la lluita de les nacions

contra rimperialisme deis estats en refiectir la "lluita per la vida de les nacionaiitats": "[...]

Recorrent les pagines de la seva "Historia" es veu claráment com les "grans potencies"

compleixen una missió tiránica envers les petites nacionaiitats, els drets de les quals [a]solen

amb tot i que'ns trobem en una época en que han sigut declarats com a imprescriptibles els

furs deis homes, com a sagrats. La barbre llei del mes fort és la qui domina entre les nacions

1137Historia... [segona...], p. 39.
11311 Históría...pp. 43-46.
1139 Historia..., p. 137. Quant a un régim obert de lübertats nacionals entre Croacia, Eslováquia i

TransÜvánia, p.I9!.
U4° Historia..., p. 155.
n*1 Historia..., p. 166.
1142 Historia... [tercera serie], p. 80.



com el capital domina al treball entre'ls homens". El marc internacional establert per Rovira

servia "per les realitats que del nostre infortuni exposen ais nostres ulls no per a desencoratjar-

nos-en, sino per a mes animar-nos en vencer-íes amb la forca de la intel-ligencia o amb la

forcadelalluita"1143.

Amb tot, deis casos examináis a la tercera serie (Albania, Épir, Creta, Macedónia,

Vella Serbia, Armenia, Irlanda, Bascónia i Catalunya), cal destacar l'irlandés, partint de

l'eclosió de la protesta política arran de la gran fam entre 1840-1848, l'organització

d'associacions com la Jove Irlanda i la Lliga GaéI-lica, fundada el 1893. Segons Rovira, entre

1840 i 1901 s'observá un procés de naixent conscienciació cultural i social que va abastar els

terrenys lingüístics1144 i económics1145. Així, en funció d'aquesta base d'organització, el procés

de reivindicado autonomista amb la Home Rule fou aprovat peí cap de govern liberal Asquith

el 1912, en el futur de Tinstauració del régim federal a Anglaterra [...]. La federado ampliaría

i consolidaría les llibertats irlandeses i podría ésser la solució definitiva d'un trágic plet

multisecular"1146. Aquest plet sobre les vinculacions d'Irlanda del Nord amb la resta d'Irlanda

duu Rovira a identificar la solució de la reivindicació autonomista amb l'alianca d'un govern

liberal-laborista i nacionalista irlandés per aconseguir no tan sois una autonomía irlandesa

sino per estructurar Gran Bretanya en un régim d'autonomia federativa: "En aquest cas, ja no's

parlará solament de concedir T'home rule" a Irlanda, sino de concedido també a Escocia y al

Pais de Gales, venint a formar el Regne Unit quatre Estats autónoms: Anglaterra, Escocia,

1143 J. P É R E Z - JORBA, Plana Literaria. Historia deisMoviments Nacionalistes, "El Poblé. . .", 31-VIII-
1913. L a Unió Catalanista també es va adherir a la publicació de la sergona serie de l'obra, que alhora volia ser
un reconeixement a la intenció de la recerca roviriana quant a T a p o n a d o a Taita cultura social i d'enfortiment
nacionalista; doble acció tant necessária a ia nostra Catalunya, que per dissort de la nostra vida nacional tant
mancada es t raba de coneixements i sentiments sense'ls que no poden viure dignament els pobles [...]. Vos, com
excelent patrici, haveu volgut contribuir a normalitzar la nostra consciencia nacional amb el fí de coadjuvar a la
nostra ¡ l iberado patria, amarant de veritat í de noble empenta, per lo propi, la nostra vida catalana". Unió
Catalanista valorava l'obra per la valúa que tenia "per ais pobles Pesdevenir conscient de la propia vida i per tant
deis propis drets integráis": "Foment" (Reus, 24-XH-1913).

1144 En el context de la defensa del H o m e Rule, Rovira va traduir un article del "Daily News" , órgan de
la fracció liberal-radical de Lloyd George, La ¡lengua i la rtacionalitat ("El Poblé.. . .", 30-X- 1912 i reproduit a
"Foment", de Reus l ' l -XI-1912) . L'objecte d'aquesta traducció era demostrar la centralitat de la llengua com a
factor centra! de la nació: "Les nacions no viuen solament de pa y.que'I comers y l'industria son impulsats per la
forsa espiritual d'una nació. Una nació aspira, tant com a menjar, a expressar la seva propia ánima, a portar la
seva contribució individual al pensament y a l'art mondials. Y cap nació pod aconseguir aixó si no és per virtut
d e la seva propia llengua".

Í14S Historia [tercera,..], . . .p.122. Rovira fa una síntesi del procés de construcció nacional a través de la
tasca de la Lliga GaéMica a La Renaixensa d'Irlanda, "El Poblé. . .", 3 0 - V I - I 9 1 1 : "Y la renaixensa no's limita pas
a la ilengua. Renaixen les arts, renaix respiritualitat d'aquell poblé. E s tot un moviment de "receltisació".
L'anima céltica deis irlandesos se devetUa [...]. És, dones, general ta mülora de les condicions de vida a Irlanda.
Aquell poblé endarrerit, paupérrim, oprés, que havia perdut el propi idioma y que per l 'emigració a 1'América
perdia per moments els seus filis; aquell poblé sense cultura, sense ánims, sense sang, sense vigor, sense
esperansa, que j a estava a les acaballes, reviu. En totes les manifestacions de la seva vida se veuen les senyals
venturoses de la revifalla".

1146 Historia... [tercera...], pp. 134 i 158.



Gales y Irlanda"1147. I aquesta hegemonía política hauria d'enfrontar-se ais "enemics de la

patria irlandesa": "els conservadors británics i els orangistes de lTJlster"1148. El camí de la

solució, "que no pot ésser resolt per l'aplicació pura deis principis de les nacionalitats [per al

cas del nord d'Irlanda atesa la majoria protestant]", cal trobar-lo en una via arbitrista i no en

l'aplicació del principi de les nacionalitats: "El cas de lTJlster és tant difícil i complexe, que no

pot ésser resolt ni per l'aplicació pura del principi de les nacionalitats, ni peí mateix principi

del pacte [...]. En primer lloc s'haurá d'adoptar un criteri de justicia, el qual fa decantar-nos

per la tesi irlandesa, malgrat els elements que la perjudiquen. En segón lloc, fent concessións i

donant garanties ais protestants"1149. Pero l'aportació fonamental de Rovira era desmarcar el

fet irlandés d'una manifestació de religió. Rebla aquest aspecte central quan va sortir elegit peí

comtat de Derry un representant protestant en defensa de l'autonomia irlandesa: "En el

nacionalisme irlandés ni ha alhora católics, protestants i lliurepensadors. Per a ells la

reivindicació política essencial es a llibertat de la patria. La religió és un afer de conciencia

per acadascú"1150.

I Rovira va comparar les conseqüéncies, aplicades al Principal, de la dialéctica entre

orangistes i nacionalistas. Féu el paraHelisme amb el debat sobre la institució de la

Mancomunitat i les obstaculitzacions del govern i la premsa [comentant opinions d'"EI

Imparcial"] espanyols, fent notar que "també Espanya té la seva Irlanda, que és Catalunya, i

també Catalunya té el seu Ulster, que és la colla d'anticatalans"1151. Peí que fa al cas base1152

1'aportació mes destacada de Rovira és la clara distinció entre fuerisme i nacionalisme: "[...]

El fuerisme carlí estava lluny de representar el sentit nacional base. No era mes que un

espanyolisme provincialista negador, en el fons, deis principis essencials de la nacionalitat

euskérica. Va ésser Sabí d'Arana qui va fundar el nacionalisme, alcant bandera enfront deis

carlins. Arana publica un treball, "El partit carlí i els furs basco-nabarres", que marca la línia

divisoria entre el carlisme i el nacionalisme". Aquesta oposició de base, Rovira la

. U47 Política anglesa. La qüestió del "home rule", i Revista Estrangera. L'autonomia d'Irlanda.' La
carta de LordLoreburn/ A R.V., "El Poblé...", 20-VII-1910 i 16-VHI-1913.

1148 ¿'Autonomía d'Irlanda. El gran miting de Belfast afavor del "Home Rule". Els orangistes s'oposen
a la celebrado. Hábil iniciativa de Mr. Churchill; L'autonomia d'Irlanda [...]; L'autonomia d'Irlanda El gran
míting de Belfast [...], a "El Poblé...", 29-1, 31-1, 11-11-1912. En aquest darrer lliurament novament s'explicita
l'opinió favorable al bloc deis nacionalistes irlandesos ["veritables patriotes"] í liberáis anglesos ["veritables
Uiberals"]; Revista... El darrer assalt deis enemics d'Irlanda/ A.R.V., "El Poblé...", 19-IX-1913. La mateixa
conclusió federativa a Historia [tercera serie]... p.158.

n4S Revista... La qüestió d'Ulster des delpuní de vista doctrinal/ A.R.V., "El Poblé...", 8-X-1913.
1130 Revista Estrangera. La resposta d'Irlanda/ A.R.V'., "El Poblé...", 4-II-1913.
1131 Revista... Irlanda i Catalunya/ A.R.V., "El Poblé...", 6-X-1913.
1152 Des de l'articulisme a "El Poblé Cátala" (El teatre base, 28-Ü-1912. Aquest arricie va ser reproduit a

"Foment", Reus, 1-ITÍ-I9I2), Rovira ja havia caracteritzat el patriotes bascos "que no son tan nombrosos com los
catalans; pero son mes abnegats y mes entusiastes que nosaltres".



complementará amb l'organització del nacionalisme república contraposant-lo a la

conservadora Lliga F.oral. Així, el "partit república nacionalista", "va aparéixer amb carácter

plenament nacional"1153. Finalment, l'análisi de Catalunya mostrava l'evolució histórica del

país amb una síntesi de l'estructuració de la catalanitat entre l'época medieval i moderna,

passant per la constitució del sistema de partits i plataformes catalans -el procés de gestació de

la Lliga des del Tancament de Caixes i la Solidaritat Catalana- fíns a la constitució de la

Mancomunitat"54. També explicita la vinculació del període de la decadencia, arran del

conflicte polític del compromís de Casp i l'hegemonia de la dinastía castellana deis

Trastámara, amb la monaquia unitarista de Felip IV i la caiguda de Barcelona a mans de Felip

V. Rovira concebía la crisi nacional com un problema de llarg termini: "A la ruina económica

de Catalunya, va ajuntar-se la seva ruina política. Feta Tunitat espanyola, la monarquía va

tendir a l'absolutisme, i. les llibertats de Catalunya van quedar socavades [...]. Des del segle

XV, els catalans sliavien anat desnacionalitzant, havien anat fent renuncia de les nobles

caracteristiques de la llur individualitat nacional. La lluícor enganyadora de l'efimera i extema

grandesa castellana els encegá, i tot el llur esforc va dirigir-se a assimilar-se a la térra que amb

esplendor Huía. Els nobles .catalans anaven a viure a Madrid i es posaven al servei deis reís

d'Espanya"1155. Aquesta crisi nacionalitzadora va revertir en un procés d'aven? cultural amb la

renaixenca del vuitcents, també conseqüencia del clima d'idees liberáis desenvolupat amb la

Revolució Francesa. En aquest punt Rovira secunda les apreciacions de Valentí Almirall i del

seu biógraf inteWectual, Alexandre Plana, i dissenteix de les interpretadons sobre la

Renaixenca de Prat de la Riba en tot alió que fa referencia a la localització del nucli de la

intervenció pagesa en la vida pública des del segle XVII . També es mostra en desacord

amb les idees del polític conservador espanyol Ossorio i Gallardo i Mjquel deis Sants Oliver,

quan palesava que aquesta Renaixenca era ocasionada per l'enfrontament de la societat

catalana a la Franca de la Convenció revolucionaria entre 1793 i 17951157.

1153 Historia... [tercera serie], pp. 168 i 171.
1154 Es tracta d'un estudi que va servir de base a la redacció del primer capítol á'El Nacionalismo

Catalán. Su aspecto político. Los hechos, las ideas y los Hombres [1917], pp. 17-209.
1135 Historia... [tercera...], p. 186
1136 "Aquesta explicado histórica de Prat de la Riba, certament molt notable, no es, al nostre entendre,

satisfactoria. Els fets que esmenta 1'iWustre teoritzador del nacionalisme son fets que preparen el terreny a la
renaixenca catalana, que la fan possible per a mes endavant, pero que en veritat no la comencen", Historia...
[tercera .. J, p. 189.

1157 Historia...[tercera...], pp. 190 i 191. La critica a les posicions contrarevolucionáries franceses
d'Ossorio i Gallardo [expressades a Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de España con
la República francesa (¡793-1795) [1913]], van ser exposades per Rovira en una serie d'articles: Catalans de la
Decadencia, "El Poblé...", 14, 15, 17 i 18-VHI-1913. Rovira partia de 1'análisi de les causes de la constitució de
la Soüdaritat,exposant que una Catalunya-regional no n'hauria estat capac i que en canvi sí que ho va ser l'encalc
de l'esperit nacional. Aquesta interpretado de la Catalunya nacional de Rovira contraposada a la Catalunya
regional d'Ossorio i Gallardo remet a la valorado de la Franca de la Convenció revolucionaria, els principis de la



Les bases intel-lectuals del recobrament cátala, seguint Rubio i Lluch , provenien

d'un idean polític i d'un idean cultura! sorgits del romanticisme de base anglosaxona i

desenvolupats a partir del primer tere del vuicents amb l'empremta de Manzoni, Walter Scotr i

els germánics Schlegel i Schiller1159. La correspondencia política d'aquest impuls cultural era,

de fet, el sistema federal de Valentí Almirall, "incompatible amb l'esperit deis federáis

espanyols, i ádhuc deis catalans, per ais quals la federació era una fórmula buida que no'ls

privava de mirar amb hostilitat íes tendencies autonomistes"1160 A banda d'aquesta

perspectiva de l'impuls cultural vuicentista, Rovira insistía en la constant de la manca de

correspondencia1161 entre catalanitat cultural i política a inicis del segle XX, a causa de "la

feblesa del sentiment nacional cátala [...]". I afegia: "Se va confiar [des de la crisi colonial

espanyola a la forma de la Solidaritat] en una catalanització per la política, essent així que en

tots els pobles la nacionalització és l'efecte d'un gran treball cultural i social. La

nacionalització d'un poblé és una obra gradual i relativament lenta. Pero cal regonéixer que la

lentitut amb qué es realitza el despertar de la conciencia catalana, no és normal, i aixó prova

que ni ha alguna tara greu en el procés del nostre moviment nacionalista. No hi ha hagut prou

virtut d'esforc i de sacrifíci en els patrióles, amb tot i les exceHents condicions biológjques en

qué es troba Catalunya per a un rapid i total procés de renacionalització". Aquesta situació

repercutía en l'ús de la Uengua:" La reculada del cátala en.aqüestes centüries ha estat, no

territorial, sino social [...]. El manteniment de l'integritat del domini lingüístic cátala és una

qual eren oposats a I'ideari d'Ossorio; "Perqué el senyor Ossorio estima la Catalunya-regió, exalta l'actitut i el
pensament deis catalans en el temps de la guerra contra la Franca revolucionaria. Perqué nosaltres no som
regional istes, sino nacional i stes, veíem en aquella actitut i aquel! pensament una dolorosa mostra de la situació
de decadencia en qué la Catalunya d'aquella época es trobava [...]. No pot ésser mes clara l'intenció deis
constitucionals francesos. Se proposaven agullonar alhora el sentiment nacional i el sentiment Iliberal deis
catalans, els oferien una mena d'alianca. No cobejaven la conquesta de territoris; sois aspiraven a resguardar el
séu de les agressions exteriors. Llancaven per damunt les fronteres; no exércits, sino idees. Heus aquí el bon
imperialisme, el millor, el mes digne de la Franca". ["El Poblé...", 14 i 17-VTÜ-1913]. La critica de Rovira ais
posicionaments de Miquel deis Sants Oliver, fonameiuada en la distinció de I'esperit regional ista (i vinculació
amb l'esperit unitarista), l'esperit nacionalista i el procés de desnacional ització cátala al segle XVHI, a De
Cultura, "El Poblé...", 14-XII-1913.

1138 "Introducció" ... pp. 2U45
1139 /fo/077a...[tercera...], p. 192.
1160 Rovira reconeix l'equívoc de l'oposició de Valentí Almirall envers el sistema de pacte federatiu de

Pi i Margall. Pero l'apreciactó de Rovira anava en la línia de crítica envers el pensament federalista espanyoí,
"hostil al catalanisme", Historia...[tercera...], pp. 197 i 198. .

1161 Rovira mantenía que "Els catalans poca cosa hem. tet pet triomf de la nostra patria. Tot lo que s'ha
fet se deu a les condicions en que ha viscut el nostre moviment, pero no a l'obra personal deis nació nal i stes. Ha
estat mes una obra biológica que de voluntat". Així remarca que "El període deis grans Estats s'acaba. Es una
nova época la que s'obre: la del triomf deis pobles oprimits, pero d'aquells pobles que tinguin voluntat per a
triomfar, com triomfarem nosaltres, st sabem posar l'esforc tant alt com és el dret. A Europa hi ha un clam
nacionalista. Si a Espanya no l'han sentit, es que espiritualment, Espanya está lluny de nostra Europa. Y aquest
cfam és el que he volgut portar a Catalunya amb el meu llibre" [subratllat meu]. [Parlament de Rovira i Virgili a]
Festa nacionalista. El banquet...



venturosa obra biológica de la natura, altament afavoridora de la nacionalitat"1162. Les

opinions de Rovira sobre la desnacionaiització també eren recolzades per Martí i Julia quan

concloía que a Catalunya no hi havia un "nucli conscient ordenador i director del renaixement

nacional".

Segons Rovira, en el cas cátala, hom havia marginat la tasca recíproca de

nacionalització-projecció internacional. Així, dones, no se'n podia comparar la via política

amb les altres reivindicacions nacionals analitzades per Rovira, que eren fonamentades sobre

la tasca de resistencia política. El decalatge ais Paisos Catalans provenia del fet que tan sois

s'havia combatut la desnacionaiització amb el catalanisme literari, "ideología" que substituía

el treball real d'aconseguir la construcció nacional en tots els ámbits: "i aixís s'ha enganyat i

s'enganya la'gent fent veure que la llengua, que la nostra modalitat psicológica nacional, que

la nostra actuado en les diverses manifestacíons socials compleixen amb el deure de

Catalunya móstrant aquesta lleu i molt lleu manifestado catalanista que se'ns encobreix: el

diletantisme literari de Catalunya". La conclusió final de.Martí i Julia, era coincident amb la

diagnosi roviriana que establia en el conjunt de l'obra: "volem que tot catalanitzant-nos ens

Íntemacionalitzem aportant a la nostra vida social els elements de tots ordres que normalitzin

la nostra vida col-lectiva i no la mantinguin desequilibrada de la que ara ja és normal a tota la

humanitat civilitzada"1163. Aquesta darrera conclusió coincidía amb la concepció nadonalista

republicana, que remarcava el factor de la voluntat política, identificada amb el principi de les

nacionalitats, en el procés de construcció nacional entes comparativament amb Irlanda del

.' Nord1164.1 una conjuntura óptima per a demostrar els vineles internacionals del nacionalisme

república era l'esclat de la Primera Gran Guerra. Els principis polítics sobre les nacionalitats

sorgits d'encá de la Revolució francesa es concretaren amb l'oposició a rexpansionisme

germánic.

" M Historia...[tercera...], pp. 222 i 224.
1163 Tot Uegint...p.XlV.
1164 "A les raons objectives de l'historia, e ls costums, la geografía, el dret, la l lengua, hi afegeix la

suprema r ao subjectiva de la v o l u n t a t L'aplicació del principi de La volunta t humana a la const í tució de les
nacionali tats en Estats , té ademes un aventa tge d'alta importancia práctica, i és el de resoldre les ant inómies
históriques, geográfiques, l ingüístiques, é tniques, polít iques, etc, que sovint ent rebanquen la reali tzació del
principi nacionaíista. I aquest és el-cas de ITJIster. Será la voluntat popular, manifestada en "referendum", lo que
decidirá si cada un deis comta t s o districtes d'aquella provincia han de formar part de l'Irlanda autónoma.
Essencíament , en aixó hi ha el principi del pacte , c o m hi és també en la Mancomuni ta í . ' E ls esdeveniments
socials i polít ics fan triomfar, en sa part substancial, les idees d'En Proudhon i d'En Pi i Marga l l " ("El Principi
de les Nacionalitats, "El Poblé Cátala", 15-ÜI-1914).



3.3.3. Rovira i Virgili i "Iberia" (1915-1919)1165

"Allí on hi ha un plet nacionalista aquest es converteix en una qüestió previa" (Rovira i Virgili a
"Messidor", 2, 15-1-1918). -"Com una forca pregona, misteriosa i formidable, va entrant en les animes catalanes
la consciéncia nacional i alhora la consciéncia universal" (Rovira i Virgili).

Amb anterioritat al comenc.ament de la guerra, en un article a "Renaixerrient", Rovira

comentava la situado de recomposició territorial europea respecte a regions d'una unitat

cultural homogénia tot qüestionant els posicionaments que consideraven finits els moviments

nacionals federalistes (prenent com a referent el teóric Rosny)1166: "Aquells polítics i aquells

sociólegs se van ben equivocar. El temps ha venjat el nacionalisme i el federalisme de

l'hostilitat despectiva amb qué en parlaven. El temps, aiximateix, ha mostrat, l'interna feblesa

deis grans Estats unitaris i la forca prodigiosa deis petits nuclis étnics- moguts peí sentiment

nacional. No és la bancarrota deis principis nacionalistes i federalistes lo que avui veiem, sino

la bancarrota vergonyosa, definitiva, total, del principi unitari".

Rovira volia copsar premonitóriament "la influencia que la guerra europea exercirá

sobre els diversos pobles nacionalistes europeus". La perspectiva deis "moviments

nacionalistes" depenia del "desenlíac" de la guerra. Un conflicte que, al capdavall, estava

condicionat, per al futur del conflicte nacionalitari, a la victoria de la "Triple InteHigéncia"

sobre Alemanya-Austria, perqué contráriament: "Un triomf de l'Alemenya i d'Austria

produiria en tot el món una furiosa reacció imperialista. Els pobles opresos serien mes

nombrosos que ara, i l'opressió seria mes dura que mai"1167. En la mateixa direcció, en un

qüestionari que "La Revista" (agost de 1915) plantejá, entre d'altres intel-lectuals, a Rovira i

Virgili sobre la tasca de Catalunya en el context de la Primera Guerra Mundial, el periodista

centrava el fet nacional -en una dimensió autónoma mes enllá de l'ideologisme i de

1165 Val a dir que alguns deis articles publicats a "Iberia" van teñir difusió comarcal, com va esdevenir
amb l'órgan república i nacionalista "Bages Ciutat". Aquest setmanari va difondre, per exemple, al liarg de 1915
els següents articles: "L'angoixa" (16-IX-1915); "L'imperi anglés" (4-X-1915); "La Welt politik" (ll-X-1915);
"Les ombres: Bismark" (19-XT-1915); "Les ombres: StambuloP1 (23-XT-1915); "L'Alsácia: ¿és gal-la o és
germánica? (26-X1-1915); "L'hora deis pobles" (2-VI-1915); "La fi de l'imperialisme" (19-VI-1915); "El
gigantisme alemany" (30-Vl-1915), "La jove Franca" (20-VTI-1915); "La Flama" (25-VIII-1915),

1166 El mapa d'Europa, "Renaixement", 29-1-1914, pp. 63-64. Aquest article va ser reproduit a "El Poblé
Cátala", 31-1-1914. En el mateix sentit aliadófil, en vincular la victoria de la Quádruple Alianca al reeiximent
nacionalitari, a I'article La Guerra i El Nacionalisme ("Gent Nova", Badalona, 15-VHT-1914): "Entre els
múltiples aspectes d'aquesta lluita, n'hi ha un que ha d'interessar especialment ais patriotes catalans. És e! de
['influencia que la guerra europea exercirá sobre els diversos problemes nacionalistes europeus. [...].
L'esdevenídor deis moviments nacionals, en sa quasi totalitat, depén del desenlíac d'aquest drama terrible. [...].
Pero un examen deis fets que vagi mes enllá de la superficie deis mateixos [fets], qu'els aprofondeixi abastament,
ens fará veure amb clara llum que 1'interés del nacionalisme está en qué triomfi la Triple Intelligéncia".

La resta d'articles que Rovira publica a "Renaixement" en relació al conflicte bél-lic i nacionalitari son:
La preparado (13-V-1915), Els Imperis centráis contra el nacionalisme (18-VH-1915), Finlandia i la guerra
(19-IX-1915), L'esdevenidor de Serbia (17-IX-1915), Portugal i Catalunya (18-HI-1916) [on mostrava la
solidaritat de Catalunya-vers Portugal en cas de confrontado entre aquest estat i Espanya, en "comunícació
espiritual i fraternal amb el poblé portugués"] i L a revolta irlandesa (18-V-1916).

1167 A. R O V I R A r VIRGILI : La guerra europea i el nacionalisme, "Gent Nova", 15-VÜT-1914, p. IV.
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l'economicisme- com a determinant en l'evolució de la contesa en situacions concretes: "Té

aquesta, naturalment, son aspecte ideológic i son aspecte económic; pero predominantment,

fonamentalment, és una guerra política, la mes política de totes les guerres del món.[...]. El

principi de les nacionalitats hi té una participació essencial. És la qüestió de les nacionalitats

co que ha mantingut enees durant una centuria el fogar d'agitació de la península balcánica,

d'on ha saltat l'espurna que ha produit el foc espaventable d'avui [...]. Cal teñir en compte

pero, que difícilment trobem dins la realitat el principi nacionalista ideológicament pur.

Representado del criteri de justicia dins I'organització deis Estats, és negat o adulterat sovint

pels egpismes i les ambicions nacionals i estatals". D'altra banda -a mes de mostrar un

posicionament clarament aliadófíl envers el treball de Franca i Anglaterra en contrast amb

"l'Espanya castellana"- Rovira destaca la necessitat que Catalunya tingues una política

internacional propia en un nou marc que s'albirava: "La victoria deis Imperis centráis

constituiría la desfeta del principi nacionalista, puix agreujaria la situació de les nacionalitats

opremudes i augmentaría el nombre d'aquestes [...]. Entenc que hauria estat un gran bé per a

la nostra patria [Catalunya] donar, davant Espanya i davant Europa, l'impressió que aquí som

franes partidaris del grup anglofrancés. El contrast amb l'Espanya castellana hauria estat tan

visible, que la nostra personalitat diferenciada, la nostra ánima nacional, s'hauria mostrat ais

ulls de tothom [...]. La principal llicó que hem de treure de la guerra els patriotes catalans, és

que ens cal teñir una política internacional, per dir-ho així, i desplegar una intensa acció

exterior, com fan totes les altres nacionalitats" . Aqüestes concepcions signifícaven que el

debat roviriá volia destacar la dimensió predominant del principi de les nacionalitats en el

context bél-lic (amb critiques explícites al germanisme deis regionalistes):

"Aquesta és la guerra de les nacionalitats. El gran problema de l'hora actual és el de la reconstitució
deis Estats d'Europa segons els principis del nacionaüsme, rimperi. del qual es fa mes fort L mes ineludible a
mesura que es lluita, es complica i s'allarga [...]. Les qüestions económiques teñen una gran importancia, sens
dubte, en la guerra present [I GM], i la tindran aiximateix en la pau futura. Pero, per damunt de tot, les qüestions
nacionalistes s'imposen. Son el pern de la guerra i de la pau [...]. Els nacionalistes catalans -que som
nacionalistes per a Catalunya i per ais altres pobles- tenim el dret de retreure ais petit homes de runitarisme
espanyol aquelles afirmacions seves, segons les quats el nacionalísme és una cosa antieuropea, una ensenyanca
arqueológica, una causa extinta. Avui el nacionalisme, forca vital, veu de la natura i exigencia del dret, ha entrat
[...] a tes sales de les cancilleries. I al lloc de les artificiáis combinacions de la diplomacia, hi ha posat els fets
vius de la realitat humana"1169.

En aquesta vinculado de la vindicado de Catalunya al plet internacional, la tasca de

Rovira i Virgili com a periodista en el període de guerra és rellevant perqué permet copsar la

seva evolució ideológica. Evolució -dins el projecte de cerca de referents intemacionals per

1168 Catalunya davant la guerra europea, "La Revis ta" , 4T15-VHL- 1915, p . 9-10.
1169 La guerra de les Nacionalitats, "La Veu de Catalunya", 30-V-1917 .



part del republicans nacionalistes1170, on teoritzará sobre els seus posicionaments polítics en el

plet nacionalitari: el principi de les nacionalitats, alhora que era llegit en el mateix front de

guerra entre els voluntaris catalans1171. El moment en qué Rovira intervé a "Iberia" (1915-

1919) -baula per a entendre el context de la seva teoría nacional- es caracteritza per una

accentuació regionalista i regressiva de la política de la Lliga Regionalista. Tanmateix, a la

base, la tasca de les Joventuts Nacionalistes contestará amb una propaganda favorable ais

drets nacionals deis pobles en el context de la contesa bél-lica, amb Rovira com a orientador

en conferencies de divulgació internacionalitzadora del plet cátala com Catalunya i la

reconstrucció d'Europau . Alhora, Rovira basteix la seva constel-lació cívica per blocs

ideológics, articulant una series d'intervencions nacionalistes en inciatives culturáis de

diversos partits polítics1173. El període 1914-1918 és fonamental, dones, per a entendre com

Rovira va creant el corpus teóric menat en un doble sentit: nacionalització de Catalunya i

interdependencia del fet cátala amb la resta d'Europa, a partir de l'autonomia federativa o la

separació. En aquest sentit proposa a L'Estat dins la Federado ("La Veu de Catalunya", 22-

VI-1916): "Reconeguda i garantida peí sistema federatiu la sobirania de fEstat particular, és

evident que, quan aquest estat sigui una nacionalitat, trobará dins del sistema tota la llibertat

política que és necessária al desplegament lliure de la seva personalitat nacional".

L'estat autónom seria un punt de de partenca per a una federado que hauria de

reconéixer els drets de les nacionalitats, radicalment oposats a les regions, integrades en el

1170 Un referent comparatiu per part de Rovira -com a exemple de negació de llibertat nacional- va ser el
cas d'Irlanda. Vegeu, per exemple -en contrast emb la política espanyola i anglesa envers el reconeixement de
l'autonomia- Inglaterra e Irlanda, "Iberia", 8-Ü-1919: "Pero es evidente que, con relación al principio de las
nacionalidades, resulta muy diferente la posición del estado que niega a nación la autonomía política, de ¡a
posición del estado que, negándose a reconocerle ¡a independencia, le ofrece en cambio una autonomía
amplísima". Vegeu també Els irlandesos i els catalans, "La Veu de Catalunya", 1-11-1919.

1171 El Dr. Solé i Pía assabenta el 10-VI-1916 de la tramesa al front d'un volum de la Historia deis
Moviments Nacionalistes. Vegeu Fons Solé i Pía, serie Documents de Guerra (s/p) [St: 03.04.13.04.02]. Arxiu
Nacional de Catalunya.

1172 Conferencia inaugural de la campanya "Afirmació nacionalista davant d 'Europa" ("La Veu de
Catalunya", l l - V - 1 9 1 7 , p.3) on Rovira vinculava la reivindicació catalana a un marc internacional en plena
contesa bél-lica; "No demanem intervencions perqué fora candidesa. Sois vo lem guanyar s impaúes a l 'estranger
formant un esperit que exerceixi pressió legít ima sobre els que neguen les nostres llibertats. Davant l 'Europa
nova que es forma, que posará nous colors ais mapes de les escoles, no podran restar indiferents els catalans.
H e m de notar la propia presencia, perqué no hi ha pobles petits si es miren sois les .dimensions territorials. N o
som Irlanda ni Polonia, pero l'estat d 'opressió és aquí el mateix. Si a Catalunya no hi ha hagut pressions
violentes, ha estat, mes que per res, peí pacifisme deis nacionalistes catalans [...]. Els pobles no els maten, en tot
cas se suiciden. Encara que sembli una paradoxa, els moviments nacionalistes son mes íntemacionals que els
politics i socials. En 1640 i en 1714, la qüestió de Catalunya era qüest ió internacional [...]. El principi
nacionalista sortirá triomfant d'aquesta guerra i Catalunya s'ha de preparar per aquest dia seguint una política
internacional. Les própies forces no basten i l'esforc espiritual de fora ha de venir. El c o n c e p t e q u e a Europa es té
d'un poblé, és el resultant deis seus actes. Les corrents universalistes i nacionalis tes son compatibles com mai".

1173 Al voltant de la plataforma ideológica de "La Veu de Catalunya", Rovira publicará a Enciclopedia
de Catalunya, dirigida per Joan Estelrich, Ixt Cri.si del Régim, Tancará un primer cíele república entre "La
Publicidad", "Iberia", i l 'órgan de la Un ió Catalanista, "Renaixement" i "La Nació" .



mateix estat objecte de federado. Rovira superava el federalisme técnic i apostava per un

federalisme nacional. El període de Guerra reforcava aquest posicionament en criticar la

política annexionista deis imperis centráis, legitimáis amb la táctica neutralista d'Espanya. La

posició de Rovira a favor deis paisos aiiats és una premissa. central de la defensa deis drets

nacionals deis pobles sense estat. Concreta aquest objectiu amb la crítica a l'expansionisme

germánic, que, segons Rovira, és un obstacle a la democratització de Rússia: "L'AJemanya

feudal i militaritzada sempre ha vist un perill per a ella en tot propósit de lliberalització de

l"Estat rus, i per aixó ha afavorit la continuació de l'autocratisme moscovita"1174. Rovira

emprenia una crítica cap ais Imperis Centráis europeus, aconduíts per Alemanya i Hongria,

car eren la representado de la Iluita contraria al principi de les nacionalitats: "Els austro-

alemanys trebaüen per a forcar violentament el curs de ('historia i impedir 1'adveniment del

període d'organització nacionalista que l'evolució deis pobles ve preparant d'una centuria enea

[...]. L'AJemanya s'ha adonat que el trimf del principi nacionalista seria irremeiablement fatal

ais seus somnis de domini i d'hegemonia mundial. El període del Nacionalisme vindria en un

temps per al qual Hegel havia anunciat el període apoteósic de l'universal preponderancia

teutónica".

La rao d'estat era una antítesi de la rao social i de les nacions que Rovira veía

simbolizada en la ruptura envers- el feudalisme i els valors del non régim república francés

d'encá de la seva Revolució. L'antimodel d'aquests principis era el pensador germánic -

representant d'aquesta rao d'estat expansionista- Treitschke, teoritzador d'un paradigma de

civilització i de cultura -"Kultur"- que "ha de fer alemanys els súbdits que no ho siguin". Per

tant, l'hegemonia alemanya -centrada en Prússia- "es proposa convertir el món en un Estat

germánic, unificat per la cultura germánica, i organitzat i governat per alemanys. Si sortís amb

la seva, moririen totes les llibertats nacionals. Mes encara, moririen les animes nacionals"1175.

La defensa deis drets nacionals era assumida, dones, des d'un liberalisme república

que vinculava el procés de democratització a un sentiment solidan de francofilia1176 i que

criticava tant l'apologia del nacionalisme -irnperialisme d'estat germánic- com les postures

"maximalistes" que, segons Rovira, adoptaven els intemacionalistes socialistes i marxistes

1174 La Rússia i ¡'Alemanya, "Iberia", 28-VHI-19I5.
1173 Els Imperis centráis contra el Nacionalisme, "Renaixement", 18-VÜ-1915. Rovira reitera per al.cas

germánic l'oposició entre cultura, com a sinónim de civilització, i natura, com a sínónim d'instint: Els alemanys,
homes de natura, "Iberia", 21 -VTII-1915. Una exposició de la identificado entre Alemanya i l'esperit militar
prussiá a Prussia, "Iberia", 16-VI-1917. D'altra banda. Serbia seria per a Rovira un model constant de Uuita
política contra aquest tipus d'expansionisme, que alhora suposava un exemple de defensa nacional a partir de
factors de consciéncia política, i.e: Vanima de Serbia, De la Serbia, Elpríncep de ¡a Serbia, a "Iberia", 15,22-1 i
l-IV-1916. Aquests dos darrers anieles van ser reprodui'ts a Les Valors Ideáis de la Guerra, SCDE, Barcelona,
1916, pp.148-159.

1176 David MARTÍNEZ FIOL: "L'actitud...", passim.



oposats a la continuació de la guerra, ja que aquesta suposaria la fí de la concepció

annexionista germánica1177.

3.3.4. "Iberia" i el Principi de íes Nacionalitats1178.

La Primera Guerra Mundial constituí un marc divulgador de les polítiques

nacionalitáries de les nacions sense estat, com a legitimació de les qüestions nacionals

europees1179. En un qüestionari titulat España y la Sociedad de Naciones11*0 Rovira assumia

un futur polític internacional en clau d'una federado universal que, com a projecte, havia

d'articular una "organització internacional del món". Aquest objectiu era explícit en les

análisis deis fets polítics nacionalitaris a la revista "Iberia"1181."Iberia" (1915-1919) és un

exemple significatiu de la intemacionalització del fet cátala i d'una actitud a favor de la causa

de ITEntesa (Franca, Anglaterra i Italia) vers la Quádruple Alianza, comanada per Alemanya i

Áustria-Hongria (aquesta darrera defensada com a model d'organització etnoterritorial per la

Lliga)1182. Pero, a mes, Rovira hi va mostrar contínuament un doble lligam indestriable: la

1177 Una crítica a la política no intervencionista de determinats socialistes italians cora Claudio Treves
a Proletaria! i mutralitat, "Iberia", 22-V-1915. Un exempie d'aquesta concepció oposada al neutralisme i
vinculada a una política de canvi social identificada amb l'hegemonia deis paísos aliats, a la conferencia que
Rovira va pronunciar per a la Joventut Federal Nacionalista Republicana del Vendrell sota el títol La guerra
europea i la transformadodel régim social, "El BaixPenadés. Setmanari autonomista", 22-V-1915.

1178 Per a una v incu lado entre la ideología nacional roviriana, com a factor "mes rellevant d'un cert
nacionalisme radical d'esquerra" (p. 15), i la connexió amb la perspectiva d'aplicació del "principi de les
nacionalitats" (p. 20), vegeu "Rovira i Virgili i el lloc del catalanisme a una Europa que marxa a la guerra:
l'afirmació d'un sentiment pro-entesa" a David M A R T Í N E Z FIOL: Els "Voluntaris Catalam" a la Gran Guerra
(19I4-I9I8): la falsa oportuniíat mancada, TL, UAB, 1987. Per a una contextualització d"Iberia" com a
resposta a la revista "España" i al Comité d 'Amics de la Unitat Moral d'Europa, vegeu Ibid., pp. 104-109.

1179 Xosé M. N U N E Z SEIXAS: Movimientos Nacionalistas en Europa. Siglo XX, Editorial. Síntesis,
Madrid, 1998, pp. 59-63.

l t s o "La Revista quincenal", 35 , 10-VI-1918, p.LV.
1181 La primera recerca de conjunt sobre '.'Iberia", sense fer especial esment a les intervencions de

Rovira, a Montserrat N E B O T ; Estudi de la Revista Iberia (1915-1919), TL. Escola de Periodisme de l'Església,
1973.

1182 El primer article de Rovira i Virgili a "La Veu de Catalunya", El conflicte europeu; El Principi de
les nacionalitats a Áustria-Hongria, "La Veu ...", 21-1-1916; el diari avantposava: "Per la nostra banda entenem
que hem de fer constar que amb tot i les seves diferencies i ímperfeccions, l'imperi austro-hongarés ofereix amb
la seva organització exemples de respecte ais principis nacionalistes de que n'han d'apendre quasi tots els estats
d'Europa". El context de Üartícle era comentat per Claudi Ametlla, quan deia que ""La Veu de Catalunya", tuvo
la debilidad de recoger con fruición un articulo del "ARC", exaltando la variedad nacionalista de Austria [es
tracto d'un article resumit a "La Veu" el 14-1-1916, i que será el motiu del primer article de Rovira]. enfrente de
un supuesto centralismo de las naciones aliadas. Nuestro compañero Rovira Virgili, la única autoridad que
tenemos en doctrinas e historias nacionalistas europeas, ha replicado en "La Veu", la que ha insertado su
respuesta, prolongándola con una nota llena de remilgos germanófüos rebozados en eclecticismos
nacionalistas" ("Iberia", 22-1-1916). L'opinió de Rovira quant al model territorial de i'imperi dual era forca mes
crítica: "Les províncies austríaques teñen Hurs drets particuíars, a les quals ha estat atorgades certes facultáis.
Pero ni la divisió de les províncies austríaques correspon al territori de les nacionalitats (el territori nacional deis



idea nacional i la idea democrática: "El dret deis pobles i el dret deis homes avancen
1 1 ftl

rápidament" . La revista va ser un portantveu de la causa francófila, dirigida per Claudi

Ametlla1184. Rovira destacava l'aliadofília de la revista com a marc de defensa de les llibertats

europees, representades peí model cultural i polític francés: "Nosaltres som aliadofils, perqué

els aliats teñen rao, perqué defensen una causa noble, i perqué representen les forces

internacionals de llibertat, a Europa i al món. I per mes que avui la Franca no fos una

República, nosaltres seríem igualment aliadófíls i francófils. I aixó ho diem sincerament

nosaltres, que som republicans liberáis, homes d'esquerra" . "L'imperiafisme de l'esperit:

heus aquí Timperialisme de la Franca. L'influencia universal de la ideología, de la cultura i de

la política francesa, és 90 que dona a la República la seva mes alta valor i la seva mes

resplendent gloria. En aquest sentit la Franca és la'patria de tots els homes. Tots som

ciutadans de Franca. Quan els francesos lluiten en el camp de la ciencia, en el del pensament,

o en el del art, o en el de la política, tots estem interessats en la lluita perqué el resultat

d'aquesta afecta, no solament la Franca territorial, sino el vast món. Les qüestions franceses,

fora de la Franca, n[o] son qüestions exteriors; son qüestions interiors de cada país [...]. La

Revolució francesa és el fet mes universal de l'Historia moderna. Van realitzar els francesos la

txecs, per exemple, está esbocinat en tres provincies: Bohemia, Morávia i Silesia austríaca), ni l'autonomia de
qué gaudeixen arriba, de bon tros, al grau que el nacionalisme i el federal i sme exigeixen. És alió una mena de
descentralització administrativa, bastant extensa, pero res mes". Una opinió semblant de Rovira sobre el
centralisme austro-hongarés a Les tendéncies centralistes a Austria-Hongria, "Iberia", 5-II-1916. Aquesta idea
que es basava en una descentralització va ser reiterada per Rovira en eldecurs del confítete bél-lic. Per exemple,
el qüestionament de la via federal perqué, finalment, l'imperi "no seria una federado de nacionalitats, sino que
seria, en gran part, una federació de trossos de nacionalitats. I aixó no respon pas al principi nacionalista"
(L'Áustria-Hongria i la solució federal, "La Veu...", 10-X-1918). I aquesta voiuntat de domini sobre
nacionalitats dins l'imperi porta Rovira a interprétar-ne la davaliada: "L'Austro-Hongria mor perqué, maigrat del
seu régim descentralitzador, s'havia posat en pugna amb els ideáis nacionalistes dets pobles que tenia sotmesos.
En aquest sentit, l'annexió de les terres sérbies de la Bosnia-Herzegovina, realitzada l'any 1908, va ferir de mort
I'Austria-Hongria. Amb l'afany d'atuir el nacionalisme serbi; els governants de Viena i de Budapest van
emprendre, d'aleshores enea, una política agressiva. Aquesta política va ser una de les causes principáis de
l'orientació independentista presa en els darrers anys pels pobles eslaus de la monarquía. El vell estat danubia va
voler otegar el nacionalisme; i ara aquesta gran forcaT que és 1'esperit nacional, ta caure tot l'ediñci del que tbu
l*Estat poderos. La mort de 1'Austria-Hongria és el triomf de la nació contra l'Estat". Vegeu: Les darreries de
l'Austro-Hungria, "La Veu...", 29-X-1918.

1183 "Iberia", l-IX-1917.
1184 Pe r al significa! de les intervencions de Rovira i Virgili en relació ais mov imen t s nacionals, a

"Iberia", Claudí A M E T L L A : Memóries Polítiques, 1890-1917, Pórtic, Barcelona, 1963, p. 350: "Rovira hi
seguía explanan! ["Iberia"] els mov imen t s nacionaiis tes d 'Europa, molts deis quals t r iomfaren després de la
conflagració, mentre altres s 'enverinaren".

1185 Franca, "Iberia", 21-X3-1916. Rovira t ambé emprava el cas francés c o m a contramodel de
l 'unitarisme espanyol , j a que aquest seria anterior davant el posic ionament de sectors catalanistes que criticaven
el nacional isme francés: "Aquel ls catalanistes que encara veuen en el centra l isme francés la causa de totes les
desgracies nostres, obliden el prolongat procés de l'unificació espanyola [.,.]. El mal vent que ha ensorrat les
insti tucions de Catalunya, és vent de ponent i no de t ramontana".



Revolució; pero van realitzar-la, no soíament per al poblé francés, sino per a tots els pobles

[...]. La Franc.a no és un tros de térra damunt d'Europa. Es un esperit damunt del món [...]"

Aquesta concepció en el terreny nacionalitari es vinculava a una visió acumulativa

(=tradició) i projectiva, fonamentada en la voluntat legitimadora deis orígens histories1187. A

mes, el binomi espai-terra és el factor objectiu de l'espai nacional, confígurador del que

Rovira definía com a rapa histórica i no pas antropológica: "Solidaritat de les generes és aixó.

I la solidaritat de les generes és la suprema, la vera unitat nacional. Els homes d'un poblé, en

un moment determinat, no son la nació. Un poblé en plena consciencia s'ha de sentir, tot

alhora, fruit del passat, vida actual, llevor prometedora. En l'hora de les grans decisions ha de

cridar a concili les veus d'ahir i les veus de demá. Veus que se li faran sonores si els sentits

interns de la seva ánima son desperts i aguts. Espai i temps, térra i historia, taca i voluntat,

tombes i brecols. I per.damunt de tot lTüsperit. Aixó és la nació"1188. I la nació i la llengua,

restaven condicionades al triomf deis paísos aliats: "[...] el principi de les nacionalitats, que

els Goberns de la Alianc.a alliberadora acaben de proclamar explícitament com a propi,

afavorirá els moviments de renaixenca, de vigorització i de dignificado de les parles que

l'unitarisme i l'imperialisme opressor havien malmés o enfoncat en els passats segles. Passada

la guerra, cobrarán vigor nou i dignitat mes alta la llengua polonesa, la serbia, la lituana, la

txeca, la irlandesa, i tantes altres. I en cobrará també la llengua nostra, aquesta gloriosa, noble

i forta llengua catalana, parlada avui per mes de quatre milions de persones"1189.

"Iberia" tingué una difusió d'uns vuit mil exemplars, sempre amb un posicionament de

suport a favor deis paisos que combatien l'expansionisme germánic i a favor de les nacions

sense estat1190, dominades, sobretot, per l'imperi austro-hongarés. En el seu primer número es

posicionava amb "Francia y por Inglaterra, contra Alemania, pero sin hacer dejación de su

alma"n9]. En aquest marc, Rovira i Virgili, amb un estol d'intel-lectuals que defensaven una

1186 La Franca Imperial, "Iberia", 15-VII-1916.
llK7 Orígens histories que en I'análisi de l'evolució del combat nacionalitari vinculava a fets de

psicología col-lectiva i a la defensa deis drets civils (oposició a la imposició del servei militar per part
d'Anglaterra a Irlanda). Per al cas irlandés, a la ü de la contesa béltica de L9L4-L918, Rovira L Virgili exposa el
Iligam entre el procés historie de reivindicació nacional (autonomia que deixava les portes obertes a la separació)
Í les característiques étniques (d'Irlanda), La cuestión de Irlanda, "La Revista Quincenal"... pp. 137-150 (esp.
"unión, separación y autonomía", pp. 137-140).

1188 La Nació i la Guerra, "Iberia", 9-XH-1916.
1189 Les llengües i la guerra, "Iberia", 13-1-1917.
1190 Amb tot, Rovira palesa la impossibilitat de dur a terme una política mundial alemanya a La

"Weltpolitik", "Iberia", 2-X-1915. D'altra banda, utilitzo 'nacions sense estat' com asinónim de la denominació a
l'ús en l'época: 'nacionalítats'.

1191 " IBERIA se abandera por Francia y por Inglaterra, contra Alemania, pero sin hacer dejación de
su alma. Una nación de halcones ha salido a la caza de pueblos. Romain Rolland dice -negando con su acción
su palabra- que quien toca a un pueblo humilde es el enemigo de todos. Estamos, pues, en los días justos para
llenarnos de nosotros mismos y echar en la actual exaltación de pueblos, nuestra personalidad, ¡a de estos tres



posició de compromís inteMectual cap a la causa aliada, com Alfons Maseras o Prudenci

Bertrana1192, evidencia una actitud liberal i progressista concretada en la defensa de les

nacionalitats que es debatien a la recerca de la sobirania i la crítica envers els posicionaments

neutraiistes Au dessus de la Mélée, representáis per les tesis de 1'inteMectual Romain Rolland

i mantinguts en celebracions culturáis i literáries l . Per part deis inteí-lectuals compromesos

amb l'hegemonia aliada no era comprensible el no-compromís deis hommes des lettres. La

crítica (com en el cas de Benedetto Croce) a la neutralitat era un imperatiu, ja que "aquells

ideólegs que defugen el parlar de la guerra, que amaguen la llur opinió, que guaiten vagament

la pugna formidable, tot conservant els llavis silenciosos, el cor en calma, son en el fons,

homes petits, animes inferiors"1194.

Rovira es trobava, a mes, en una conjuntura d'establiment de les teories nacionaütáries

en els seus llibres El Nacionalisme (1916) i Nacionalisme i Federalisme (1917), dins un marc

reivindicatiu1195. Efectivament, la vindicació de la voluntat política, basada en una existencia

d"ánima" o unitat espiritual11 , cohesionadora de la tradició histórica deis pobles, era

deiinitória per a reclamar el dret a la lliure determinado. Aquesta concepció, tanmateix, era

recollida a "Iberia" en comentaris que realitzava sobre assaigs que mantenien una orientació

ideológica semblant1197.

Aquesta actitud es traduí a "Iberia" sota la forma de defensa de les nacionalitats

junyides a 1'imperi austro-hongarés i al Reich alemany. Les postures aliadófiles de Rovira

foren una estrategia .per apostar a favor de l'alliberament deis pobles. Per tant, el fet de

concebre una nació en l'aspecte polític, mes que no pas identificar les coMectivitats nacionals

núcleos espirituales que tienen en el catalán, el castellano y el portugués su expresión, evocando el viejo y
ardiente nombre de Iberia", "Iberia", 1O-IV-1915.

1192 Vegeu Montserrat CORRETGER: Vida i obra d'Atfons Maseras, TD, (3 Vols.), URV, 1993. Per a
tes iniciatives aliadófiles de Maseras esp. pp. 257-282 (Vol. I)- El relleu de í'aliadofilia de Prudenci Bertrana en
el marc ¿'"Iberia" a Aurora BERTRANA: Memóriesfins al ¡935, Pórtic, Barcelona, 1973, pp. 263 i ss.

1193 Vegeu Joan CAPDEVILA ROVIRA: Els catalans hem d'ésser neutraiistes perqué cap bandol de
paisos belligerants estima les nacionalitats históriques. (Premi xviii)? Societat "La Alianza", Jocs Floráis, Poblé
Nou, 8-IX-1917(pp.ll3-129).

1194 Els ideólegs, "Iberia", 26-V-1917. En la mateixa posició, ara, en crítica oberta envers sectors
nacionalistes catalans neutralistes, influ'its -segons Rovira- per les "prediques de Romain Roüand" , a Les
Nacionalitats, "Iberia", I3-X-1917. Crítica, d'altra banda, que Rovira metaforitza en un article-reconeixement a
Joaquim Folguera quan esmentava que "ell sabia que facció és moviment espiritual i sobretot eficacia; i sabia
també que el silenci actiu és sovint fermanca de fecunditat". Vegeu; Inte i-léete i acció, "La Revista", maig de
1919, p. 104.

1195 Pe r al context mes ampli centreeuropeu del moviment nacionalitari i per a la s ignif icado del
"liberalisme nacionalitari" de Rovira i Virgili, vegeu: Xosé-Manoel Nuñez Seixas, TD. cit, p. 797.

1196 Vegeu la critica al suposat model suís per manca d'aquesta cohesió espírirual, en fonamentar-se,
segons Rovira, en una cultura francogermánicoitaliana, Suica, "Iberia", 1 l - IX-1915.

1197 És el cas de la nota de [Francesc ] [C] ARBONELL comentant l'edició de l'assaig de l'escriptor
francés Enric HAUSER: Le principes de nationalités : "Iberia", 16-IX-1916, p. 4.



a través del determinisme de l'evolució cultural, condiciona la concepció de Rovira en el marc

de la reivindicació nacional a "Iberia". Així s'esdevingué en el cas, tan reiterat per ell mateix,

d'Alsácia-Lorena: "No podem admetre que la nació sigui un pur resultar, un fatalisme

ineludible, un fenomen d'inercia social. No tot és necessari en la formado de la nació -afirma

Rovira-: hi ha molt de voluntan. La necessitat -la necessitat absoluta- és una tiranía, anc que

sigui una tiranía de la natura. Tota institució verament humana ha de deixar, en formant-sé, un

marge de voluntat, de llibertat, d'elecció. [La historia] ens diu mes co que ha estat que co que

havia d'ésser; ens mostra mes co que és, que 90 que hauria d'ésser: L'historia és un conjunt de

fets bons i dolents, legítims i il-legítims. No podem admetre'ls en bloc [...] seria un error

profund el creure que allí on no hi ha unitat étnica, lingüística i jurídica, no hi pot haver una

nacionalitat i sí solament un conjunt de nacionalitats lligades per l'organització de l"Estat

oficial. Pobre ideal nacionalista si de l'historia hagués de refíar-se! Dins l'historia, impera el

fet. I és el dret 90 que dona for9a i base al nacionalisme"11 .

La característica básica deis articles de Rovira a "Iberia" és la voluntat enérgica de

demostració de les contradiccions polítiques entre els estats constituits i les nacions que hi

están sotmeses, partint deis elements constitutius nacionalitaris. Així, la traducció del principi

de les nacionalitats al cas cátala, fou una constant en Royira: trabar elements de relació entre

els paisos bel-ligerants i aquells moments histories en qué hi hagué una relació amb

Catalunya1199.

1198 Els elements naíurals de la nacionalitat, "Iberia", 1 l-XÜ-1915, p. 14 i Franga, Nació, "Iberia", 15-
V-1915. També La Vohmtat deispobtes, "Iberia", 17-11-1.9 L7: "Els que doñea massa importancia al nomenat deet
historie, o al criteri étnic, o ais accidents geográfics, obliden el dret huma i el criteri liberal que han de servir de
base sólida a la solució satisfactoria deis problemes nacionalistes. Molts pensen en ta vida d'un poblé, la historia,
la raca, la llengua i la geografía; pero no pas fins al punt que li llevin l'ús de la propia voluntat i li imposin
fatalment una direcció determinada. Historia, raca, llengua i geografía contribueixen poderosament,
decisivament moltes vegades, a formar la voluntat d'un poblé. Pero si a desgrat deis drets deis dits elements, la
voluntat se decideix en un altre sentit, aquells no poden ofegar-la ni deturar-la, és la voluntat deis homes, i no la
natura, la qui s'ha d'imposar [...]. La raca, la historia, ta llengua i la geografía teñen valor en quant contribueixen
a determinar llur voluntat. Aquest és el punt final del procés de formació nacional. En la manifestado de la
voluntat hi ha el fonament jurídíc de la solució deis problemes nacional istes. Totes les altres coses son
antecedents que, per si sois, no teñen forca de decisió, políticament". Peí que fa a l'análisi del conflicte identitari
a Alsácia-Lorena a la Gran Guerra vegeu: L'Alsácia és gala oes germánica?, Els origens d'Alsácia, La primitiva
Alsácia celta, La raga i el Jrancesisme de l'Alsácia, a "Iberia" (20, 27-XI, 4, 18, 25-XH de 1915). Rovira
l'analitza a partir d'aquest factor polític de voluntat de pertinenga. Per al ressó de la defensa socialista de la
pertinenca francesa d'Alsácia-Lorena i la celebreció dei referéndum: Alsacia-Lorena y los socialistas, "Iberia", 2-
111-1918. En el mateix sentit de la posíció favorable al plebíscit: El plebiscito de Alsacia y Lorena, "Iberia", 28-
XU-1918.

1199 E n el marc de la intemacionalització del fet cátala, la revista "Les Anuales des Nationalités. Bulleún
de lTJnion des Nationatilés" núms. 6-8, juüol de 1916,va dedicar un monográfic sobre Catalunya: Étude sur la
Nation Catalane, que "marque le debut d'une nouvelle serie d'études sur les nationalités distinctes pour
compléter notre documentation, ayant pour but d'appuyer les justes revendications des Nationalités au moment
des pourparlers de la paix". Rovira i Virgili hi és pres com a referent a través de la Historia deis moviments
nactonalistes. En referir-se a l'apartat Le mouvemem nationaliste catalán dans ees derniéres années comenta:
"M. Rovira i Virgili s'est spécialisé dans l'étude des mouvements nationalistes européens: aussi son autorité est
un gage de la justesse des appréciations que l'on trovera a u c o u r s de cet exposé", pp. 154 i ss.



Un altre tactor teóric definitori proposat en el marc de la contesa bél-lica fou el

federalisme nacional. Per a Rovira existia una possibilitat de relació igualitaria (no-

dependéncia) entre pobles amb característiques nacionals: la federació. Aquest pacte entre

pobles era lliure i entes sempre com a conseqüéncia del fet que cada poblé federat hagués

accedit a un poder polític propi. Dones bé, Rovira es posicioná a favor d'una desannexió de

l'imperi austrohongarés envers l'imperi germánic convertit en Estat Federal: "Per mes que, a

l'estranger, el mot "autonomía" és usat sovint com a equivalen! al d"independencia", el

context deis respectius parágrafs de Mr. Lloyd George i Mr. Wiíson sobre l'Áustria-Hongria,

demostra que acceptanen els aliats l'autonomia federativa. En aquest cas, ja no es tractaria de

la dissolució de l'Imperi deis Habsburgs, sino de la transformado d'aquest en un Estat

federal"1200. Calía que cada enritat nacional es constituís en Estat autóñom o bé que fos

reunificada al país que havia estat objecte d'agressió militar (ocupació política). Des d'aquesta

óptica, Rovira qüestionava el model federal alemany tot comparant-lo amb el cas espanyol:

"El federalisme alemany és molt mes oposat. al principi de les nacionalitats que runitarisme

francés [...]. Suposem que Espanya és organitzada federativament i que constitueixen la

federació els Estats de Murcia, Andalusia, Extremadura, Lleó, Castella la-Vella, Castella la

Nova, Aragó Astúries i Canáries. Seguim suposant que les ierres nacionalment diverses

(Catalunya, Valencia, Mallorca, Basconia, Galicia) son incorporados a les altres regions,

sense autonomía de cap mena. Suposem finalment, que Catalunya forma part del reialme

autónom d'Aragó i que els aragonesos empreñen una ferotge campanya de desnacional i tzació

i de persecució contra'ls catalans. Qui seria capac de demanar ais nacionalistes que admiressin

aqueix revoltant federalisme? Dones no és altre, en essencia, el federalisme alemany. £o que

el principi de les nacionalitats exigeix és la reconstitucio de patries esqueixades per l'espasa

punxeguda deis Hohenzollern, o almenys l'autonomia de les ierres no germániques que la

Prússia ha conquerit. Aixó és el que interessa ais nacionalistes, i no pas el federalisme a la

menuda que otorga l'autonomia a Lippe, Reuss Macklemburg-Schwerin [,..]"1201.

Ultra aixó, l'exemple alemany servirá a Rovíra per a recorrer a teórics catalanistes com

Prat de la Riba, Pi i Margall i Valentí Almirall, i així mostrar el carácter assimilista

d'Alemanya, allunyada, dones, de qualsevol aspiració federal: "El fet de dividir-se una nació

en diversos Estats particulars de la mateixa raca, de la mateixa llengua i de la mateixa cultura

no interessa al nacionalisme [...]. Així ho compren En Prat de la Riba en La nacionalitat

Catalana, quan declara que les organitzacions federatives de l'Alemanya i els Estats Units son

1200 Elmissatge de Wiíson, "La Veu de Catalunya", 12-1-1918, p. 4.

1201 £¡ federalisme alemany, "Iberia", 1-V-L915, pp. 8 i 9. En ua sentit análeg pero emprant el
paral-lelisme entre selecció natural i política a El "Giganiisme" alemany, "Iberia", 5-VI-1915. (Reproduít a
"Sabadell Federal. Setmanari porta-veu del Partit Federal", Sabadell [3-VI1-1915]).



una bastida per a construir l'Estat unificat nacional de demá. Si aquests dos Estats federáis

d'avui deixessin d'esser-ho, el nacionalisme no hi perdria res. I és que el nacionalisme exigeix

la constitució de les nacionalitats i de ses faccions desganxades, en Estats independents o

autónoms; pero no exigeix la mateixa cosa per a les regions, provincies, comarques o

fragments d'una nacionalitat constituida en Estat. Per tant, el bon nacionalista es mostra

indiferent davant 1'organització federalista de l'Imperi germánic [car] l'Alemanya té un poder

central fortíssim, absorbent, sota el qual els Estats particulars quasi no teñen altres atnbucions

que les humus i casolanes. L'Estat central té atnbucions importantíssimes, fonamentals, que

tots els tractadistes de Dret polític conceptúen pertanyents ais Estats particulars". Alemanya,

dones, és un "Estat de forca" mes que un "Estat fort"1202. En el mateix sentit, adopta una

postura crítica cap al federalisme suís en no concretar una "comunitat espiritual" i ser un estat

germanitzat per la llengua i la cultura. Amb aquests dos elements ideológics, les posicions

rovirianes es vinculaven a les elaboracions de mes abast i ais articles periodístics1203, car

Rovira remarca en el període de Guerra i de crisi política a Espanya, una constant: la

utilització del periodisme ideológic com a eina reivindicadora deis drets collectius des del

republicanisme confederatiu i d'esquerra liberal.

El context polític que calía teñir en compte es traduía en els aspectes internacional i

nacional. Rovira vea com a partir de 1918 és possible un noa cicle per a la solució del confiicte

bél-lic i nacionalitari a Europa. En l'ámbit internacional, les posicions favorables ais drets deis

pobles, despreses deis catorze punts del president nord-americá Wilson del 8 de gener de

' 19181204, suposaven des del seu punt de vista un impuls deis posicionaments sobiranistes de

1202 El pseudo-federalisme alemany, "Iberia", 22-IV-1916, pp. 5-6 (reproduit a "Sabadell Federal...,
Sabadell [3-VI-1916]). Per a la caracterització de les dues formes d'estat legitimades per 1'expansionisme o peí
dret, Estáisforís i Estats de for$a, "Iberia", 3-VI-1916.

1203 N o en va Antoni Rovira representa el tipus d'ideóleg que malda per democratitzar/ socialitzar la
consciéncia nacional: cal "estendre-la" a través deis mttjans culturáis existents. És així que, a mes de les
coHaborac ions a "Iberia", escriurá articles alíadófils -conjunturals- a "La Veu de Catalunya", órgan de la Luga
Regionalista, que es mostrará favorable a alio criticat per Rovira: ei model d e poder dual entre Austria i Hongria.
Poc abans deis anys vint, Rovira tindrá el seu eos ideológic estructural i difós en obres com Les valors ideáis de
la guerra, breviari de les posicions mantingudes a "Iberia". Aquest assaig recull el missatge polític referent a les
nacionalitats que es desprenia de l'enfrontament bél-Hc entre 1914 i 1918. Aquest missatge, Rovira l 'entendrá en
ciau d'una amplia autonomía federativa, mes que no pas per la via independentista, encara que sí que tenia com a
referents les evolucions del moviment independentista irlandés Sinrt Fein. L'aportació, dones, de Rovira a
"Iberia" és l'aposta per una innovado teórica i estratégica en la tradíció catalanista: reivindicar un estatus
nacionalitari a partir del qual organitzar un futur polít ic propi. Per a les intervencions de Rovira i Virgili en el
marc de la Primera Guerra Mundial , Artur B L A D E I DESUMVTX.A: Antoni Rovira...pp. 146-149.

1204 Wilson concreta un mes mes tard el suport a íes nacionalitats: "cada nacionalitat ben definida -
afirmará r i l - ü - 1 9 1 8 - haurá de veure realitzades les seves aspiracions en la mesura possible perqué hom
suprimeixi les causes antigües o noves de discordia i antagonisme, les quals resultarien nous per i l l s 'per a
l 'esdevenídor de la pau d*Europa i del món". Rovira, dones, será partidari de la proposta de Wilson i no pas de les
postures de Lenin, car aqüestes, segons Rovira, s 'oposaven a una continuació de la guerra entre Rússia i
Alemanya. Per a la recepció de les tesis de Wilson en el cas cátala, Enríe U C E L A Y DA CAL: Wilson i no f,enint

"L1 Avene", 9, octubre del 1978, pp. 53-59.



Catalunya. Rovira mateix se'n féu ressó, sobretot, arran de la crítica a un pretés neutralisme

deis estats (Espanya) o de sectors inteHectuals -com el francés Romain Rolland- i a una nova

configuració territorial europea amb 1'emergéncia de nacions com la Serbia. Aquesta

emergencia nacionalitaria evidenciava una doble opció: la independencia o l'aulonomia

federativa. Rovira proposava, en casos de plurinacionalitat sotmesa a un imperi, la via de la

federació, que hauria de reconéixer "la plena libertad de las nacionalidades en su vida

interior"*205. Segons Rovira, dones, el context de solució d'una nova organització

potiticoterritorial partía de la concepció wilsoniana: "L'esséncia del pensament wilsoniá está

continuguda en dos principis bórics: el de la democracia i el de les nacionalitats. Mr. Wilson

vol que imperin damunt el món la llibertat deis homes i la llibertat deis pobles. I seguint les

noves tendéncies de la ideología demócrata identifica les dues llibertats, la individual i la

col-lectiva, en una sola llibertat humana. La seva fórmula famosa.del dret deis pobles a

disposar de si mateixos, conté alhorá en efecte, el principi democrátic i el principi de les

nacionalitats. Hi ha en Mr. Wilson la fe d'un apóstol i la generositat d'un idealista"1206.

El panorama internacional constituía en el moment una defensa d'un nou tipus de

socialisme -neosocialisme, en dirá Rovira-, caracteritzat no tan sois per una actitud favorable

a la causa aliada, sino també per una comprensió del fet nacional. Des d'"Iberia" Rovira critica

un socialisme que considerava determinat per l'emancipació económica, mes que no pas per

l'emancipació política deis pobles1207. "Los que, pretendiendo ser ultra-avanzados, hablan

1203 La critica de Rovira L Virgili vers Romain. Rolland -modeL d'inteMectuaL que optava per l'abstenció
en l'opció per alguna de les parts en conflicte- a ¿'error de Romain Rolland, o La contradicció de Romain
Rolland, "Iberia", 1 i 8-1-1916. (Ambdós articles apiegats posteriorment en llibre per Rovira: Les vahrs ideáis
de la guerra, SCDE, Barcelona, 1916, pp. 61-71). Mes globalment, Rovira classificava els inteMectuals en
literats i polítics. Els ideólegs ("soidats de la guerra deis esperits"), hauran de fer una confluencia entre literatura
i política, ja que la literatura sense política era un "joc verbal, sovint agradable, de vegades delíciós pero en el
qual les afirmacions i les teories careixen de trascendencia i de valor, Rovira incloía Romain Rolland entre els
ideólegs sense sentit polític, car no existia una "pau blanca". Segons Rovira, els inteMectuals calia que se
situessin en el bándol aliadófil, fet que el portará a criticar inteWectuals de la Lliga Regionalista (germanofila)
com Manuel de Montoliu, favorable al model territorial austrohongarás. Rovira el contesta: "cultural y
espiritual ment, l'Austro-Hongria está molt menys unificada que Espanya. No hi ha unitat de cultura, sino una
pluraíitat de cultures nacionals mes o menys perfectes", a Els atttodidactes, "Iberia", 30-VI-1917. Per a la
projecció de les tesis wilsonistes a les nacions subalternes, exemplificades en el cas serbi i com a demostració de
l'artificialitat de la dualitat nacional austrohongaresa : "Lo esencial es la plena libertad de las nacionalidades en
su vida interior. Y si las nacionalidades del imperio austro-húngaro aceptaran la solución federativa, esta
solución resultaría justa y satisfactoria", La Serbia de mañana, "Iberia", 9-II-1918.

1206 Mr. Wilson, president de ¡'Entente, "La Veu de Catalunya", 31-VÜ-1918. Aquest article, cal situar-
lo en la decisió d'intervenció de la guerra deis EUA. Rovira a ¿.7 milagro americano ("Iberia", L-VT-L918),
remarcava que "la intervención de los Estados Unidos es integral,plena". La intervenció nord-americana era
vista com "una mena de síntesi étnica de les nacionalitats diverses, foses dins el motile d'una vella cultura
europea i d'un nou patriotisme americá" La unitat del món, "Iberia", 7-VII-1917. També Rovira sitúa en el
context wilsoniá la intervenció en la guerra europea deis obrers americans: El idealismo americano, "Iberia", 18-
V-1918.

1207 Per exemple , en comentar el cas italíá, a Socialistes conservadors, Rovi ra posa en relleu que"davant
l'estat, opressor d 'obrers, es senten amb u n a injusta indulgencia" ("Iberia", 19-V-1917). El neosocial isme roviriá



con despego o con indiferencia de la libertad nacional de los pueblos y de las

reivindicaciones nacionalistas, mutilan el amplio concepto de la libertad del hombre. Los

demócratas que solo ven el aspecto de la libertad política y los socialistas que sólo ven, el

aspecto de la emancipación económica, tienen, de los derechos del hombre una visión

parcial, mezquina y falsa. Es la supervivencia del concepto del hombre abstracto, ciudadano

u obrero, que imperó en las primeras escuelas democráticas y económicas del siglo XV1J1 y

de comienzos del siglo XIX [...]. El neo-socialismo -escriurá a l'article Las transacciones de

los intransigentes del 9-IÜ-1918- que se está formando y que vendrá a liquidar la gran parte

de la doctrina marxista que se lia derrumbado, colocará el principio de la libertad nacional

entre los más altos principios de su ideario". I, dones, valorará la memoria d'aquells militants

obrers -contraris al socialisme oficialista- amb voluntat de compromís davant la seva nació,

com era el cas del sindicalista Filippo Corridoni; "Filippo Corridoni era un sindicalista

revolucionan, un socialista situat en la regió extrema que afronta amb l'anarquisme [...] No va

retreure les tristes excuses del pretés carácter capitalista i burgés de la guerra; no va

atrinxerar-se darrera el mur d'incomprensió del pacitisme, car comprenia que el pacifísme es

per ais temps de pau i que es grotesc invocarlo quan ha esclatat la guerra. El socialisme era en

ell un amor, un ideal de justicia, i no una pura fórmula. Si les formules poden romandre

indiferents i quietes davant la guerra gran, els amors i els ideáis s'encenen i duen cap a l'acció

[...]. Davant el eos caigut del revolucionan, del socialista anarquitzant, del sindicalista violent,

posem l'afírmació que totes les causes justes son solidaries, i que totes les llibertats [...] son

una sola i ampie llibertat humana"1208. Per tant, casos com el de Corridoni o el del socialista

tenia en compte l'opressió deis pobles, com exposava referint-se a militants socialistes italians com Bissolati:
"Per damunt les nacions i les patries, la solidaritat de novelles necessitats humanes s'accentua. Son unes unitats
que no" destrueixen tes veritables valors nacionals i patriótiques, ans bé les vigoritzen i enriqueixen amb un
pregón i géneros sentit huma". D'altra banda, els anieles de Rovira que comentaven criticament les decisions
deis partits socialistes europeus envers l'estratégia nacionalitária eren punt de referencia per ais nuclis
intel-lectuals del rerepais, com per exemple s'esdevingué a la revista "Cenacle" de Manresa, que en els números
de novembre i desembre de 1917, reproduíren un article de Rovira editat a "La Publicidad" -La pau socialista-
destacant que "En aquest temps de desvetllament de totes les nacionalitats, creiem de interés conéixer la situació
del partit socialista enfront del problema nacionalista, per aixó, contra ia nostra costum, avui reproduYm de "La
Publicidad" el present treball, degut a un eminent escriptor, col-laborador de 'Cenacle1'1, p. 194.

120K En la morí de Filippo Corridoni, "Iberia", 6-XI-1915, p. 12 (Article recollit a Les Valors ideáis...,
pp. 118-122). En aquest mateix número Rovira s'adhereix a una subscripció per a condecorar un voluntan cátala
empordanés, Farriol Palé, per les seves tites a la t Gran Guerra, p. 11. Rovira també s'adhereix. aL Comité de
Germanor amb els Voluntaris Catalans del Dr. Solé i Pía. Vegeu el Histat de soüdaritat del mes de febrer de
1918, on hi apareix amb un donatiu de 2 pta, amb intel-lectuals com Pompeu Fabra, Joaquím Horta i Lluís
Millet. Vegeu també "Documents de Guerra 1914-1918. Comité de Germanor Comptes rebuts (I)"; Rovira
apareix en un llistat entre els mesos de marc de 1917 i febrer i juliol de 1918 amb una donació de 2 pta a Fons
Solé i Pía ANC [St. 5.1.2 i 0.3.09 13.04.02 ]. Vegeu també la solidaritat económica de Rovira amb d'altres
intef-lectuals vers els voluntaris catalans com Alfons Maseras, Joaquim Borralleres, Claudi Ametlla, Joaquim
Montaner o Nicolau D'Olwer, en la donació de 250 a Por los voluntarios catalanes, "Iberia", 11-111-1916.



italiá Cesare Battisti1209 legitimaran Rovira per a proposar una superació del socialisme

estatista. Aquesta vinculació entre socialisme i nació també la concretará en el marc cátala en

una conjuntura de situado revolucionaria i en el marc del debat amb els internacionalistes,

oposant reivindicació nacional a interessos de la classe burgesa:

"Per a Pobrer cátala el sentiment patriótic és un guany. Sois comprenent la patria pot un hom
comprendre l'universatisme. Sois peí camí de la nació pot un hom arribar a rintemacionalisme. En son concepte
mes alt, el socialisme no és una lluita entre els interessos de classes per a aconseguir aventatges materials i
fisiológics, sino una ascensió espiritual a la dignitat humana. I no hi pot haver dignitat plena en l'home quan
aquest, tot reivindicant el seu dret a la vida, oblida i llanca el ric tresor, la forca creadora i ennoblidora del
sentiment patriótic, bella flamarada en el cor deis homes [...]. [Aixi cal allunyar el catalanisme del] "sentit
intransigent, autoritari i repressiu d'una facció de la burgesia catalana, fraccíó que és la menys idealista de ía
nostra térra. I quan vinguin dies de tempesta social, s'ha d'evitar que cap branca del catalanisme aparegui com a
una forca burgesa i menys encara com a una gendarmería patronal [en al-lusió al pistolerisme contra els sindicats
obrers]"1210.

En l'ámbit nacional, el clima polític cátala, sobretot en cercles nacionalist.es,

experimenta també canvis significatius. Davant la postura germanófila de la Lliga

Regionalista de Francesc Cambó es concretava un relleu d'hegemonia iniciaiment mes

rellevant en l'aspecte inteHectual que no pas polític. Era un canvi polític encetat amb la crisi

social d'agost de 1917 (que "Iberia" percebe per la censura a qué fou sotmesa setmanalment),

accentuat amb la reivindicació nacionalitária i caracteritzat per la internacíonalització del

conflicte nacional amb Espanya. En aquesta línia, Rovira i Virgili reclama una propia política

internacional solidaria amb el catalanisme1211. També, l'abocament cátala cap a Europa li serví

per emfasitzar raíllament espanyoí vers la causa aliada, en adoptar sistemáticament el

neutralisme. Com a exemple comparatiu entre els dos pobles, Rovira escrivia: "Una cosa ens

aconorta. I és que dins l'estat espanyoí -al qual s'ha anomenat "presó de nacions"- la

Catalunya nostra és una excepció nobilíssima. Una excepció Uuminosa de l'excepció fosca. I

per aixó esdevé lligada a la regla general deis llatins [...]. L'Espanya castellana, en aquesta

hora decisiva, deserta el seu lloc en el món llatí: I és que sent les profondes veus ancestrals de

la seva raía, que l'obliguen a desertar"1212. Era un reflex de la crítica (extensiva a tots eís

1209 Cesare Battisti, "Iberia", 5-VTH-1916 (Art ic le recollit a Les Vators ideáis..., p p . L22-125). Rov i ra h i
destaca que "Battisti va comprendre clarament que l'actitud d'indiferencia (i de vegades d'hostilitat) respecte a les
reivindicacions nacionalistes, Huny d'ésser una actitud avancada i esquerrista, és una actitud conservadora y
gubernamental". Reiteradament, Rovira comentava de manera crítica les actituds del sector socialista que, davant
el fet nacional, adoptava una actitud conservadora en no contemplar els drets de les nacions sota el jou
d'Alemanya. Cf: El conservatisme deis revolucioiiaris, "Iberia", 14-IV-1917.

1210 Proletariat i Catalanitat, "La Revista", oc tubre de 1919, pp. 305-308.
1211 La solidaritat de Catalunya envers els paisos aliats a la Pr imera Gran Guerra va ser reñec t ida per

Rovi ra a Soldáis de Catalunya, "Iberia" 15-IV-1916 (reproduit a Les valors..., pp. 203-207) . Pe r a una selecció
de textos sobre els catalanistes davant la Pr imera Guerra Mundia l , vegeu David M A R T Í N E Z FIOL. El
Catalanisme i la Gran Guerra (1914-1918), Ed. La Magrana/Diputació de Barcelona, Barcelona, 1988 (esp. pp.
XI-XV).

1 2 1 2 la UnióLlatina, "Iberia", 7-IV-1917, p. 16.



casos de conflicto nacional) de Rovira vers la política nacionalitária a VEspanya de la

Restauració, símbol d'aquella "presó de pobles" roviriana i alhora una avaluació de l'impuls

del moviment catalanista, situat, tanmateix, encara en un autonomisme polític. Era un marc

condicionat per les viesde sortida. postbéHica (arran del tractatde paude novembrede 1918)

i per la propia política espanyola, les critiques a la qual haurien de portar a la fundació

d'Acció Catalana el 1922. D'aquí que aquesta via gradualista de Rovira evoluciones des de

"1918" fíns a l'aposta per l'autodeterminació confederativa. En efecte, es tractava d'una via

despresa de la conseqüéncia de la uniformització territorial de la nació estat: "Succeeix, pero,

en molts casos, que la tendencia deis moviments nacionalistes cap a la solució separatista, té

per causa principal, no pas la voluntaria tria d'aquesta solució pels patriotes, sino la política

unitarista i persecutoria del Govern Central. Molts pobles hi ha que preferirien, o almenys

acceptarien, la solució autonomista, i que es veuen llancats cap al separatisme per la

resistencia de l'Estat dominador a concedir-los la integral autonomia. En aquest sentit, podem

dir que hi ha un "separatisme per forca"[...]. L'autonomia fa perfectament compatible la

llibertat nacional deis pobles amb llur permanencia dins un Estat compost, Així, la causa de

molts separatismes no está en les reivindicacions nacionals, legitimes, sino en la política

unitaria que ha fet impossible l'armónica (sic) solució autonomista"1213.

Les aportacions de Rovira a "Iberia" es poden valorar, dones, des d'un sentit doctrinal i

estrategicopolític, visible en els primers articles a la revista1214 on reivindica idees com la

discontinuítat entre el paper de 1'Imperi roma i Alemanya quant a la tasca culturitzadora; la

identificado -des de la tradició espiritual o idealista i com a crítica a l'expansionisme

germánic interior contra les cultures que es contraposen a la primera tasca deis romántics com

Fíente- entre nació i comunitat i lleialtat lingüística ; la no identificació entre federalisme

alemany i llibertat interna de les nacions (s'hi federen regions, no pas nacions, digué Rovira);

1213 Les causes del separatisme, "La Veu de Catalunya", 13-1-1918.
1214 Gemianía i Roma, Germánia i Esparta, La Patria i la ¡lengua, El federalisme alemany, l'unitarisme

francés, Franga, nació, Proletaria i neutralitat, L'hora deis pobles, publicats consecutivament ais núms 1-8, del
1-IV al 29-V-1915.Aquests articles foren reproduits posteriorment a Les Valors ideáis..., pp.11-26.

1215 La Patria i la ¡lengua, "Iberia", 24-IV-1915: "Si la consciencia moral fós mes robusta en els homes,
aquesta amorosíssima venerado a la parla propia imposaria a cadascú un respecte sagrat a la parla d'altri.
Cadascú comprendria que atentar contra una Mengua és atentar contra un poblé; i no contra el eos, sino contra
ránima d'aqueix poblé [...]. í l'Alemany moderna ha estat la gran negadora deis drets nacionals deis altres pobles,
i sobretot del dret excels del lliure ús i de la plenitud de l'imperi de cada idioma en sos terrer. La Germania
conqueridora ha volgut, no solament dominar, sino destruir els pobíes conquerits, adrecant especialment contra
els llenguatges la seva encarnicada, metódica i freda perseverancia. Ha intenta fer predre les llengües deis poblé
sotmesos perqué així feia perdre llurs animes i peruqé en imposar-los". La llengua alemanya podia proclamar
triomfalment que també aquelles terres eren la patria de I'alemany". Nosaltres no coneixem res que iguali en
maldat els procediments de desnacionalització lingüística empleáis pels alemanys a. Polonia, Litiuania, a
Bohemia, a ¡T-slesvíg i a l'Alsacia-Lorena". Per tant quan Rovira apel-la a la 'consciencia moral' no és altra cosa
que refermar un compromís contra l'expansionisme germánic. La voluntat nacional esdevenia també voluntat
d'oposició contra l'eix germánic a la Gran Guerra.



la vindicado de la unitat espiritual francesa, seguint Emest Rénan1216, i la critica a un cert

cosmopoíitisme de les organitzacions obreres enfront de l'embranzida de la Quádruple

alian9a, liderada per Alemanya: "¿a desviación antipatriótica, o por lo menos apatriótica de

ciertos sectores del obrerismo, representa un obstáculo para el desarrollo de los partidos

proletarios y para la más pronta consecución de sus objetivos de clase"1211.

Des del vessant estratégic i polític va treballar per les reivindicacions nacionals -amb

un caire mes ideológic que no pas cultural- i sitúa Catalunya en el mapa del concert

nacionalitari europeu, fet que va reforc.ar amb la crítica de la Kultur germánica, i a favor d'una

civilitat occidental aliada (suposadament liberal i favorable a la lliure determinació)1218.'

Aquesta vinculació del país enmig del concert de les nacions europees va ser destacat peí diari

república "La Publicidad"el 26-111-1917: "Rovira y Virgli, ha sido el primer tratadista de

nuestra tierra que ha dado al nacionalismo catalán un carácter internacionalista1'. També vá

ser exposat -enmig del ressó d'El Nacionalismo Catalán- en una conferencia organitzada per

les Joventuts Nacionalistes a l'Ateneu barcelonés en el cicle Afírmació nacionalista davant

Europa", quan Rovira tractá Sobre Catalunya i la reconstrucció d'Europa: "Es indispensable

y urgente que Cataluña plantee su problema nacional ante Europa. Hoy la causa catalana es

poco conocida, la personalidad de Cataluña desdibujada, obscura. Precisa darle luz viva de

nacionalidad"1219,

Amb tot, Rovira situava aquesta doble aportació en un nou context polític de

postguerra favorable .a la realitat nacional des d'una dimensió de compromís étic i projectiu

amb Europa: "La post-guerra será tota consagrada ais grans combats de l"Esperit i a la

realització ardida de la justicia social [...]. En l'activitat espiritual del món nou, la joventut

1216 L a politització deis factors nacionalment objectivables provenen mes de la tradició de la Revolució
Francesa que no pas de la tradició historicista alemanya, c o m es desprén á&Franga, nació ("Iberia", 15-V-19I5) ,
on Rovira contraposa la tradició étnico-lingüística, propia del Centre i E s t d 'Europa i la tradició de base
espiritual, propia de ITiuropa Occidental, amb Rénan al capdavant reproduint una definició de Qué és una
nació?, "un princípi espiritual". Per Rovira alió que caracteritza una nació és una unitat espiritual, altra cosa
seria, el problema regional. Aixó Franca constitueix una nació, "oposada aixó sí, al principi de l'organitzacíó
local autonomista. Mes aquest és un problema d'un altre ordre . Per aixó no hi ha avui a Franca, cap qüestió
nacionalista interior. Hi ha només una qüestió de regionalísme i d'organització administrativa".

1217 El proletariado Inglés, "Iberia", 25-1-1919.
1218 U n deis referents de Rovira i Virgíli per a reivindicar una ética al l iberadora -una rao autónoma i

práctica - davant la rao d'estat en el projecte de la civilitat que hauria de sorgir de la postguerra és el filósof
Immanue l Kant , l 'esperit del qual era antitétic a la polít ica germánica: "El nost re pensament veu els conceptes ,
d'una vaguetat lluminosa, motllos ideáis de les accions humanes. Pero la nostra voluntat, assaltada per les forces
í els instints contraris, arriben ben. poques vegades a adaptar-s'hi. Les qüestions nacionals, socials i moráis son
tractades, en general, pels autors franceses i angíesos des del punt de vista deis principis de dret, de llibertat, de
justicia [...]. La filosofía moral alemanya, al contrari, parteix d'un postulat oposat. L'esperit del Kant metafísic
pot ésser víu a 1'Alemanya d'avui; el del Kant eticista és ben mort. El postulat moral de qué parteixen els
alemanys és que l'estat de necessitat ho justifica tot" a l'article, reproduit a Les va!ors...pp 49-51, Páranles
buides, "Iberia", 29-1-1916. Un fet mes ampfe a estudiar, dones, és la dimensió kantiana de la ideología nacional
catalana que estaña basada en una ética alliberadora.



catalana ha ocupat son lloc [...]. Estem presenciant l'adveniment d'una Europa rejovenida,

d'una Europa jove que sorgeix entre les vellúries caigudes [..]. Ara és I'hora de realitzar

audacment els ideáis llargament estimats pels pobles. L'Europa Jove té una fluídesa que

facilita la remodelació de les organitzacions politiques i de les institucions socials"1220. Així,

reconeixia el dret deis pobles a accedir a estructures politiques nacionals per assolir l'Europa

deis pobles: "Elprincipio de las nacionalidades ,-establí a 1'article El nuevo mapa de Europa,

21-XII-1918- concebido según la fórmula democrática del derecho de los pueblos a disponer

de si mismos, ha ganado la guerra [...]. Va a terminar la contradicción entre los mapas y la

realidad de las naciones. El mapa de Europa, que con todos sus detalles saldrá de la próxima

Conferencia de Paz, será el mapa el mapa de las naciones europeas". I una extensió deis

principis democrátics exercits en aquests nous estats es reflecteix en el resultat de Paplicació

del principi de les nacionalitats -assimilable hipotéticament a Catalunya-, que en el marc del

Tractat de Versalles Rovira compara amb la incipient autonomía irlandesa i amb el nou

panorama deis pobles subaltems. El principi de Rovira reconeixent la lliure determinado

d'Irlanda era un reconeixemeñt a la base qualitativa del fet nacional: "Un poblé está

políticament oprimit quan la seva voluntat no és reconeguda, quan está regit per institucions

1219 "La Publicidad", U-V-1917, p. 4.
1220 L'Endemá de la Guerra i L'Europa Jove (respectivament "Almanac de 'La Revista'", anys 1918 i

1919, pp. 161-163 i p. 173. En el context de la constitució de nous estats en el tram final de la guerra, els anieles
de Rovira que hi feien referencia eren divulgats a través de la premsa on nuclis catalanistes tenien implantado. A
Terrassa, l'órgan proper a la Lliga Regionalista "Patria. Periodic nacionalista", va reproduir els anieles de Rovira,
publicáis a "La Veu de Catalunya" [9 i 14-1-1918]: Un nou estat: La Finlandia lliure i Un altre nou estat: la
Ucrania lliure, 22-L-L9L8, pp- 4-5. L'órgan. terrassenc en va encapcalar la reprodúcelo amb Dos Notis Estáis.
Nacionalitats que triomfen.I La Finlandia lliure. II La Ucrania lliure (22-1-1918), pp. 4-6. L'interés de la
reñexió de Rovira sobre el fet ucrainiá rau en la socialització de la consciéncia nacional quan els socialistes fan
scu el fet nacional, encara que es tractés d'un procés en construectó. De nou, la consciéncia política com a
orientadora i definidora del fet nacional: "Durant molt de temps el sentiment nacional a Ucrania sois ha estat
patrimoni deis líterats i els intel-lectuals. El despertar d'aquest sentiment en la massa del poblé és recentíssim.
L'haver acceptat els socialistes ucranis els principis del nacionalisme, ha contribuít decisivament a aquest
despertar [...]. En certs aspectes, i sobretot en Pespiritual l'Ucránia, és mes que una nacionaütat formada, una
nacionalitat en formació. La guerra ha vingut a apressar enormemem l'evolució d'aquell poblé, el qual arriba avui
a la independencia política sense haver arribat encara a la maturitat espiritual".

1221 Rovira acostumava de mostrar parallelismes entre aplicacions deis drets nacionalitaris de paísos
que havien encetat una reivindicació política com Irlanda amb la situacíó del .Princípat. En la immediata
postguerra Rovira féu una comparació entre la política del polític liberal anglés Lloyd George envers la demanda
autonómica irlandesa,encara que limitada al sud de Tilla, i l'estratégia antiautonomista del govern espanyol cap a
Catalunya. Vegeu els següents anieles de de Rovira a "La Veu de Ctalunya": Els fets politicsla convenció
irelandesa; Els aspectes de la guerra. El separatisme a Irlanda (19-VI i 26-X-1917); Aspectes de ¡a guerra. Els
fets poliíics. La solució del problema irlandés; Els aspectes [...]. La qüestió irlandesa; El problema d'Irlanda
(26-1, 5-V, 23-VL-L918); Nacionalistes irtandesos i taboristes británics (9-XU-L919); Eljracés deis intents de
conciliació ajiglo-irlandesa (11 -XII-1920); El Govern d'Irlanda, Els perills de la situado irlandesa, Belfast i
Dublin, Les oscillacions irlandeses. La batalla de Dublin (18-1, 23-m, 31-V, 7-VL .l-VTL-1922). Peí que fa a
una selecció de les visions generáis mes representatives -amb concepcions idéntiques a les mantigudes a "La
Veu"- des de "La Publicidad": Obrerismo y nacionalismo. El "Labour Party inglés y la cuestión de Irlanda (21-

XI-1920); Inglaterra e Irlanda. El nuevo régimen irlandés; Inglaterra e Irlanda, La tesis irlandesa; . La
Conferencia de Londres (1I-V, 8-IX, 2-X-192I); A Irlanda el nou Govern (I6-ÍX-I922). Peí que fa a la
referencia: Irlanda i Catalunya, "La Campana de Gracia", 31-VÜ-1920, p.2.



que no son les que ell vol, quan no gaudeix la llibertat de govemar-se per si mateix [...].

Encara que Catalunya no pogués retreure a l'Estat espanyol violéncies materials i abusos de

[censurar] tindria igualment rao per a reclamar el respecte a la seva voluntat i el

reconeixement de la seva sobirania"1222. Aquesta idealitat contrastava amb les opinions

d'intel-lectuals conservadors que, com Manuel de Montoliu, preveien una balcanització

dTEuropa davant el reconeixement del dret de les nacions: "[...] El mapa viejo era el de los

Estados que la fuerza creó y mantuvo. El mapa nuevo es el mapa de las Naciones [...]. Van a

salir de la guerra Estados nuevos cuyas banderas flotan ya en los campos de batalla, llenas

de la luz de las grandes esperanzas. El nombre trágico de "naciones oprimidas"

desaparecerá pronto. Lo que fueron naciones oprimidas serán Estados libres o federados,

según las especiales circunstancias de cada problema. Y aun los problemas nacionalistas que

no han sido afectados, directamente por la guerra como el de Cataluña, recibirán nuevo

impulso por efecto de la orientación nacionalista que está triunfando [...] Triunfan los

pueblos que se vieron sometidos a la servidumbre política y espiritual. Triunfan las naciones

oprimidas''1223. •

Es tracta de l'aplicació d'un principi en qué calia teñir presents mares polítics

concrets. El marc de postguerra i d'acord per al sorgiment d'aquests nous estats signifícava per

Rovira una translació al context espanyol, representa! encara per la reproducció de Tesperit

prussiá: "Tota lTEuropa, tot el món, son avui alliberats de Tesperit de l'esperit de dominació i

d'unitarisme. Pero cal fer una excepció: Espanya. Com si res no hagés passat, a l"Espanya

castellana persisteix aqueix esperit: Davant el problema de Catalunya, l'ánima despótica i

unitaria de la vella Espanya s'afírma, i es resisteix a l'atorgament de I'autonomia integral de

Catalunya. I la posició espiritual de l'Estat espanyol és, en el fons, la mateixa que havia

adoptat í'Estat prussiá. Podríem dir que els darrers prussians s'han refugiat a Madrid. Caldrá,

dones, que Catalunya vagi a la batalla. Ara comenca la nostra guerra. Catalunya ha d'anar a la

conquesta de la llibertat, vencent l'esperit prussiá deis homes de l'Espanya unitarista"1224

Relacionar, finalment, ideologia nacional i alliberament deis pobles sotmesos a la

política imperial germánica, i trobar paraHelismes amb la situado de Catalunya1225 fou la

1222 Eh irlandesas i els catalans, "La Veu de Catalunya" (2-Ü-1919).
1223 Los Nuevos Estados, "Iberia", 2-XI-1918. Dues setmanes mes tard "La Veu dé Catalunya" (20-XI-

1918) publicava aquest mateix artele traduít amb el títol: Els Estats novells: L'Alemany del demá.
1224 Els prussians a Madrid, "Patria i Treball" , 15-1-1919, p. 14. E n una idea paral-lela es va referir a

l'article Els darrers unitaris, "La C a m p a n a de Gracia", 24-VTI-1920, quan destacava que "les hores de la llibertat
nacional de cada poblé van sonant en el rel lotge de la polí t ica mundial . N o m é s el rel lotge de l'Estat espanyol
segueix atrassat enormement , amb les agulles deturades en eís temps passats", p. 2. En aquesta crónica Rovira
reduia la permanencia deis plets polítics a "Irlanda, Flandes, Bascónia i Catalunya".

1225 É s un exemple el manifes t -programa a favor de l 'autonomia nacional: Vers l'autonomie catalane
intégrale, "Tribune libre des Nat ional i tés" , núms. 1-2, 20-1-1919, pp. 5-16.



dimensió liberal d'esquerres que va aportar a "Iberia" en el context de tractats de pau de la

postguerra. El principi indestriable entre defensa de les Uibertats nacionals i democracia

política era la relació que activava una política social alliberadora d'una societat d'antic régim.

Així, segons Rovira, el nacionalisme anava en contra deis interessos conservadors i

bescantava l'apreciació del vell republicanisme quan identificava principi de les nacionalitats i

ideologia reaccionaria: " [...] Nosotros hemos pensado siempre que, desde el punto de vista de

los intereses de partido y de clases, los hombres de la derecha tienen muchos más motivos

que los hombres de la izquierda para temer el triumfo del nacionalismo. La orientación

política y social de los nuevos Estados nacionales que van surgiendo en Europa nos afirma

en nuestra creencia [Rovira posava com a exemple el seguit de reformes socials que

s'emprenien en el naixent estat txeco-eslovac peí que feia a l'adopció de regulacions en el

régim del treball, com Üestabliment de la llei de les vuit hores setmanals o l'abolició deis títols

de la noblesa]. Más aún: creemos que por efecto del nacionalismo, los partidos de derecha y

las clases conservadoras están sufriendo un hondo proceso de transformación en sentido

liberal y democrático"1226. Aquesta radicalidat democrática, dones, tenia una trajectória

revolucionaria, i ser liberal en la postguerra implicava aplicar una concepció alliberadora del

nacionalisme: "El principio de las nacionalidades, por si mismo es liberal. Es hijo de la

Revolución Francesa. Y si hay hombres conservadores y derechistas dentro de los

movimientos nacionalistas, es porque éstos abarcan todos los sectores del pueblo [...]. La

República checoeslovaca se adelantó a los Estados que han subscrito el pacto de la Sociedad

de las Naciones en el establecimiento de la jornada máxima de ocho horas" [...] Las luchas

por las nacionalidades van unidas a las luchas por la libertad. Es antiliberal el unitarismo,

no el nacionalismo. Y para ser liberal y demócrata [...], es preciso ser al mismo tiempo

nacionalista. Cuando hay entre los grandes nacionalistas los nombres de Luis Kossuth, de

Mazzini, de Gladstone, de Parnell y de Wilson no es licito negar el sentido esencialmente

liberal de la idealidad nacionalista"122 .

Pero aqüestes idees nacionalitáries de Rovira es produien en una conjuntura de

transformació social i política en mares europeus monárquics, amb la practica d'estratégies

revolucionáries socialistes com Rússia. La concepció social roviriana entre la fi de la guerra i

el desenvolupament de la revolució russa (en la seva etapa no-bolxevic) s'orientava, tot just,

cap al model democraticorepublicá. És a dir, no estrategia del sindicalisme revolucionari

(Sorel) ni "anüdemocratisme"(Maurras). Aquest programa, derivat d'una interpretado de la

conjuntura política francesa, el dura a apostar per una neodemocrácia -alternativa a les

1226 Nacionalismo y democracia, "La Publicidad", 21-XI-1918.
1227Nacionalismo y liberalismo, "La Publicidad", l-V-1919.
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polítiques del vuitcents- "renovada i ahincada" . Ara, el model que orientara la crítica

rovinana será el procés revolucionan bolxevic.

Inexperiencia sovietista sera un punt ideológic central en el tractament deis arricies de

política internacional a"LaVeude Catalunya" i a "La Publicidad" entre 1916 i 1923. Aquesta

centralitat raurá en Rovira a tractar quina via és alternativa al socialisme, en situacions

concretes, i distinta de la bolxevic en la seva concepció genérica de la defensa d'un socialisme

gradualista i no revolucionari. Quina era, dones, en el model democraticorepublicá, la visió

rovinana de la Russia sovietista? Avañco que era una posició de defensa de la revolucio

democrática que dugué al poder Kerenskij amb la revolucio de marc, ja que suposava un

canvi social evolutiu respecte de la situació de l'autoeráeia tsarista i posava les bases d'una

entesa amb Gccident en el marc. de la lluita contra rexpansionisme b.él-líc gemíame1229.

També mostrá una actitud contraria a l'hegemonia comunista en la revolucio russa. Rovira

feia una lectura en positu del cicle revolucionari transcorregut entre 1905 i 1917; pero en

canvi plantejava una crítica al socialisme estatalitzat Aixi, en plena aplicado del comunisme

de guerra -tot fent-se ressó deis mots del socialista italiá, director d"Avanti" Serrati, es

preguntava: "¿Sabría el proletariado ruso encontrar en si mismo, en su propia energía y en

sus propias virtudes, la capacidad de producir en su interés colectivo, lo que producía antes

en beneficio de sus explotadores?"

•3.3.4.1. Nació i socialisme

El debat en el marc de la guerra i la postguerra s'estenia, dones, fins a la vinculado de

drets nacionals i drets socials, una doble relació constant en la tradició de l'esquerra catalana,

que mantenía una polémica teórica i estratégica amb el socialisme espanyol. De fet, Rovira,

fent-se'n hipotéticament manera ressó, en el marc de la celebrado de 1*XI Congrés del PSOE

el novembre de 1918, intervingué especialment en aquest debat, que posicionava socialistes

estatistes i socialistes nacionalitaris, a "Renovado. Setmanari Nacionalista República", órgan

de la Joventut i de la Unió Nacionalista Republicana de Tarragona, amb la qual va entrar en

contacte a partir del febrer de 1914. La UNR es constituía com a continuadora de la primera

1228 Els correnís ideológics de la política francesa, "La Revista", 23-1-1917.
l229La Revolución Rusa, "La Revista Quincenal", 6, 25-IH-1917. pp. 481-491. Vegeu també: Los

maximalistas rusosT "Iberia", 16-I1-L918.
1230 La situación interior de Rusia: un artículo de Serratí, "La Publicidad", ll-VUI-1920.



Joventut Federal1231. Aquesta coHaboració consisteix en la reproducció d'articles editats

préviament a "Iberia"1232 i articles inédits aliadófils1233; pero també en la divulgado

d'orientacions ideológiques. Així, cal destacar el treball Nacionalisme i Socialismem4 i les

reflexions de Rovira sobre les perspectives de Catalanya en el nou context sorgit de la victoria

deis paísos aliats.

La relleváncia ideológica -teoricohistórica- d'aquesta elaboració és la sistematització

del posicionament deis nacionalistas republicans cap a la síntesi entre alliberament nacional i

alliberament social (tesi central al llarg de la seva trajectória ideológica a UFNR, a "Iberia" i

"La Publicidad"), rectificadora de l'antítesi a l'ús en sectors del socialisme cátala [Fabra

Ribas] -contraris al posicionament favorable al principi de les nacionalitats de socialistes

europeus com Albert Thomas1235- entre llibertat col-lectiva i social1236. El treball es divideix

1231 Llevat de les biografíes citades de Virgili Sanromá i del cicle autobiografía de Claudi Ametlla, cal
encara precisar els perfils i trajectóries d'aquells nacional i st es republicanes tarragonins que es van vincular a
"Renovado". Un exemplc d'una d'aquestes trajectóries, la del república Maciá Mallol i Bosch, vinculat a
"Renovació" i a la década deis anys vint a la tasca de catalanització del "Diario de Tarragona", a Maciá
MALLOL i SOLER: Maciá Mallol i Bosch (¡876-1960), "Kesse", 29, agost, 1999, pp.20-25.

1232 Son els següents: Els orígens de l'Alsácia ("Renovació, 5-XII-1915; "Iberia", 27-X-1915) , La
primitiva Alsacia Celta ("Renovació" , 12-XTJ-1915; "Iberia", 4-XII-1915) , Els elements de la nacionalitaí
("Renovació" , 19-XÜ-1915; "Iberia", l l - X H - 1 9 1 5 ) , La raga ("Renovació" , 25-XII -1915; "Iberia", 18-XII-
1915), Romanía ( "Renovació" , 19-111-1916, "Iberia", 4-III-1916), Portugal i Catalunya ("Renovació" , 26-111-
1916; "Rena ixement" , 18-IÜ-1916), Intel-lectuals incompetents ( "Renovació" , 9- IV-1916; "Iber ia" , 25-IÜ-
1916), Lituanict ( "Renovació" , 7 -V-1916; "Iber ia" , 29-1V-1916).

D'aJtra banda, pe r carta de Rovira a M i q u e l Utril lo (12-DC-1915) sabem de la diftisió regular d"Iberia" i
de "Renaixement" com també del seu esperit aliadófil: "En quant a la guerra no us espanteu. Els russos han
afluixat molt. P e r o si, com sembla, se refan, tornarán a l 'ofensiva i seguirán matant a lemanys i austríacs. Ells
t ambé perden mol ta gent, pero no'ls vé d'aquí. Si poguessin convertir els h o m e s en obusos! D'altra part, sembla
que d'un momen t a l'altre comencará ais Dardane ls una acció decisiva; i si esbotzen els estrets, Alemanya és a
terra"[...].

1233 Homenatge ais paísos aliadófils i ais voluntaria cataians, "Renovació. Setmanari Nacionalista
República", 5-XI-1916. La coHaboració de Rovira, "Franca", p. 11: "[...] Nosaltres som aliadófils perqué els
aliats teñen rao, perqué defensen una causa noble, i perqué representen les foces internacionals de llibertat, a
Europa i al món. I per mes que avui la Franca no fós una República, nosaltres seríem igualment aliadófils i
francófils. I aixó ho diem sincerament nosaltres, que som republicans, Hiberals, homes d'esquerra. Que encara
que no ho fos peí seu Govern, la Franca seria, peí seu pensament i peí seu esperit, l 'etern fogar de la llibertat
humana".

1234 "Renovació", 28- IV, 30-VI i 21-VII-1918. El treball de .Rovira va ser premiat en la secció "Premi
de la U[nió] N[acionalista] Republ icana] i Renovació" que portava com a emblema "Compatibílitat del
nacionalisme cátala amb el socialisme" del Certamen de la reusenca Agrupado Horaci, amb un jurat constituit
per Prudenci Bertrana, Jaume Sarda i Ferran, Pere Cavallé i Llagostera, Josep Recasens i Mercado, Esteve
Massagué, Ángel Pallejá i Salvador Torrell i Eulalia. Per al context i debat entre socialisme i assumpció del fet
nacional i de l'organització confederal esstatal en el sid el socialisme espanyol, Cf: Jesús M ' RODÉS: La Unió
Socialista de Catalunya, T D [UAB], [s7d],[Vol. I], pp. 33, 83-110 i 225-243

1235 Crónica extrangera. Un artículo de Albert Thomasl A. Rovira y Virgili , "La Publicidad", 2-VIL-
1918. Rovira hi compara T h o m a s amb Jules Jaurés. Pero el que destaca Rovira és el fet que Thomas es mostra
obert partidari del principi de les nacionali tats , centrades en la nació txecoeslovoca en relació amb Austro-
Hongria .

1236 En el cas d ' A n t ó n Fabra Ribas la polémica que sostingué amb Rovira venia de l 'edició de la
Historia deis Moviments Nacionalistes. Aques t socialista reusenc sostenia que "el culto escritor nacionalista
solo ha estudiado las leonas de Marx y la organización política y sindical de la clase trabajadora en las
columnas de los periódicos burgueses, ja que, una cosa es el sentimiento patrio político esencialmente opuesto.



en tres parts: a) 'una aclarado previa el sentit del mot "nacionalisme"', b) 'el dret a la vida

deis homes i deis pobles' c) 'actitud del socialisme davant el nacionalisme' i d) 'El

nacionalisme cátala davant el socialisme'.

L'aportació de Rovira en aquest cas és palesar l'antinómia produída entre el

nacionalisme d'alliberament i el nacionalisme expansionista; la unifícació sota el concepte de

libertat individual, de la llibertat social i la nacional, superant la primera interpretació del

marxisme (a El Manisfest Comunista) peí que feia a la significado de Tinternacionalisme amb

les aportacions de Joan Jaurés i, en I'ámbit cátala, l'actitud d'una tradició socialista que no

comprenia el fet nacional:

"[concepció del nacionalisme]. [...] Primera accepció. Nacionalisme és el principi segons el qual tota
nació, o stgui tot poblé amb personalttat propia, té el dret d'organitzar-se en Estat i de regir iliurement la seva
vida interna. Aquesta accepció del mot nacionalisme, la mes correcta, és la mateíxa cosa que'l principi de les
nacionalitats. Segona accepció. Nacionalisme és Pexaltació del sentiment patriótic, el quai pren sovint un
carácter agressiu envers els altres pobles i porta a la política imperialista. En la primera accepció son
nacionatistes tots els patrióles de les nacionalitats oprimides o dominades: els polonesos, els txecs, els irlandesos,
els bases, els catalans. En la segona accepció son nacionalistes els reiaiístes que adoctrina M Charles Maurras
[...]; els absolutistes del partit "vers" russos, els pangermanistes alemanys i austríacs, els italians, que teñen per
orgue el periódic L'idea NazionaJe, els anglesos de L'escola de Joan Chamberlain [...]. El major enemic del
nacionalisme que sosté el principi de les nacionalitats és el nacionalisme que proclama la necessitat i la licitud de
la política d'exaltament patriótic, d'imperialisme i de domini [...]. Es ei nacionalisme-imperialísme el que porta
Texaltament patriótic fins ais extrems de l'odi ais altres pobles i de l'orgullós egoisme nacional [...]".

"[ la vida deis pobles i l'actitud del socialisme]. [...] Si ef socialisme és el dret a la vida plena de
t'individu, el nacionalisme és el dret a la vida plena deis pobles. I en veritat, la llibertat deis homes i la llibertat
deis pobles, son una mateixa i única lübertat, en dos diferents aspectes. Al capdavali només hi ha un subjecte de
iiibertat deis polonesos, deis txecs o bohemis, deis iriandesos, deis catalans, en llur aspecte coMectiu,
nacional.Voler la tlibertat nacional de Catalunya no és voler la llibertat de la térra, de les muntanyes, deis rius;
sino que és voler la llibertat deis homes de Catalunya, deis catalans vius i presents. La llibertat del llenguatege,
per exemple, és tan íntima, tan humana, tan individual, com la llibertat matetxa de la conciencia [...]".
[L'Jorientació [en una primera concepció socialista] verament reaccionaria, que confonia les patries oficiáis i
artificiáis amb les patries naturals i vives, que posava el fet de l'Estat per damunt del dret de la Nacionalitat, va
ésser rectificada després. [...] En tots els Estats de l'Europa, els partits socialistes i obreristes han sostingut i
sostenen les reivindicacions autonomistes, i en certs casos les separatistes i tot deis pobles que lluiten per llur
llibertat nacional. En la qüestió de les llengües, així mateix, els socialistes sostenen per tot arreu el dret a l'ús
oficial i privat de la Uengua propia. Ells mateixos empleen en sa organització i en les seves propagandes,
1'idioma del país [...]".

"[ nacionalisme cátala i socialisme]. [...]Catalunya és una nacionalitat -és a dir, un poblé amb
personalitat propia, amb Uengua, dret, costums, historia i esperit propi- i li escau el doble dret de reivindicar la
seva llibertat, la qual té com a fórmula política Fatonomia federativa. I el fet qie el nacionalisme caíala siguí

como burgués, al partido obrero, al partido de clase en que necesariamente ha de militar el proletariado
universal. Conste pues que "políticamente" nacionalismo y socialismo son incompatibles" ( "La Justicia
Social", 3-1-1914). La relació entre pacifisme socialista i patriotisme espanyol, com a sinónim de recerca de la
no-vinculació d'Espanya a Alemanya en la I Guerra Mundial, a Fabra RIBAS: El Socialismo y el conflicto
europeo, Ed. Prometeo, Valencia [1916], pp. 241-242. Vegeu també Socialimoy nacionalismo, "La Publicidad",
9-VI-1918. Rovira manté -comentant les idees del socialista Jules Destrée, que reconeixia la legitimitat deis drets
nacionals del pobles-, contráriament a la tesi constant de Fabra sobre el reaccionarisme del nacionalisme, que "el
problema nacional de Cataluña es fundamentalmente el mismo que el de todos los pueblos que luchan por
poseer un Estado propio, federa! o libre, y por afirmar su personalidad'.

1237 L'adscripció nacional occitana de Jaurés, com exemple de la vinculado entre socialisme i fet
nacional, va ser projectada en l'imaginari intel-lectual república. Vegeu 1'editorial de "La Humanitat" (8-VI-
1933): Un monument a Albi. Jaurés, occitá.



federalista, destrueix I'equívoc deis qui tot dient que son federáis i autonomistes, combaten el nacionalisme
cátala. Aquest, avui, no demana res, res, que no vagi contingut dins el sistema federatiu. [...] Hi ha partits
nacionalistes reaccionaris i conservadors. Pero el seu reaccionansme o el seu cohvertarisme es refereixen a llurs
principis socials, religiosos o polítics, no pas al principi nacional o autonomista, que és per esséncia un principi
Iliberal, nascut de les idees noves i no de La historia vella. [...] Tenim la convicció profunda que si la nació
catalana hagués conservat la seva líibertat, avui l'evolució sooial i política del nostre poblé estaría molt mes
avancada, i l'obrer cátala gaudiria de major benestar material i espiritual. Dissortadament, els socialistes
espanyols i fins molts de catalans, constitueixen una excepció. La majoria miren amb hostilitat el nacionalisme
cátala i tracten amb menyspreu la llengua catalana, fent-se inconscientment cómplissos de l'obra realment
reaccionaria de la centralització espanyola, que és producte de rimperialisme castellá. [Pero també existeix un]
nou corrent, dins el socialisme castellá, N'Oscar Pérez Solis, que tan generoses i brillants defenses ha fet del
nostre nacionalisme. I hi ha a Catalunya alguns militants de Pobrerisme i un Uuit grup d'inteHectuals socialistes,
que es sitúen en el terreny del nacionalisme cátala. Aquesta tendencia, que agermana la líibertat nacional deis
catalans amb la seva lübertat com a homes i la seva emancipacíó com a obrers, és la que en t'esdevenidor
triomfará, perqué té a son favor la lógica de les idees i la saba vital de la realitat".

En definitiva, el text mostra un significatiu coneixement deis teórics intemacionals

que, des del socialisme, reivindicaven l'assumpció de la líibertat nacional (August Bebel,

Gustave Hervé o eL mateix Jaurés), peí que feia a la identitat entre socialisme i

internacional i sme amb una estretégia no antinacional. Es tractava d'un corrent de pensament

socialista, dones, que partía del reconeixement cultural i polític deis ámbits nacionals i no pas

de la valoració des de la política d'Estat-nació. Amb aquesta idealitat, Rovira, continuava la

tradició de Martí i Julia que des de la Unió Catalanista apostava per l'estratégia d'atreure els

sectors obreristes al reconeixement de la realitat nacional en situar el fet nacional com a factor

de canvi social1238. Així, restava completat el binomi transformado social i transformado

nacional. Finalment, cal afegir el reconeixement de Rovira per part d'un sector del socialisme

espanyol, com Óscar Pérez Solís1239 -favorable a la política de les nacionalitats-, i, sobretot,

posar en relleu Pexisténcia d'una tradició socialista catalana receptora deis corrents socialistes

intemacionals nacionalitaris: Serra i Moret, Andreu Nin o Francesc Layret. Així, un cop

fixada la concepció de les nacionalitats en el context d'una hipotética Europa de les

nacionalitats posterior a la I gran Guerra, la segona fita era situar Catalunya en un nou espai

europeu de sobirania de noves nadonalitats en el marc deis tractats territorials de la Primera

Postguerra Mundial i en una etapa d'impuls de la reivindicado autonomista.

En aquest marc, la conferencia pronunciada per "1'iHustrat periodista tarragoní"

Rovira i Virgili, ¿'Europa Nova i Catalunya, venia condicionada per l'aprovació a

1'Ajuntament de la ciutat d'un manifest, un cop acabada la guerra a favor deis drets de les

nacionalitats que es desprenien de la doctrina del president Wilson i de la tasca favorable de la

1238 D o m é n e c M A R T Í I JULIA: "Les or ientacions de la Unió Catalanista" [13-VI-1915] dins Per
Catalunya, La Magrana/Diputac ió de Barcelona, Barcelona, 1984, pp.233 i 237-238.

1239 "Renovac ió[ . . . ] " , 8-XTI-1918, reproduía un article d1 "El S o l " de Pérez Solís -La farsa castellanista-
en el sentit de la comprens ió del nacional isme cátala contraposat al moviment caciquista castellá.



Societat de Nacions1240 i, també, peí reconeixement de la tasca de Rovira com a periodista

polític a favor deis drets deis pobles i com a historiador de Íes nacionalitats (reflexions "que

ens ensenyen ja la trama de les nacionalitats quasi ressuscitades") que cristal-litzá en aqueixa

conferencia1241. El parlament constituía una presentació del nou panorama internacional -

emmarcat en el context de construcció del moviment nacionalista a Tarragona: l'acte fou

presentat per Pere Lloret, dirigent de la UNR local- que, segons Rovira, sorgia amb la

postguerra, peí que feia a l'emergéncia de les nacionalitats -la crisi de Timperi austrohongarés

i el cas irlandés-, contraposat a la política espanyola, situada ais antípodes de la modernitat

política1242. En aquest sentit il-lustrá la conferencia amb una defensa del proteccionisme cátala

envers el Iliurecanvisme espanyol. Per tant, la signifícació d'aquest acte vindria donada per

una síntesi entre la política nacional i la internacional: uns referents per a impulsar el

nacionalisme de la Unió Republicana Nacionalista:

"Els pobles no han de buscar la seva prosperitat en el apoi del centralisme, sino en les seves propies
forces. El centralisme sois dona a les capitals aquets quatre edificis que s'observen esquerdats [...] amenacant
ruina, com el poder que representen [...]. La guerra ha fet triomfar els principis nacionalistes [i] les
argumentacions deis que deien que al defensar el principi nacionalista volien retrocedir a la Edat mitja, han
caigut per el seu propi pes; tots els problemes nacionalistes d'Europa es trovan ja resoltos o en vies de ser-ho per
1'independencia o per l'autonomia, mes encara per la primera que per la segona. No es diga que Catalunya no és
un poblé oprés; un poblé plora políticament baix l'opresió quan no té la Uibertat necessária per a governar-se a si
mateix i d'aquesta Uibertat no gosa Catalunya. Els pobles d'Austria-Hongria disfrutaven de mes Uibertat que
Catalunya, i a pesar d'aixó s'han aixecat per a reclamar la seva nacionalitat. No es sois en Espanya on es
discuteix si Catalunya és o no és nació; lo mateix ocurreix ais altres paisos, amb problemes semblants, pero
l'essencial és que ens concedeixin i'autonomia com a nació o com a regió, com vulgan.

El mal d'Espanya és el no estar enterada de lo que passa en el món, i amb un poblé aixís és molt difícil
entendre's. En Irlanda existeix una Universitat nacional pagada per Inglaterra. En Irlanda no és parlaba mes que
V inglés; uns quants patriotes varen iniciar el renaíxement del idioma irlandés i el Govern de Londres el protegí i
subvenciona; el Govern de Madrid l'haguera perseguit. Espanya continua vivint fora de la realitat, pero el mapa
de la nacionalitat s'ímposa. [...] Si l'Espanya castellana no vol donar-se per enterada de lo que passa al món,
nosaltres els catalans, debem enterar-nos. De l'europa Nova ha de venir la Catalunya Nova[...]. Estem en vigíHes
de tindre que exclamar ¡Adéu, monarquía! I si s'empenyen a Madrid tal volta de repetir el crit d'en Maragall,
¡Adéu, Espanya! El mapa d'Europa es transforma: nous colors apareixen i alguns pobles com Italia i Franca
aixamplen. Uurs fronteres. Convé que'l mapa d'Espanya es renovi interiorment, perqué si nor podría donar-se'L cas
de que es renovés internacionalment [...]. Els que parlen del boycot contra Catalunya, no han Hegit estadístiques;
els nostres productes teñen exportació; la nostra riquesa no és deguda a les Aduane, ni a les tarifes, sino al

1240 L'Ajuntament de Tarragona devant la victoria de les nacions que simbolitzan la rao i la justicia.
Proposicións aprovades en la sessió última a "Renovado. Setmanari Nacionalista República", 17-XI-1918. pp. 2-
3.

121)1 Petit Homenatge a l'Antoni Rovira i Virgili a "Renovado", 24-XI-1918, p. 2. La comissió d'aquest
homentage era formada per. companys de militáncia en temps de la Joventut Federal: A. Ribas Llagostera,
Homesdes Mundo, Pere Lloret, Josep Floresví, Eduard Oliva, Maciá Mallol i Bernabé Martí. L'acceptació de la
conferencia a En Rovira i Virgili, conferenciant, "Renovado [...]", l-XÜ-1918, on se subratllava que "la
competencia den Rovira i Virgili en qüestions internacionals, de les que des de molts anys ne té un estudi tan
&cabai[ffistória deis...] que en moltes ocasions Ii ha vaígut cordíals felicitacions li ha valgut cordials felicitacions
de varíes personalitats, fa que'l nosre il-lustre amic siga una venadera autoritat en aquests assumptes, i la seva
llarga vida política defencant amb tot l'entusiasme la Uibertat deis pobles, i d'un modo ben remarcable, de la
nostra Catalunya, com a bon cátala, permet suposar i aixís mateix ens atrevtm a afirmar-ho nosaltres per
endavant, que la conferencia de l'amic Rovira i Virgili será tota ella un éxit gros [...]".

1242 Vegeu la campanya proautonomista a Tarragona a Gran Mitin Pro-Autonomia, "Renovado [...]"
19-1-1919, p. 1. També, la reproducció de la intervenció de Francesc Maciá a les Corts espanyoles, en
representació de la Federado Democrático Nacionalista, a "Renovado [...]", 9-IÜ-1919, pp. 2-3.



trevall. Si no fossin els arancels ¿a on portarien els seus blats i les carns els castellans? Parleu-ios -hi ais amics
d'Alba de que es volen treure els arancels ais biats. ¿Per qué no implanten a la Manxa les fabtnques de Terrassa?
[...] I Saludo a l'autonomia! ISaludo a la República Federalj Saludo a Catalunya, patria gloriosa deis catalans"1243.

De fet, Rovira, amb els factors constituents nacionalitaris plantejats (nació, república

federal i democrática i justicia social), no proposava altra cosa que una síntesi de la

nacionalizado del país i de la política internacional. Aquest doble vessant el saberen activar

els nacionalistes republicans de Reus i Tarragona, amb la qual cosa es confírmava que la tasca

de periodisme polític acomplia les fimcions de socialització política. No en va aquesta

divulgado es concretava en actes formatius que cercaven la síntesi entre República i

Nacionalisme. La fundó de divulgado nacional de Rovira actuava, dones, com a referent de

tota una consteHació cultural-política d'una esquerra catalana o nacional1244.

3.3.5.Concepció liberal i nacional sobre la "Rússia Sovietista" (1917-1923)

"Avui Tidea socialista está forjant [una] societat nova. Pero l'idea socialista no és el partit socialista.
Malgrat els intents de renovado, aquest partit resta envellit i róneg" (Socialisme i Socialistes, " Iberia", 17-rfl-
1917). -"[...] Lenin, con Jos maximalistas rusos, y con los maximalistas que no son rusos, no representan más que
la antigua concepción caida [...]. No nos interesan más que los valores espirituales y culturales. Valores que,
por cierto, destruiría el triunfo de la concepción maximalista [tendencia marxista-boixevic}, si este triunfo fuese
posible" {La guerra i la revolución social, "Iberia", 22-XII-1917).-"La Rússia ja no tomará a ésser mai mes la
Rússia. I el millor que pot succeir és que d'aquesta enfonsada enorme en surtin vives i fortes les nacionalitats
contingudes díns el caígut estat rus" (Rovira, 24-XT-1917). "Els éxits [.,.] del socialisme moderat de la Segona
Internacional, tindran en el descabdellament historie del segle XX una transcendencia mes positiva, mes
profunda i mes duradora que l'imperi deis comunistes de la Tercera Internacional" [La Forca del Socialisme, "la
Publicitat")21-V-1924].

Rússia esdevé un tema recurrent en la trajectória política internacipnal roviriana un

cop defínit en el marc de la psicología col-lectiva del poblé rus1245. El fíl conductor -establert

1243 "Renovació[...]", 22-XII-1918. La iniciativa de la conferencia parteix de Bru Ferrer i el mqtiu era
homenatjar Rovira, tant per la Historia deis Moviments.., com per l'interés per la política internacional "molt
avans d'esctatar la mes gran tragedia que ha presenciat la humanitat" ("Renovació", 24-XI-1918). La conferencia
tingué resso en tots els ambients catalanistes, "La Veu de Tarragona. Setmanari Regionalista", 15-XI-1918,
destacava que Rovira era "gran coneixedor deis problemes que teñen plantejats els pobles irredents del món
sencer [...], publicava sos conciencuts articles parlant de la guerra que acaba amb relació a la vida deis pobles
que reneixen mercés a la catástrofe de rimperialisme tudesc" i "nosaltres els tarragonins buscávem amb frulció,
rápidament la firma seva, segurs de que faríem coneixenca per sa presentació, amb un home, tal vegada amb un
poblé, qual pensament, quals aspiracions eren identiques a les nostres, o que menys de que ens assabentaríem de
coses interessants i no poques voltes insospitades". Un resum extens 1'oferí aquest setmanari regionalista en el
número del 22-XH-1918. Els federáis marceHinistes de "Tarragona Federal" li dedicaren un espai els dies 14 i
21 de desembre, tot i remarcar de Rovira la "competencia en els delicats probles intemacionals, demostrada en
articles brillants i en IHbres publicáis".

1244 Vegeu la conferencia de Francesc Layret al local de la Unió Nacionalista Republicana, República i
Nacionalisme a "Renovació", 25-V1-1916. Un exemple de la divulgado deis articles de Rovira en el marc de la
postguerra, a "El Baix Penadés. Setmanari autonomista"(6-III-1920) amb L'Europa Jove de Rovira i Virgiíi com
a editorial i Proletariat i nacionalitat, extret de "La Veu de Catalunya" i reproduít a "El Baix...", 28-VTU-1920.

1243 Vegeu El drama de Rússia, "La Veu de Catalunya", 2-II-1918. Mesos després de la revoíució
d'octubre, Rovira identifica la révolució soviética en un context cultural mes general: "El cas del maximalisme
rus és el d'un ideal apriorístic, estranya barraja de doctrines marxistes, anarquistes i sindicalistes, pastades amb el



des del nacionalisme república a "El Poblé Cátala"- de la idealitat republicana era l'observació

d'un procés de revolució democrática que establís la substitució del régim tsarista per un

régim democrátic parlamentan1246. Alhora, aquesta defínició política articulava la concepció

nacional de Rovira en el marc de la primera (postguerra, a través de reflexions que publica a

"La Veu de Catalunya"1247 i a "la Publicidad" entre 1916 i 1923, i apostava per una ideología

societaria vinculada a l'esquerra liberal1248. Com a contrast, a l'Europa deis anys vint,

l'experiéncia soviética -des de marc. de 1917 aconduída per Kerenskij fins a la constitució de

la Unió Soviética (1923)- serví a Rovira i Virgili per a reflectir la proposta d'una organització

social que contemples una alternativa, tant al capitalisme com a l'economia planificada de la

Rússia sovietista. Era una proposta -un programa- que entenia el socialisme sense assumir la

dictadura del proletariat Un socialisme -un "neosocialisme" com deia Rovira- que tingues en

compte un régim constituent on la igualitat económica no substituís la llibertat política1249.

Amb tot, el tema 'URSS' reapareix en el temps de la guerra i la revolució i en l'exili. Lluny

d'una postura oposada al sistema soviétic, Rovira, dins la ideología liberal progressista, en

reconeixerá -com veurem- els assoliments socials, destacant que no era possible 'traslladar' la

misticisme eslau". Cal constatar també que la historiografía ha identificat les interpretacions sobre la Rússia
bolxevic com a tema recurrent ais anys vint i, en concret, sota la dictadura primoriverista, com destaca Genoveva
GARCÍA QUEIPO DE LLANO: Los Intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera, Alianza Editorial, Madrid,
1988, pp. 517-525.

1246 La situado a Rússia/ [ARV], "El Poblé Cátala", 8-EX-1908.
1247 Rovira -secretari d'acció cultural i social de la Unió Catalanista d'encá d'octubre de 1915 fins al

1916- explicava a Doménec Martí i Julia en carta del 8 dejuliol (?) de 1916 Tingres a "La Veu...": [...] pocs dies
abans de mancar a Madrid, en Josep Carner, qui ocupa ara un lloc important a La Veu, va proposar-me que hi
col-laborés, comencant amb una serie d'estudís sobre la solució deis pobles nació nal ist es. El primer que va dír-
me és quejo sois devia parlar d'aquells temes on pogués lliurement exposar el meu pensament, és a dir, quejo no
havia de fer cap violencia sobre les meves conviccions. Tenínt en compte el que en Carner va dir-me vaig creure
que devia acceptar el seu oferiment./ Ara bé, el fet de la meva col-laborado -integrament nacionalista- a La Veu,
pot creat-me davant l'Unió Catalanista^ una situacíó equívoca (sobretot formant part de la permanent). I com. que
jo sempre vull procedir amb lleialtat, me cree en el deure de dimitir el meu carree d ela Permanent i d'ésser baixa
com a soci de l'Unió./ Pels antecedents que li exposo, ja compendrá vosté que la meva decisió té un carácter
purament personal i que no és deguda a cap discrepancia política. He d'afegir-li que el compliment d'aquesta
decisió me dol de veritat, puix els companys de TUnió no he trobat mes que amics afectuosos i patriotes abnegats

1248 Les reflexions de Rovira es donen en una conjuntura de transició peí que fa a mili táncia. D'encá
d'abril de 1914, en qué cessa la incorporació a la U F N R , i llevat del breu període 1915-1916, en qué forma part
de TEsquerra Cata lana i la Unió Catalanista, Rovira no tomará a vincular-se polí t icament fins al j u n y de 1922,
amb Acció Catalana.

1249 De la lectura deis anieles periodístics entre 1917 i 1923 (des de revolució béHica fins ais primers
anys deL régim soviétic, passant per la guerra civil (comunisme de guerra entre 1918 i 1921) i la Nova Política
Económica cree, dones, que el "neosocialisme" roviriá estaña mes próxim al socialisme de la II Internacional,
peí que fa a la relació entre el régim soviétic i la política internacional. Continua la preocupació pels efectes
postbél-Iics de les aliances de la Triple Entesa amb Rússia per a evitar de nou Thegemonia deis alemanys. En
aquest sentit a Tarticle El cas de Rússia, "La Veu de Catalunya", 10-IX-1917, Rovira es demana per la tasca deis
páisos aliats sobre Rússia, que hauria de ser favorable al Govern provisional de Kerenskij ("la situació d'aquell és
forca insostenible"). Rovira, dones, era conscient que Kerenskij "ha de combatre alhora en tres fronts: el
d'Alemanya i sota els aliats, el de la dreta política i el de Textrema esquerra".



via demoliberal occidental a la Unió Soviética, car el procés revolucionari soviétic s'aconduía

per una 'psicologia' propia.

En el decurs de la Primera Guerra Mundial Rovira diagnostica els tres problemes

centráis de la conjuntura: la qüestió social, el problema moral i el fet nacional (com a

prioritari). Pero aquesta proposta depenia préviament del fet nacional: "[...] Per a emprendre

la gran obra de la reforma social, cal teñir resolt el problema de les nacionalitats. Es una

condició previa que la realitat imposa. Allí on les lluites nacionals perdurin, els legisladors no

podran donar-se Iliurement la feina de donar bases novelles al régim de les societats. La no

resolució del problema nacional en aqüestes hores, retrassaria mitja centuria la resolució del

problema social [...]. Sense la previa solució del problema nacional, no pot ésser resolt el

problema social, així com sense la solució del problema social, la del problema moral no és

possible"1250. A partir d'aquests tres factors les reflexions de Rovira se centren en una crítica

envers alió que entenia com a régim dictatorial soviétic, i amb la necessitat que després de

Kerenskij -amb qui s'identifíca en el procés revolucionari de marc de 19171 l- es continúes

amb la formació d'una Assemblea Constituent (un certa conlinuitat de la Duma): "[La

revolucio de febrer de 1917] "se trata de una protesta obrera -escriurá a "La Publicidad", 16-

III-1917- movida por la momentánea escasez de víveresf...J contra el Gobierno actual".

Rovira defensa el cap deis cadets Miliukoff "partidario de continuar enérgicamente la

guerra hasta la victoria final y general de los aliados". Afegeix que es tracta de "la lucha

entre la vieja Rusia clerical y burocrática", contra "la nueva Rusia popular y liberal". Aquesta

lectura es produla davant perspectives de continuítat en la guerra contra Alemanya, "si como,

parece seguro, no va unida una lucha civiF . Juntament amb aquesta organització

institucional, els referente continuats de socialistes que Rovira entenia com a no-marxistes

eren predominants quan volia contraposar elements ideológics constituents d'un procés de

reformes socials -o de "democracia social" (Rovira)- envers la situació d'estatització soviética.

I aquests referents foren Joan Jaurés (i "L'Humanité" d'abans de la formació del Partit

Comunista Francés el 1921), Emili Vandervelde o el Partit Laborista anglés. Així, Rovira

observa, per exemple, davant el Congrés deis socialistes belgues l'emergéncia de les tesis no-

bolxevicsjaque:

1230 Les nacionalitats i la guerra: els tres problemes magnes, "La Veu de Catalunya", 25-XI-1917, p. 5.
1251 Rovira continuará afirmant ais anys trenta, al si d 'Accíó Republ icana, que "per comprendre bé el cas

de Rússia hem d'evitar de confondre en una sola revolució les dues revolucions que hi hagué. Al nostre enténdre,
la revolució bona, per les idees, i pels procediments , fou la del mes de mar? de 1917, de la qual és Keienski la
figura mes representativa, i no pas la del mes d'octubre del mate ix any, personificada per Lenin i Trostki"
[reprodúcelo d'un editorial de "La Publicitat": Tsarisme i bolxevisme]: Contradiccions cambonianes, "La Ñau",
31-XEL-1930.

1252 Los Hechos, "La Publicidad", 17-III-I917.



"El principio de la lucha de clases, en su interpretación marxista, ha conducido al movimiento obrero,
de medio siglo acá, por una falsa vía El error capital del dogma marxista, pretencioso y pseudo-cientifico,
consiste en encerrar todos los problemas humanos en el problema social, en reducir a fórmulas económicas los
complejos fenómenos de la sociedad y de la historia, en hacer de la lucha de clases un principio absoluto que
destruye todo vinculo de humana solidaridad entre las clases opuestas"

La vindicado de Jaurés era també representativa del model socialista roviriá: "Jean

Jaurés, era en efecto, fundamentalmente demócrata. Su socialismo no era sino una

consecuencia lógica de sus ideas democráticas. Y por encima, muy por encima de la lucha de

clases, él veía en el socialismo una idealidad moral. Este valor moral, esta base ética es lo

que falta en las tendencias que podríamos llamar post-socialistas. El sindicalismo, y sobre

todo el bolcheviquismo, han prescindido de los factores morales del problema social. [...] Al

prescindirse de la necesidad de la solidaridad social, se lleva a las clases sociales por el

camino de una permanente guerra civil"

La concepció social (ista) de Rovira era oberta en un marc de transido que no abocava

cap a l'hegemonia bolxevic i definitória del model societari de Tesquerra republicana. Així, es

demanava per "las consecuencias económicas del establecimiento súbito del régimen

socialista". I una definido del que entenia per socialisme: "El socialismo que no es una tabla

de dogmas, sino un principio de orientación social y económica, triunfará sin duda, Pero el

tránsito de la sociedad capitalista a la sociedad socialista no es susceptible de realizarse

bruscamente y todo de una vezt ni aun con la intervención de revoluciones y catástrofes"1255.

Socialisme reformista -no revolucionan- era la tesi constant de Rovira, que el portava a

alinear-se amb les qiiestions socials i polítiques intémacionals de crítica a la via marxista

revolucionaria que contemplaven reformes económiques de progrés social; "Si en la

actualidad fuesen un hecho todas [les] reformas, la agitación social que conmueve al mundo

no ofrecería tanta gravedad ni tantos peligros. Ahora las reformas sociales se realizan

apresuradamente, bajo la presión apremiante de las masas proletarias. Y no siempre la

actuación de estas, ni su programa práctico, corresponden a la finalidad esencial que se

proponen, esto es, al mejoramiento radical de la vida del obrero. El gran escollo' de la

transformación económica -continua a "La Publicidad", 22-111-1919- está en el peligro de

quebrantar hondamente la riqueza social y la capacidad de producción. Si no llegase a

evitarse este escollo, todas las mejoras económicas y todas las conquistas políticas del

proletariado serían una ilusión fatal"1256. Aquesta concepció era adversa a la "transformado

1253 El Congreso Socialista Belga, "La Publicidad", 7-XH-1919.
1254 Democracia y lucha social: la sombra de Jaurés, "La Publicidad", 2 -XÜ-1919 .
n5i El Socialismo ante la realidad, "La Publicidad", 1-VHM917.
1256 Rovira veia en el procés revolucionan soviétic la inexistencia d'una classe mitjana que pogués

encapcalar una política progressiva: "Pero el atraso de la evolución social de Rusia, ésta no cuenta con una clase



mundial de la societat humana": "Lo que conseguirán ¡os extremistas, a trueque de algunos

éxitos aparentes y efímeros, es el advenimiento de una violenta reacción internacional que

causará un retraso de un cuarto de siglo en la transformación mundial de la sociedad

humana"1257

La traducció d'aquesta política social en termes estratégics féu que l'actitud favorable

envers la lluita contra la germanofília predisposes Rovira a mostrar desacord amb els intents

de pau per separat que els russos -abans de la revolució de mar? de 1917 i amb l'hegemonia

bolxevic- volien establir amb l'imperi alemany. El context social i polític anaven units.

La defensa del dret a rautodeterminació de Polonia i la preocupacio peí fet que els

comunistes russos expandissin la doctrina a Alemanya eren arguments rovirians contra la pau

per separat. Peí que feia al cas polonés, Rovira n'explicitava el dret a l'autogovern: "Polonia

pide que Rusia renuncie a ios territorios situados al Oeste de la frontera polaco-rusa ¡772, es

decir anterior a los inicuos repartos del territorio polaco". Rovira, dones, impulsava que es
1 0 Sil

reconegués a aqüestes comarques eí dret "a decidir su propia suerte" . Calía aturar

l'expansió del sovietisme a Europa Central, pero també calía defensor els drets de les nacions

russes1259

Durant la Primera Guerra Mundial i la postguerra, amb les negociacions entre els

delegáis boíxevics com Krassin i Londres -per mitjá de Lloyd George, present el 1922 a la

Conferencia de Genova-, es fíxa la geopolítica roviriana. Tot aquest ambient estratégic fou

exposat a la Guerra de les Nacions, quan Rovira mostrava preocupacio per la signatura d'una

probable pau per separat entre Aíemanya i Rússia:
"Els alemanys, veient que la descomposició militar i política de Rússia podia canviar la situació general

en favor d'ells; s'havien dedicat a una vasta obra de foment de tots els germes de descomposició. Des de mitjans
d'abril [1917] era a Rússia, Lenin qui, junt amb Trotski i d'altres elements boíxevics o maximalistes, realitzava
una forta propaganda en sentit pacifista, preconitzant la pau separada amb els imperíals i añrmant que el
proletaria! rus no havia de donar mes la seva sang per la causa de 1" imperial i sme franco-anglés". Per a aquesta
propaganda, Lenin i Trotski van comptar amb la poderosa cooperado de l'Alemanya, cooperado que va revestir
diverses formes, entre.elles la de l'auxili pecuniari. Llancant la Rússia a l'anarquia, 1* Alemanya suprimía
prácticament un deis seus adversaris i obtenía la possibilitat de concentrar les seves forces al front occidental, per
a donar allí un cop decisiu que acabes la guerra en son favor. La propaganda germano-máxima lista trobava el
terreny propici. Amb el seu criteri de pa i pau, parlava ais instints de la massa deis soldats, deis obrers i deis
pagesos. El poblé i l'exércit rus estaven cada día mes poc disposats a fer els esforcos que la prossecució de la
guerra exigía"1260.

media numerosa y poderosa, capaz de oponerse a la política primitiva de los Soviets", El problema de Rusia: una
nueva oferta de Paz, "La Publicidad", 17-XII-1919.

1237 Dictadura y democracia:un programa socialista, "La Publicidad", 26-11-1920.
1258 "La Publicidad", l-IV-1920
1259 Posteriorment al cicle que tracto, pero indestriablement lUgat al procés revolucionan bolxevic, poc

després de la mort de Lenin, Rovira criticava els posicionaments pannacionalistes de Moscou sobre Ucraína i
Georgia. Cf.: Jocs de mam allá a Moscou, "La Publicitat, 9-X-1924.

1260 Captain Morley [= Rovira i Vírgíli]: La Guerra de les Nacions, Sodetat Catalana d'Edidons,
Barcelona, 1919,Vol. IV, pp. 153-154. D'altra banda, tot aquest pensament, Rovira el desenvolupá a "Iberia",
"La Veu de Catalunya" i "La Publicidad" (1916-1922). I a Les Valors Ideáis de la Guerra, Societat Catalana
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La preocupado de pau per separat era doble. D'una banda, les possibilitats

hegemonistes d1 Alemanya. I de l'altra, la victoria deis bolxevics sobre Kerenskij. Rovira no

era partidari d'extrapolar la pau per separat entre alemanys i soviétics, entre espartaquistes i

l'Entesa, és a dir, de la idea de no intervencionisme obrer en el conflicte postbél-lic: "Los

alemanes intentarán de nuevo dominar el mundo por la fuerza de la armas y por el terror

militar"1261. La tesi de Rovira, dones, era mantenir una cohesió social amb conseqüéncies de

domini territorial sobre el país que representava una situado de no-Uibertat: Alemanya. Per

aquesta rao, defensava el fet que el socíalisme hagués pres una dimensió nacional en la

contesa, com destacava a l'article El Socialismo y la Nación1262, quan apellava al "carácter

nacional del socialismo" tot fent seves unes paraules del socialista Lededour; "El Socialismo

es internacional, pero no antinacional1".

Amb tot, per a Rovira alió determinant continuava essent el destí de Rússia, en pie

procés revolucionan bolxevic, en relació a les necessitats geoestratégiques deis paisos aliats

en la lluita contra Alemanya per a evitar la pau per separat, car, segons Rovira i Virgili -

vinculant el procés rus i els condicionaments internacionals- amb el suport de l'Entesa

arribana la llibertat nacional: "El millor seria sens dubte, que fossin els mateixos russos,

primers i directes victimes de la tiranía bolxevista, els qui enderroquessin el Govern deis

tituláis Comissaris del Poblé i es donessin les institucions que la majoria deis ciutadans

volguessin"1263. I amb referencia a la geopolítica de la Triple Entesa, Rovira proposa una

política clarament intervencionista a Rússia: "L'Entesa i la futura Societat de les Nacions

necessiten que els pobles de l'ex-Rússia s'organitzin i entrin dins la novella societat

internacional. Si no succeís així, els alemanys podrien concebre per al día de demá plans de

revenja. La desaparició de Rússia com a forca internacional augmentaría la forca d1 Alemanya,

dins l'Europa, malgrat la dissolució de TAustro-Hongria i la derrota deis imperials en la gran

d'Edicions, Barcelona, 1916. pp. 179-182, Rovira i Virgili es plantejava com era possible que els aliats
volguessin el triomf de Rússia sobre Alemanya. La resposta de Rovira era clara: per a evitar que el totalitarisme
autocrátic rus -amb l'avinentesa i el suport de 1'autocrácia alemanya- continúes imperant. Per aquesta rao, Rússia
s'arrenglerava al costal de l'Entesa, alhora que Rovira apuntava que les idees sobre la guerra venieo. d'Occident
encara que el front de guerra es resolgués a I'Orient. Rere el triomf deis aliats, les autocrácies es veurien
enderrocades. Aquest plantejament, el remarcava a l'article d"Iberia"(28-Vni-1915. p. 10), La Rússia i
L'Alemanya: "L'Alemanya feudal i militaritzada sempre ha vist un perill per a ella en tot propósit de
lliberalització de l'estat rus; i per aixó ha afavorit la continuació de l'autocratisme moscovita". I en el mateix
sentit conclou a Les Valors...: "Oh, la Rússia despótica! Oh, el terrible Zarismusl Mirant a contra-claror, en el
despotisme rus hi veurem el despotisme prussiá, i en el Zarisme, el Kaíserisme" (p. 181). Val a dir que
l'antigermanisme de Rovira recolzava en un posicionament crític del que entenia com a "pseudofederalisme", car
segons Rovira, el model d'organització territorial alemany no permetia la reunificacró de nacions. Cfr. El pseudo-

federalisme ...
l?6t Del momento: Bolcheviques y espartaquistas, "Iberia", 11-1-1919.
1262 "La Publ ic idad" , 14-VTI1-1916.
1263 La intervenció aliada a Rússia, "La Veu de Catalunya", 3-1-1918.



guerra [...]. La presencia deis exércits aliats permetrá ais elements de l'ex-Rússia contraris al

bolxevisme l'organitzar la Rússia de demá. LEntente sostindrá la causa de la llibertat de les

nacions que formaven part del caigut imperi, tot: aconsellant la llur unió en un Estat

federatiu"1264.

El periodista tarragoní vinculava, dones, el procés de negociació de pau a Versalles a

la no continultat de Vhegemonia del "bolxevisme" . Pero, com concebía Rovira l'arribada al

poder deis bolxevics, i com interpretava un régim de justicia social sense entrar en el que

entenia com a régim dictatorial? Ho deixa ciar en dos articles de "La Veu...": Lenin i el

Terrorisme (13-11-1920) i Comunisme i esclavatge (7-IX-1920). En el primer, apunta que la

República deis Soviets "va sortir d'un cop dEstat contra l'Assemblea Constituent [etapa de

Kerenskij] russa, lliurement elegida per sufragi universal". I que ITExércit Roig era un

"instrument de forca" adrecat a mantenir l'ordre intern i que dictava la "seva voluntat" a la

classe obrera. En el segon article planteja que és possible la socialització de sectors de

l'economia com la industria i el comerc: "Hom pot concebre -escrivia a Comunisme...-

l'apropiació col-lectiva deis instruments de treball i de canvi. Aixó darrer és el socialisme

económic. La cosa que costa de concebre, en el món d'avui, és el régim comunista [tot el

procés d'estatificació]". La dinámica revolucionaria, tanmateix, a partir de 1918 havia entrat

en una nova fase: defensa de les propostes bolxevics enmig de la intervenció internacional.

Rovira sembla que lamina aquest context i avantposa el seu ideal de manteniment de llibertat

política, talment com succeí en la seva defensa de la revolució de mare de 1917, en

comprendre que aleshores s'establia una lluita peí poder entre les capes polítiques

democrátiques (entre les quals Rovira incloía des de Kerenskij ais socialistes revolucionaris) i

Tautocrácia tsarista. El queja no compartía era l'evolució cap a un régim monopolític. A mes,

la crítica a la política bolxevic es concretava en la constatació de la manca d'infraestructures:

"el govern sovietista [en el marc de l'aplicació de la Nova Política Económica] ha

desorganitzat reconomia russa. Es mostra incapac de proveir les ciutats de les subsisténcies

indispensables"1266. I rebla la necessitat de canvi de política económica, amb entrada d'un

marge de capitalització privada'267. Rovira, dones, en aquesta nova situació soviética,

accentuá les critiques, com es demostra novament en la manifestado de les mancances de les

necessitats básiques deis russos, en el període d'aplicació de la NEP: "Els fets -escriu a La

1264 La Rússia deis aliats, "La Veu de Catalunya", 26-XI-1918.
1263 La derrota del bolxevisme: Munic i Budapest, "La Veu de Catalunya", 6-V-1919.
1266

1267

fagonia de la indíistria a Rússia, "La Veu...", 15-IU-1921.

Sovietisme i Capitalisme, "La Veu...", 6-IV-1921.
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Rússia famolenca, "La Veu...", 7-VIII-1921- mostren la rao d'aqueils qui, sense abdicar de

llurs idees de transformació social, han condemnat els procediments primitius i asiátics del

bolxevisme rus. En aquesta conjuntura es comencaren a apreciar les mancances practiques del

bolxevics; aquesta situado serví per a donar compte deis viratges de concepció ideológica

superadors del marxisme soviétic i el decantament cap a postures socialdemócrates1268, fet que

fonamentava les opinions de líders socialistes en visites de reconeixement a Rússia, com

s'esdevingué en el cas del dirigent socialista belga Vandervelde. Rovira en recollia l'opinió i

escrivia que l'Estat de Rússia d'aleshores era, segons Vandervelde: "fam,opressió, espionatge,

venjanca, ofegament de tota llibertat intellectual"1269. Cal dir, amb tot, que aquesta concepció

sobre Rússia, a "La Veu de Catalunya", Rovira l'exposá anteriorment, en un programa

editorial" vinculat a la Lliga Regionalista, Editorial Catalana, a Historia de Rússia. Des deis

temps primitius ais temps actuals{ 1919)

Les intervencions de Rovira i Virgili a "La Publicidad" entre 1916 i 1923 sobre els

esdeveniments béllics i l'evolució de la política russa, connecten mes ideológicament (en

tractar-se d'un diari de filiació republicana i sota la voluntat innovadora del seu director,

Roma Jorií27i) amb "Iberia", pero amb un fil conductor intern idéntic a l'exposat a "La Veu de

Catalunya" en el mateix període. Primer, la contesa béHica i, posteriorment, els fets

revolucionaris amb els trets de la política exterior soviética caracteritzaran els trets deis

articles de Rovira i Virgili. Vegem-ho tot seguit.

1268 Els obrersfrancesos i el bolxevisme; "La Veu...", 1-DC.1920.
1269 Elprocés de Moscou, "La Veu...", l-VÜ-1922.
1270 E s tracta d'un compendi sobre 1'evolució histórica del poblé rus. L a part que ens interessa és la

dedicada a l'estudi del procés revolucionari (1917-1919) [cap. X X I V . X X V pp.318-339]. Rovira hi constata que,
tant en el régim intern sota Kerenskij com en els primers temps de revoiució bolxevíc, es comproven dos fets.
A) que per manca d'un lideratge fort no es va poder evitar el tr iomf bolxevic (p. 334) i B) l'existéncia de la
"psicología col-lectiva" russa. Qué era el bolxevisme per a Rovira i Virgili?: "un fenomen essencialment rus i les
adaptacions que hom pogués fer-ne en altres paísos pendrien un aspecte i un curs ben diferents" (p. 338). Un
article de Rovira on es recuU la concepció psicologista sobre la societat russa és El drama de Rússia, "La Veu..."
2-Ü-1918, on destaca que a Rússia era impossible dur una "revoiució ácrato-socialista", per raons "humanes,
psicológiques i socials". I que el "maximal isme rus" és una "barreja de doctrines marxistes, anarquistes i
sindicalistes, pastades amb el mist icisme rus". Una critica favorable al llibre de Rovira, a Ferran SOLDEVILA:
A propósit de la "Historia de Rússia"... L'historiador en destaca la "trascendencia" del volum, que "és precis que
poguem conéixer la historia del món feta des d'un punt de vista cátala, sense perjudíci de conéixer-la des de
punts de vista estrangers [...]. Les característiques de vigoria i I'istil i claredat en l 'exposictó própíes d*En Rovira
plañen sobre tot el llibre, especiaiment en els capítols destináis a tractar deis T e m p s Moderns i de lÉpoca
Contemporánia, on hi ha pégines tan perfectes com les relatives ais moviments nacionalistes de Polonia i
Finándia i ais preliminars de la Gran Guerra". D'altra banda, Soldevila troba adient que Rovira es deturi en
arribar a la va lo rado del "régim sovietista": "Ens sembla oportú el punt final. El periodista, el polític, el socióleg,
parlin-ne apassionadament, i judinquin-la. Per a l'historiador román encara el terreny vedat, per la rao senzilla
que no ha passat encara a la Historia".

1271 El mes de juliol de 1916 s'efectua el canvi de director de "La Publicidad" amb el pas de Marcel-Ií
Domingo a Roma Jori-Amadeu Hur tado a "Gent Nova", 29-VII-1916.



Existeixen uns parámetres de continuitat en les intervencions anteriors de Rovira a la

premsa al voltant de Rússia. D'encá de les seves mostres favorables a una democratització del

régim rus en el decurs de la contesa bél-lica -en el si del context de lEntesa aliada-, arriba a la

situació de crítica deis esdeveniments interns soviétics. En aquest sentit, a El problema

interior de Rússia ("La Publicidad", 12-VIII-1916), observa que "La Rússia que se bate es la

Rusia popular, es la Rusia democrática. La victoria de los aliados producirá la caída del

militarismo alemán y el advenimiento de la democracia en Rusia". Rovira confía, dones, que

el lligam deis esdeveniments en el context aliat acabi amb l'autocrácia tsarista, fet que

l'evidencia com a partidari de la revolució de marc de 1917 a Rusia y la paz separada: "La

Revolución rusa fue obra de dos fuerzas unidas contra el régimen zarista: la burguesía

liberal y el proletariado socialista" i272. Opta per fer una lectura nacional de la revolució

democrática, car, segons la seva opinió, potenciaría la participació de Rússia a la guerra. El

seguiment d'aquest procés revolucionan el duu a pensar, a La situación de Rusia , si es

qüestionará no tan sois per part de lpextrema dreta/'s/no de la extrema izquierda", i es demana

a l'article esmentat: "¿Y van a ser los socialistas rusos los que dificulten la gran obra de la

reorganización democrática de las naciones sólo posible por medio de la victoria de los

aliadosV. L'alianca que calia establir a Rússia passava per solidificar el bloc socialista no

bolxevic, amb demócrates, demócrates radicáis i el Partit del Treball, car "los problemas que

urgentemente debe resolver Rusia no son problemas específicamente socialistas, sino

problemas de libertad y de patria"* 4. Tot l'émfasi de Rovira passa peí manteniment al poder

de Kerenskij, amb qui s'identifíca ideológicament per les seves postures de centre, i així veure

favorablement I'intent de cop militar de Komiloff a fí d'assegurar el seu poder. El veritable

problema serán, dones, els "maximalistes", no pas el general Korniloff "[...] De todos los

hombres de la extrema izquierda obrera rusa, és Kerenski el menos culpable de la desviación

del nuevo régimen y el que mayores esfuerzos ha llevado a cabo para sacar a Rusia del

estado caótico a que la halló ya la revolución de marzo [...]. Dentro del régimen provisional

post-revolucionario ha venido dominando el proletariado. El golpe de Korniloff tiende a

entronizar el Gobierno de la burguesía liberal a través de una dictadura militar" . Pero la

manca de capacitat de Kerenskij, segons Rovira, portará al poder els bolxevics1276, els quals

establiran uns acords de pau per separat que estaran d'acord amb els interessos germánics: "El

1272 "La Publicidad", 13-IV-1917.
1273 "La Publicidad", 16- V-19I7 .
1274 La crisis rusa ,"La Publicidad", 9-VIH-1917.
1275 Kornilof contra Kerenski, "La Publicidad", I3-LX-I9I7. [Aquest artícle va ser reproduit al diari
república de Lieida "El ideal", 15-LX-1917].
1276 El ocaso de Kerenski, "La Publicidad", 30-IX-1917.



pacifismo leninista, asi en Pretogrado como en Zurich, es el disfraz rojo de la germanofília

remunerada" . Era, amb tot, la intuíció liberal de Rovira abans de produir-se el comentan a

la nova situado d'hegemonia soviética de novembre: "Estamos presenciando en estos tiempos

la coalición monstruosa del anarquismo y del socialismo anarquizante con el Kaiserismo.

Ciertos furibundos partidarios de la renovación total, de la humanidad nueva y de la

sociedad libre están trabajando por el triumfo del imperialismo centro-europeo sobre los

Estados democráticos occidentales [...]. Los "bolcheviki" habrán contribuido decisivamente

al hundimiento trágico. Pero lo que no podrán hundir con su traición, es el bloqueo de los

Estador occidentales. La causa de las naciones esclavas, la libertad del mundo y el porvenir

de la humanidad, no puede estar en manos del aventurero Lenin"1278.

Pero les critiques a Lenin i al régim soviétic no reponien sois a la política

internacional. Rovira comenta a Tardcle La Sociedad y el Proletariado l'oposició entre una

concepció "solidarista de la democracia" i "la fórmula de la guerra de clases", "que es la

guerra civil más honda". L'axioma a establir era que "el principio de libertat humana, que es

el de la democracia, está por encima del principio de la lucha de clases. Y precisamente la

justicia fundamental de la reivindicaciones obreras está, no en el hecho de que responden a

los intereses de una clase, sino en el hecho de que responden a los grandes postulados de la

libertad y de la dignidad del hombre"1279. De non, dones, situavael contextde victoria aliada

-en reivindicar una cohesió social reformista- en el decurs de la guerra civil ocasionada per

raíllament de paísos. de l'entesa. Quina era la idea de Rovira davant aquesta "guerra de

classes"? Dones la no-identificació de socialisme amb marxisme, desenvolupada en el context

de la postguerra i que tingui en compte, és ciar, "la vasta obra transformadora del régimen

social", d'acord amb la "conservación de ¡os valores legítimos de la cultura humana".

Aquesta impressió, Rovira la fonamenta en estratégies del socialisme europeu proper a la II

Internacional, segons el que mantenien Kautski i Bernstein a la Conferencia Socialista de

Berna1280. El programa de Rovira, dones, passava per la tradició histórica, tant de la

Revolució francesa (que va posar les bases deis drets de l'home) com de les revolucions

liberáis del vuitcents (Mazzini, Kossuth). Calia relacionar llibertat política amb un programa

república i socialitzant: "El socialismo no es el marxismo, aunque sostengan lo contrario

algunos socialistas de alma dogmática. Un nuevo socialismo, el socialismo de la postguerra.

1277Los pacifistas de Zurich, "La Publicidad", 21-XI-1917.
1278 El golpe de los "bolcheviki", "La Publicidad", 24-XI-1917.

. 1279 "La Publicidad", 31-VIII-1918.
1280 El Proceso del Bolchevismo, "La Publicidad", 28-Ü-1919. Rovira hi aclaria els factorspels quals era

contrari a l'hegemonia deis boíxevics: "la tiranía política del nuevo régimen ruso, su conducta ante la magna
cuestión internacional y sus orientaciones económicas fijndamentalmente equivocadas".



deberá comenzar tan pronto como la desmovilización de los ejércitos se realice, la vasta

transformación del régimen social", observant en tot moment la "conservación de los valores

legítimos de la cultura humana" . Aquest panorama no es donava a Rússia i aixó feia que

líders anarquistes com Kropotkin en critiquessin l'evolució revolucionaria o que el procés

d'aíllament contra els soviets per part de les potencies occidentals (i interiors a Rússia:

Texércit blanc) forcés a cercar un régim per part del poblé . L'estat de l'economia portaría

al propi enderrocament deis soviets; pero abans calía fer-ne un balanc1284, tot presentant el

bolxevisme com quelcom extern a la historia del poblé rus. En aquest sentit les critiques

anirien en la direcció del restabliment de l'Assemblea Constituent, una reivindicació comuna

del liberalisme

Esdeveniments com la diferenciació deis partits en esquerra i dreta -en funció tant del

régim social com del régim polític- i la caracterització deis bolxevics duran Rovira a escriure

El Bolchevismo como derecha: "En el terreno social, el bolchevismo es indudablemente una

izquierda, aunque en este terreno no ha traspasado los límites de la doctrina socialista. Ni los

ha traspasado, ni ha llegado siquiera a ellos. Pero en el terreno político, el bolchevismo es

una derecha. Sus procedimientos de lucha y defensa y su mecanismo gubernamental

coinciden con las concepciones derechistas" . Aquesta concepció el porta a reivindicar la

vinculado entre socialisme i democracia, com s'esdevingué amb Joan Jaurés, el socialisme del

qual "no era sino una consecuencia lógica de sus ideas democráticas. Y por encima, muy por

encima de la lucha de clases, él veía en el socialismo una idealidad moral" . Bolxevisme i

qüestió moral no eren idéntics segons Rovira ("han prescindido de los factores morales del

problema socialrr). Per arranjar aquesta situado calia que la solució -a mes del factor deis

aliats- vingués de la propia societat russa, que necessitaria en aquest sentit una nova formado

social. En aquest punt, Rovira erra de model. Com era possible pensar en termes de societat

1281 El peligro social, "La Publicidad", 9-XI-19I8.
1282 Kropotkin contra el bolchevismo, "La Publicidad", 15-X-1919.
1283 El estrechamiento del bloqueo de Rusia, "La Publicidad", 21-X-1919.
1284 Vegeu aquest balanc. a La evolución hacia moldes conservadores del bolchevismo \ El fracaso de la

organización industrial bolchevique (respectivament, "La Publicidad", 29-X-1919 i 30-X-1919). Rovira hi fa un
estat de la situació agraria i industrial en funció de les mentalitats tradicíonals del camperol i de l'obrer rus: "La
revolución rusa -dirá en el primer deis articles-, hecha necesaria por los siglos de esclavitud anteriores es un
formidable movimiento de campesionos contra el régimen feudal, dirigidas por jefes, el objetivo, la mentalidad
y la doctrina de los cuales, no tiene nada de común con las aspiraciones de la masa rural".

1283 La transformación del bolchevismo, "La Publicidad", 2-U7-1920.
1286 "La Publicidad", 7-1Ü-1920. On destaca una frase de Trotskij: "No ignoramos que hemos atentado

contra los principios de ¡a Democracia. Pero nosotros ponemos por encima de ¡os principios de ¡a Democracia,
los principios de la Revolución Soria?'. Aquesta concepció del revolucionan soviétic sérveix contráriament a
Rovira per a reivindicar l'estat democrátic.

1287 Democracia y lucha social: la sombra de Jaurés, "La Publicidad", 2-XII-1920.



occidental capitalista en una situació revolucionaria amb hegemonia d'una societat agraria?

Rovira i Virgili argumenta en aquests termes: "Pero el atraso de la evolución social de Rusia"

rau en el fet que "ésta no cuenta con una clase media numerosa y poderosa, capaz de
1 TOO

oponerse a la política primitiva de los Soviets" . Creía, altrament, que el régim soviétic

anava al fracás a causa del desenvolupamerit d'una "burocracia soviet ista"UZ9.

La situació interna russa va ser la part final de les cróniques a "La Publicidad". Entre

1920 i 1923, la constitució de lTExércit Roig, les incursions d'aquest a Polonia i la Conferencia

de Genova, amb la cerca de suport económic per part del régim soviétic, foren les notes

dominants de les intervencions rovirianes. Aquests aspectes es complementen amb

l'acceptació per part de Rovira i Virgili deis posicionaments de socialistes italians que havien

visitat Rússia i que expressaven els dubtes, com fou el viatge de Serrati, director del

portantveu socialista i probolxevic "Avanti", qui plantejava si "el proletariado ruso sabrá

encontrar en si mismo, en su propia energía y en sus propias virtudes, la capacidad de

producir, en su interés colectivo, lo que producía antes en.beneficio de sus explotadores" " .

Quant al posicionament davant la Conferencia de Genova, Rovira mostrá un criteri

mes obert amb els soviétics, precisament quan ja s'havia posat en práctica la NEP.

Efectivament, l'historiador i polític trobava excessives les condicions deis aliats davant els

comunistes russos per obtenir reforcos comerciáis i económics. I concloía: "No puede negarse

que esas condiciones son duras. Nos parece dudosa su autenticidad. Si fueran auténticas, no

habría manera que la República de los Soviets estuviera representada en Genova". Calia

incorporar els russos a la Conferencia "para trabajar solidariamente en el renacimiento

económico universal"*291. Malgrat tot pero, la lectura global de Rovira no era en cap cas

favorable al régim deis soviets: "El régimen soviético, que ha fracasado en sus ensayos

económicos, hase sostenido gracias a contar con un ejército al servicio de las presentes

instituciones y de los hombres que mandan en Moscú. El procedimiento político de los

bolcheviki es el mismo que el de los generales de Méjico [a la revolució mexicana]"1292. Les

idees socials de Rovira eren, dones, reformistes i no preveien- un enduriment deis

posicionaments de la burgesia, com reconeixia després del traspás de Lenin: "Posant el

problema obrer en l'exclusiu terreny de la forca, hi ha la possibilitat que la burgesia, reforsada

1288 El problema de Rusia: una mieva oferta de paz, "La Publicidad", 17-XH-L9L7.
1289 El régimen sovietista: la situación de Rusia, "La Publicidad", Í8-W-1920.
1290 La situación interior de Rusia: un artículo de Serrati, "La Publicidad", ll-VIH-1920.
1291 Les mesures deis paísos aliats anaven des del reconeíxement del deute rus d'abans de la guerra fins a

la desarticulació de l'exércit roig, la creació de ports llíures al Báltic i la interposició de l*Entesa al comer?
russoalemany.

1292 "La Publicidad", 21 -ffl-1922.
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per elements técnics i intel-lectuals, siguí molt mes forta que la massa obrera comunista,

almenys durant molt de temps [...].¿No es mes lógic i mes práctic omplir els anys que

manquen per a la transformació total [...] en la millora de la societat present i en l'aplicació

d'un conjunt de reformes que corrigeixin les mes flagrants insisténcies del régim

capitalista?"1293

És per aquest motiu que l'horitzó ideológic de Rovira i Virgili en el vessant

internacional es basa en la reivindicado d'aquells teórics que, com Jaurés, contemplaven una

situació de democracia participativa i proposaven una transició no revolucionaria. Rovira

entenia el socialisme com "unprincipio de orientación social"

Deia Eugeni Xammar que, des de la seva formació, la Unió Soviética pertanyia a un

altre món1295. Possibíement Rovira no havia tingut present la propia evolució russa, tant la

política com la social i económica. De les seves opinions caldria destacar dos nivells. D'una

banda, una interpretació ideológica sobre el que considerava qué era socialisme. De l'altra,

l'extrapolació del que s'esdevenia a Rússia, lligat al que succeía a la Primera Guerra Mundial,

d'acord amb els interessos de la Triple Entesa. Peí que fa al primer aspecte, per a Rovira era

indestriable un régim de llibertat política d'una política reformista. Així s'expressava el 1928

des de "La Ñau"; "Hi ha mes distancia entre un comunista de la III Internacional i un

socialista, que no pas entre aquest i un liberal-radical [...]. El socialisme és avui un

reformisme social tendencialment coHectivista, que es descabdella dins el marc democrátic.

El comunisme és un estatisme obrer de base dictatorial" . Poc després, amb Acció

Republicana, es referia a Emili Vandervelde común possible model ideológic socialista:

"situat en el camp de la política de classe i manté l'ideari básic del socialisme col-Iectivista;

pero no té com a dogmes eis principis formulats per Marx, ni prescindeix deis problemes

humans que s'estenen per damunt de les fronteres de classe i estaments. Vandervelde és tan

demócrata com socialista"1297. Rovira, per tant, no havia canviat de posicionament ideológic

respecte de la Primera Gran Guerra en no identificar socialisme i marxisme129 . En tractar,

dones, el procés revolucionan rus cal teñir presents les dues esferes sobre les quals havia de

construir-se un nou model social amb un socialisme no centralitzat: l'económica i la humana.

1293 Fulmen [pseud. de Rovira i Virgili]: Els éxits deis comunistes, "La Campana de Gracia", 27-XTl-
1924.

1294 El socialismo ante la realidad, "La Publicidad", l-Vffl-1917.
lWÍ Eugeni XAMMAR: Seixanta anys d'anarpel món, Ed. Pórtic, Barcelona, 1974. p. 294.
1296 Sócialistes i Comunistes, "La Ñau", 26-VII-1928.
1297 La Situació a Rússia, "La NaiT, 3-XÜ-1930.
1298 La Posta del marxisme, "La Ñau", 27-VH-1928.



Rovira no entenia Tuna sense l'altra. Pero també cal dir que les interpretacions sobre la

revolució soviética estaven en relació ais contextos polítics del país

1299 Rovira efectúa, en aquest sentit una projecció de la Rússia sovierista entre 1938 i 1947. El canvi de
marc polític en la Catalunya de la guerra i de la revolució (1936-1939) el posicioná en una defensa del referent
soviétic com a baluard de la lluita antifeixista en l'ámbit peninsular i com a mur de contenció de l'hegemonia
annexionista del nazisme a 1' Europa Centreoriental, en el cas deis sudets a Txecoslováquia, el Viatge a la URSS.
Rovira exposava aquest panorama prebéHic nazi a Impressions d'un viatge a la URSS, "Revista de Catalunya"
1940, anide reeditat per Joaquim MOLAS a Viatge a la URSS, Ed.62, Barcelona, 1968, p. 63. Utilitzo aquesta
reedició per a les cróniques a "La Humanitat1! i "Meridíá"]. Per al context cultural i literari en suport al
compromís antifeixista, ¡ del Rovira com a representat de l'Alianca deis Intel-lectuals en Defensa de la Cultura,
Maria CAMPILLO: Escriptors Catalans i Compromis Antifeixista (1936-1939), PAM, Barcelona, 1994, p. 349.
La mateixa valoració a Josep M. ROIG I ROSICH: 'La Guerra que han provoca?. Seíecció d'articles sobre la
guerra civil espanyola, PAM, Barcelona, 1998, pp.12-13. D'altra banda, Andreu Mayayo, a mes de situar el
viatge en el marc de reconeixement de la URSS per part del Front d'Esquerres, destaca que la concepció de
Rovira "ha estat objecte d'una certa manipulado, ja que s'ha volgut subratllar mes les seves critiques que els seus
elogís [...]. Rovira, és ciar, no fou mai comunista, pero tampoc un anticomunista" a "El mite de l'URSS en el
moviment nacionalista cátala: revolució i autodeterminació (1917-1989)" a Miscellánia d'homcnatge a Josep
Benet, PAM, Barcelona, 1991, p. 345 n.4. Com he intentatde mostrar, efectivament, la crítica al régim bolxevic
al llarg deis anys vint, no era indicativa d'un posicionament anticomunista. Una versíó coetánia de l'expedició a
la URSS per part de Rovira, a Un viatge a la URSS/ Emili VILANOVA, "Nous Horitzons", 4 quart trimestre de
1964, p.37. Vilanova destacava les conseqüencies d'aquell viatge en Rovira: "Cátala combatent pels drets del
seu poblé, demócrata fins al molí deis ossos, Rovira i Virgili estudiava curosament t elogiava la solució que la
Revolució Socialista d'Octubre havia donat al problema nacional. Recordó haver-li sentit dir, en una conversa en
el tren de Moscú a Leningrad que "amb una estructura com la de la URSS, els pobles hispánics coneixerien un
desenrotllament pacíftc i florent". Aquest viatge que Rovira emprén és concretat en articles per a "La Humanitat"
entre el 25-XI-1938 i el 15-1-1939 i a "Meridiá" entre el 31-XÜ-1938 i el 14-1-1939. Aqüestes reflexions son una
mostra de les preocupacíons socials i d'organització territorial de Rovira. És el cas de la crónica "El benestar
públic1, com a culmínació del període revolucionan obert el 1917: "Del 1917 enea, el poblé soviétic ha passat per
períodes. Hi ha hagut anys d'escassetat i de fam. Ara ja fa temps que la reconstrucció económica, a través de
reformes i plans famosos [quinquennals], ha aconseguit d'obrir un període de prosperitat ascendent. El nivell
mitjá de vida, abans inferior al deis paisos occidentals, l'ha igualat, i ádhuc superat en alguns casos [...]. El
benestar públic que ha comencat a regnar a la URSS, com a resultat, principalment, de l'éxit deis plans
económics, representa peí costat polític, un puixant factor de consolidado, contra el qual no teñen eficacia

. práctica les reserves de doctrina i de procediment. La millor propaganda soviética és el fet innegable de la
present prosperitat". Peí que fa a organitzacíó territorial, Rovira concebía com í'aplicació federal de la Unió
Soviética era un model reeixit d'estat multinacional i remarcava el tipus de federació regional de Rússia (amb
paraMelisme amb les regions espanyoles?). Com escriu a Vn fort estat multinacional1 ("La Humanitat", 11-XH-
1938): "[...] La consolidado estatal és ad una cosa visible, que salta ais ulls. I Stalin ha pogut declarar que la
Unió Soviética és un Estat multinacional que per la seva cohesió interna pot fer enveja a qualsevol Estat nacional
del món [...]. L'exemple de la URSS prova, dones, que es factible de donar ais Estats una unitat auténtica,
resistent i duradora, sense apeHar ais procediments d'absorció i de dominado que caracteritzen l'unitarisme. A la
Unió Soviética, millor encara que ais Estats Units de Nord-América i que a Suissa, pot apreciar-se la realització
práctica de la fórmula federativa: la unitat dins la varietat. Una varietat que és de nacions, i no ja de simples
regions, i per tant mes difícil d'harmonitzar-la amb la unitat del conjunt estatal [...]La Gran Rússia, nucli i
ciutadella de la Unió, no sent, sota el régim soviétic, cap afany d'imposició idiomática ni cap veHeitat
d'imperialisme cultural damunt les altres nacions. Ella mateixa forma, per dintre, una complexa Federació
regional. Un Estat d'Estats, una Federació de Federacions, un poblé de pobles. aixó és la URSS. I és Stalin
mateix qui, ben lluny de parlar de nació russa referint-se a la Unió, o de nació soviética -formules que serien
falses i perilloses- proclama el cracter multinacional de l'Estat soviétic i remarca que aquesta multiplidtat no el
priva de teñir una unitat tan forta, almenys, com la de l'Estat uninacional que en tingui mes".

La mateixa signifícació -conceptúan! el model soviétic com a 'neofederal' en diferenciar-se deí
federalisme clássic i del model de Pi i Maragall peí reconeixement al dret de la separado- a Tornant de la URSS,
"Meridiá", 14-1-1939; "[...] el federaiísme soviétic estreny molt els llacos unitaris. Pero reconeix en tot moment a
cada República federada la llibertat d'anar-se'n de la Unió, si la permanencia en aquesta li deixa de plaure".
Aquesta visió feta des del liberalísme d'esquerres comporta projectivament la comprensió des de rengles de
l'esquerra: "Quan, a les acaballes de la nostra guerra, ana a la URSS, no es declara comunista ni ho trobá tot
excel-lent, pero digué amb l'honradesa de sempre alió que pensava, admira les solucions nacionals que eren la
vivent realització deis millors somnis deis catalans com ell i no reclogué en. actitud hostil davant les noves
realitats socials que, vulguem o no, informen el món futur" (A. Rovira i Virgili/ Granier-BARRERA,
"Ressorgiment", gener de 1950, núm. 402, p.6514).



3.4. Programa (I): Federalisme Nacional

"La veritable cultura catalana no comenca sino ara en els joves de 1922" [Josep M. de Casacuberta,
Quadern mím./O, 10-IV-1922]. -"Cal canviar els homes encara, cal acabar, catalans, amb aquesta oratoria de
meeting de fíns ara -míting electoral o cultural- cal una oratoria alta de sentit roma o bé de Convenció. I cal
catalans altra cosa encara: una decisió. Us trobo estacionáis, verament encantáis, badocs de coses ja passades
com a procediment" [Josep..,, Quadern, trúm. 13 [4-VI-1922]].- "Es evident que la Lliga no té homes ni esperit
per a continuar l'obra de Prat de la Riba" [Punís de Seny. La futura actuado política de Catalunya, "Mirador", 8-
V- 1930]. . •

El que fou director de l'órgan federal tarragoní "La Justicia", Francesc Corbella

escrivia a Josep Conangla i Fontanilles el 1951 que no podía "conceptuar que cap federal, cap

que sostingui el nostre ideari, pugui transigir amb el totalitarisme, o sia l'esclavatge: la

negació de la llibertat"1300. Mes enllá de l'extrapolació temporal, la tesi de Corbella és

contrastable amb el programa ideológic roviriá de federalisme nacional (en el marc de la

vinculació entre intellectuals i polítics)1301, és a dir, d'un lliure pacte entre nacions per a bastir

una organització política confederativa des del reconeixement de la plurinacionalitat. Aquesta

proposta reflecteix, a la base, un estat de consciéncia i de to polític oposat entre Catalunya i

Espanya. En efecte, en una valorado de la vida política catalana i espanyola, Rovira centrava

El 1940, Rovira destacava -en l'inici de l'expansionisme nazi d'Europa Oriental a l'Occidental- els
avéneos cap a una "progressiva democracia social" soviética mantenint críticament, pero, el projecte de les
democrácies liberáis que en una aplicactó mecánica a la URSS "no marxarien pas bé", car "a despit del rétol
marxista, el régim soviétic es basa en la reaiitat peculiar de les nacions i territoris damunt els quals impera. [...]
Tot el fenomen de la Revolució soviética és preponderantment rus. No adonar-se d'aixó és no comprendre gens
aquest fenomen [...]"."Impressions d'un viatge a la URSS" a Viatge a la ..., 70-71. Rovira es mostrava contrari a
una aplicació mecánica del model democrátic occidental a la URSS, cosa que, d'altra banda, no n'implicava una
apHcació automática: "Amb tot, hem dubtat sempre una mica -[•••]- de les possibilitats d'una fórmula que respon
essencialment, en Tactual període historie, a revolució social, a l'estructura económica i a la mentalitat
tradicional deis pobles capdavanters de l'Occident. No hem vist com la implantació de les ¡nstitucíons
democrátiques -sufragi universal, Parlament, Hibertats publiques- no ha estat, en gran nombre de paisos altra
cosa sino una ficció?" p. 70.

El 1948, des de Perpinyá, Rovira continuava mantenint un esperit crític envers una forma de liberalisme
que no havia reeixit en la defensa del binomi 'llibertat-igualtat' i, en canvi, dins el marc de 1'esquerra liberal,
sabia comprendre la reaiitat sociaL' del régim Soviétic en ua context de creixent polarització Occident-Orient;
"[...] El problema social és el mes espinos de tots els que la humanitat ha anat plantejant, i els régims que han
anat anat establint-se en els diversos pobles durant el curs de la historia han deixat viva la lluita d'interessos i de
sentiments; contra aíxó no han pogut fer gran cosa ni la religió, ni la política, ni la filosofía. L'intent d'apeWar al
mistícisme revolucionan, falla també. I si el régim soviétic s'aguanta és perqué el sentit realista ni té una part
important. Avui aquetl régim és molt mes estalinista que no pas leninista o própiament marxista. Per mi, el
secret de l'éxit materia! del bolxevisme consisteix en la profunda coneixenca que teñen els seus directors de la
psicología deis pobles orientáis, del rus especialment, Un Estat compost i recompost de l'amplada de la URSS no
s'aguanta trenta anys per l'atzar o peí miracle, entre foc i ferro, guerres i fams. ¿Us imagineu com hauria anat una
organització d'aquells pobles muntada per Bakunin o per Kropotfcin o tan sois per Tolstoi, si aquest hagués tingut
vocació política? Ens plagui o no, hem de reconéixer que hi ha elements forts en la construcció soviética. Tan
forts, que de vegades arribo a creure que, si una nova guerra no la desfá, sobreviurá llargament ai régim
occidental, que porta el core a la mateixa meduMa. Francament: el régim económic occidental no em mereix
gaire respecte, i si en vegés la seva fi, no el ploraría sino en la mesura que la seva desfeta perjudiques la llibertat
de l'home, la de l'esperit [...]". Carta de Rovira i Virgili a Amadeu Hurtado (Perpinyá, 11-VIT1-I948) a A.
Hurtado i Antoni Rovira i Virgili. Correspondencia inédita (1947-1949), "Recerques, 7" (Barcelona, 1977), p.
175.

1300 Carta citada parcialment a 1'epígraf "Rovira i Virgili a "La Nova Catalunya" (Perpinyá, 2-VT-L951).
1301 Intelectuales y políticos, "La Publicidad", 7-XI-1921.
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el context polític en una dicotonomia insalvable. Mentre que Catalunya representava una

projecció de "joventut", Espanya representava la "caducitat". Efectivament, Catalunya havia

passat de "regió a nació" com a reflex de 'Texisténcia a casa nostra d'un ideal coHectiu que fa

fecunda i alta la vida catalana". En canvi, el panorama espanyol n'era antinómic; "Els darrers

vint anys de lTEspanya unitaria, donen al contrari, la prova trista de l'eixorquia d'un régim i de

la greu malaltia de la vella ánima espanyola [...]. La nació catalana no és ja per a nosaltres'un

concepte, sino una realitat viva [...]. La Catalunya-nació, no surt de l'emfarfec deis debats

teorétics, sovint térbols i enervants. Surt de la realitat biológica del viure cátala, que ha

produiit el magne fet de la consciéncia patriótica [...]. Perqué la Catalunya-nació no és ombra i

fum, sino eos i ánima de la patria"1302.

Tot aquest marc historie -que no és altra cosa que la crisi de l'estat borbónic

restauracionista- és el que va induir Rovira a proposar la fallida de 1'intervencionisme en ia

vida política espanyola des de la propia base de la Lliga . Políticamente el sorgiment d'una

crítica a l'orientació de la Lliga gesta el que mes tard hauria de ser la Conferencia Nacional

Catalana, reflex, com mantenía l'opinió periodística, d'una nova estrategia nacional que

suposaria una "renovación general de las orientaciones catalanas"1304. Al seu torn, el criteri

periodístic també entenia aquesta nova estrategia com el resultat d'una crisi sorgida a partir de

1917-1919 amb "las colaboraciones prestadas por los elementos dirigentes del catalanismo a

la labor de los Gobiernos [...]". I és que, per a Rovira, La Conferencia Nacional Catalana, en

síntesis y de momento, no és otra cosa que un examen de consciéncia, que una junta magna

de acreedores donde se pretende iniciar la quiebra moral de la Lliga Regionalista"U05. Qué

és proposa, per tant, aquesta Conferencia? Rovira concreta que "era un moviment molt mes

ampie que una simple organització política, molt mes ambiciós que una simple organització

política, moit mes ambiciós que una simple actuació de partit: tingué, de bon principi, una

1302 Els darrers vint anys a Catalunya i Espanya, "La Veu...", 1-1-1919.
1303 Per a l 'evolució políticament en davaltada de la Lliga en el període 1917-1922, propi de la gestació

del programa sobiranista roviriá, Francesc V I L A N O V A : Raimon d'Abadal i Caldera, Ed. Labor, Barcelona,
1992, p .43. D'altra banda, Víctor Hurtado escrivia des de París (28 -X- I970) unes reflexions arran de la biografía
de Ferran Valls i Taberner de Parpal/ Liado, constatant el víratge de la política catalana des de 1917 i vinculant
polít icament els esdeveniments al traspás de Prat de la Riba i al procés contituent d'Acció Catalana, "filia de la
Lliga de Prat", Cf.: Epistolari de Francesc Martorell i Trabal i de Pere Bosch i Gimpera amb Ramón d'Abadal i
de Vinyals i amb Ferran Valls i Taberner: 1908-1931, PPU, Barcelona, 1991. Peí que fa a la mateixa lectura de
s e p a r a d o des de la base de la Lliga per a representar "altres forces i al tematives nacionalistes" i, a mes, per a
cercar un sector ampli de la classe mitjana, David M A R T Í N E Z FIOL: TL, cit., pp.2 i 102,

1304 Crónica. La conferencia nacional catalana [ARV], "La Publicidad", 10-IV-1922.
1305 Desde Barcelona. La Conferencia Nacional Catalana/ i Crónicas de Barcelona. La Conferencia

Nacional Catalana [II] Joaquín Montaner, "El So!", 7-V1-1922. El segon article recull el comentan de 1'article de
contestació de "La Veu de Catalunya (28-V-1922) ais plantejaments de la Conferencia. No he sabut localitzar
documentado que detalli la relació entre Rovira ¡ Joaquim Montaner, si bé el primer dedica un exemplar á'El
Nacionalismo Catalán [Biblioteca Arús].



finalitat verament nacional: la catalanització de les diverses manifestacions socials del nostre

poblé, de tota la nostra vida col-lectiva"1306. Calía, dones, desmarcar-se de la crítica del "tot o

res" que podia afectar el procés d'organització de la Conferencia i, en canvi, impulsar una

nova acció política que contestes la regressió nacionalitária per part de l'Estat espanyol1307.

Era per tot aixó que cobrava sentit precisament un nou 'examen de consciéncia1 nacionalitari.

És a dir, un replantejament de la ideología nacional per a una nova acció política, que havia de

palesar les limitacions del "nacionalisme evolutiu" del Comité d'Acció Política de la

Lliga"1308.

La vinculació entre consciéncia cultural i política fou la base a través de la qual Rovira

formula la proposta de federalisme nacional o establiment d'una estructura política de relació

igualitaria entre les quatre nacions que formen la Península Ibérica: Galícia-Portugal-País

Base-Navarra, Castella i els Paísos Catalans. Pero el régim confederatiu (=federalisme

nacional) no seria real si el moviment de socialització nacional no fos efectiu. Per aquesta rao

Rovira emfasitza a a través de La Nacionalització de Catalunya la necessitat de dotar el

Principat d'uns referents civicoculturals que actuün com articuladors des de la base social

d'una nació cultural, sense la qual no será possible la legitimació d'una cultura política

republicana confederal. Aquest moviment sociocultural impulsava -segons Rovira-

organitzacions polítiques que denc. á del Pacte de Sant Gervasi establirien un marc d'activació

de la nacionalització cultural i que aniñen des de Esquerra Catalanista-Unió Catalanista

(1914-1916)1309fíns a Acció Catalana.

Será en aquest marc de transició cap a Acció Catalana que Rovira impulsará la

necessitat de consciéncia nacional-cultural. Serán sis anys (1916-1922), en els quals Rovira i

1306 1922-1932..., p. 1.
1307 CróniccL.Ni todo, ni nada, "La Publ ic idad" , 25-111-1922.
1308 La contestado de la Lliga a l'organització de la Conferencia Nacional, on constata que l'ideal

intervencionista de Prat de la Riba féu que el catalanisme passés de la situació emocional a la política, ratifica la
unitat i l'encert del gradualisme polític, conceptúa la radicalitat de la Joventut Nacionalista dlirritació radical" i
1'alternativa ai catalanisme evolutiu és concebuda de "catalanistes radicáis" i "pessimisme revolucionan" a La
Conferencia Nacional Catalana. Declarado de la Comissió d'Acció Política de la Lliga Regionalista, "La Veu
de Catalunya", 26-V-1922. I Evocado escaient, "La Veu de Catalunya", 27-V-1922, p. 9. En aquest cas el
Comité d'Acció Política remarcava les suspicácies davant la Conferencia: "Davant aquesta reaiitat, davant aquest
fet, que tots hem viscut [crida de la Conferencia], és natural que el Comité [...], els capdavanters del
nacionalisme evolutiu, en arribar un moment que veus amigues els exciten a deixar el camí de la intervenció, que
és el mes difícil, pero que és el que fins ara ha produít els únics resultáis tangibles (la constitució de la
Mancomunitat n'és una prova definitiva), per a empendre un altre camí, que no pot ésser sino el de la protesta
revolucionaria amb totes les seves conseqüéncies, pensin que no fóra prudent ni lógic abandonar els
procediments que han produít les úníques victóries aconseguides en vint anys [d'encá de la fundació de la Lliga
el 1901], per adoptar-ne d'altres, d'efícácia dubtosa, i que Túnica vegada que la Lliga els seguí culminaren en el
fracás les conseqüéncies polítiques del qual estem ara Hquidant". Val a dir que aquest editorial és ratificat per la
historiografía que concreta la definició ideológica de la Lliga entre 1902-1907. Cf.:. Jordi CASASSAS i
YMBERT: "Societat i projecte nacionalitzador a la Catalunya de la Restauració" a DD.AA.: Catalunya i la
Restaurado (1875-1923), Centre d'Estudis del Bages, Manresa, 1992, p. 267.



Virgili será una república confederal sense partit, pero amb un objectiu constant (aprofitant,

com hem vist, el marc de la Primera Guerra Mundial per a vincular les reivindicacions

polítiques autonomistes catalanes amb plets nacionalitaris com Irlanda): bastir la legitimitat de

construcció d'una nació cultural, base de les reivindicacions polítiques. Per aquesta rao el

1921 -en un context de radicalitat de la Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista envers

la táctica intervencionista de la propia Lliga1310- emfasitza que "en tot moviment nacionalista,

l'aspecte essencial el constitueix l'enfortiment de la personalitat nacional. Guanyar eleccions, i

fer campanyes parlamentáries, i obtenir tal o qual llei o decret favorable, és cosa sens dubte

important [referint-se a l'estratégia de la Lliga Regionalista d'intervenció reformista de l'estat

espanyol]. Pero ho és molt mes, moltíssim mes, el fomentar els sentiments patriótics,

l'estendre l'ús i la coneixenca de l'idioma, el fer cada dia mes catalana la vida deis filis de

Catalunya. Si avui les circumstáncies no son favorables a l'éxit de l'acció política i

parlamentaria del catalanisme, queda l'amplíssim camp interior de la renacionalització de

Catalunya. En aquest camp hi ha encara extensíssims erms. Tothom qui vulgui treballar-hi té

feina llarga. I la feina mes profitosa, ara per ara, és la d'empényer el moviment ascensional de

la joventut nostra, per a equipar espiritualment la nova generado, la qual está cridada a

resoldre, plenament i satisfactóriament, el problema de la nostra patria"1311.

Aquest text palesa una idea que presideix la reivindicado que va fer Rovira de la mort

del batlle de Cork el setembre de 1920, Macswiney, un referent polític en el procés

fundacional d'Acció Catalana. La via irlandesa era un model que servia de paral-lelisme a la

política de l'espanyolisme de la Unión Monárquica Nacional i, alhora, legitimava una via

alternativa a la táctica intervencionsita de la Lliga regionalista1313.

1309 JoanB. CULLA: "La Joventut...", p. 122.
1310 Les intervencions de Rovira al "Butlleti de L e s Joventuts Nacional is tes de Cata lunya" daten del

1920. És a dir, quan Rovi ra intervenía a "La Veu de Catalunya", pero alhora mantenía una posíció ideológica
republ icana nacionalista. L e s seves dues intervencions van consist ir en la glossa de les perspect ives de l 'Europa
de postguerra (en la línia de les cróniques de política internacional que feia a "La Veu" i a "La Publ ic idad")
quant a dos ámbits. El primer era articular les contradiccions de classe dins la cohesió nacional; optar per una
critica a l 'obrensme que ignorava les nacíons sense estat i alhora apostar per una via socialista reformista peí que
feia a la representació real-territorial de l^s ta t : "No es tracta pas d'alcar la patria contra la classe dins la
solidaritat de la patria, que és la superior forma biológica de la societat humana. [...]. Sois el sentiment de patria
pot donar a l'Estat i a la societat la forca solidarista necessária per a no sucumbir davant el sentiment de classe,
massa nodrit d'instints primaris ante-socials i anti-socials" [La Jorga solidarista del sentiment de patria, "Butlleti
de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya", 1, novembre]. La segona refíexió roviriana va tractar de les
conseqüécíes del no acompliment del Tractat de Versalles peí que feia a aixecaments socíals. I davant aquesta
possibilitat Rovira comentava: "mai no haurá estat mes necessari en el món l'acció de les forces nobles de

Tánima humana [...]. La veritat és que sense idealisme no hi ha vera revolució" [Europa, 1921, 3, "Butlleti,..",
Nadal 1920], Per al context de la radicalitat de la Joventut, Claudi AMETLLA: Mentones polítiques, Vol.II,
Distribucions Catalónia, Barcelona, 1979, pp. 39 i ss.

1311 La joventut catalana, "La Campana de Gracia", 13-VTQ-1921, p. 1.
1312 Rovira sitúa el context cátala en funció comparativa amb la situació d'Irlanda del Nord quant a

l'opisició d'un espanyolisme interior: "Catalunya té avui dos Ulsters: Un Ulster de cfasse, que és la fracció



El baüle de Cork afírmava que "en el camp polític i social, el nacionalisme és avui la

única flama d'ideal que llueix en la foscor d'una nova barbarie. El nacionalisme és l'últim

idealisme que en aquest camp existeix"1314. Alhora que la lluita irlandesa destacava: "[...]

l'aspecte alliconador del sacrifici de l'alcalde de Cork no és l'episodi trágic de la seva mort per

inanició voluntaria. És la forca del patriotisme, la profunditat del sentiment nacional. Que

aquesta forca i aquest sentiment prenguin una o altra forma, aixó és cosa que depén del

temperament de cadascú i de les circumstáncies de cada país. La vera llicó que la Irlanda

d'avui ofereix heroicament és, no tan la deis actes heroics isolats, que poc valdrien per si

mateixos, com la de la unitat i la solidaritat del poblé en el daler de la llibertat nacional. La

gran forca d'Irlanda está en la intensitat i la difusió extremes de la convicció patriótica.

L'ambient irlandés está saturat de nacionalisme radical. I diem radical en el ver sentit, és a dir,

en el sentit que ateny la reí mateixa de la vida col-lectiva. Aquesta saturació nacionalista, si no

és encara la victoria de 1'ideal, és almenys la seva condició necessária, si és que no es confia

vagament en l'atzar de les circumstácies favorables. Aprenguem, dones, de la Irlanda heroica

d'avui, la Uicó del fortíssim, general i pregón patriotisme. Sense la intensificado i la difusió

prévies del sentiment nacionalista, els sacrifícis, individuáis o coHectius, serien estérils"1315.

No en va la proposta estratégica que es deriva de l'homenatge a Macswiney era l'assoliment

d'un"Estatlliure"m6.

I aquest raonament -tenint en compte un context de creixent conscienciació

nacionalitária internacional de postguerra1317- es contraposava al cas deis drets de catalans i

bascos: "Així, Espanya ocupa el darrer lloc en la Uista deis Estats. Viu, espiritualment, fora

anticatalana del sindicaHsme, i un Ulster polític, que és la "Unión Monárquica Nacional". Tinguin compte els
senyors d'aquesta -ja que els altres no els importa gaire- que les aigües del nostre nacionalisme, deturades per
1'embús, no canviín també de camí". I, per Rovira, aquest nacionatisme va canviar de camí el 1922. Cf: Irlanda i
Ulster, "La Veu de Catalunya", 19-UI-1920, p. 8. •

1313 L'exemple d'Irlanda, "la Veu de Catalunya", 9-VÜ-1922, p.9: "El problema d'Irlanda, com el
problema de Catalunya, és un plet de llibertat col-lectiva, i aquesta la condició essencial que identifica tots els
plets nació nal istes, malgrat totes les altres altres diferencies, en certs aspectes fundamentáis". Per al context
polític general, Xosé-M. NÚÑEZ SEIXAS: El mito del nacionalismo irlandés..., pp. 43-46.

1314 Crónica estrangera, "D'Ací D'Allá", setembre 1920, p. 891.
13ts "Introducció'VA. ROVIRA I VIRGELI a Irlanda. El batlle de Cork i Catalunya, Barcelona, Atenes,

1921. Mes que dubtosa és la interpretació que "Rovira i Virgili dirigió una táctica sitrnfeiner", Xosé-Manuel
NUÑEZ SEIXAS: Tes. Doc., p. 814. Un dubte que sembla que persisteix en la correcta interpretació del suport
de Rovira a l'estratégia laborista a la qüestió irlandesa. Tes. cit., p. 815.

1316 "Catalunya" ^irlanda. Elbatlle..., s/p.
1317 Rovira constatava que "el sentimiento nacional continúa siendo, y es hoy más que nunca, una de las

grandes fuerzas profundas que mueven a la Humanidad El internacionalismo y el cosmopolitismo retroceden
ante la nueva explosión de las fuerzas nacionales [...]. El mundo marcha hacia la unidad, se decía; los
elementos nacionales, particularistas, locales, van cediendo gradualmente el terreno a los elementos
internacionales, generales, cosmopolitas. Los que tal decían, se equivocaron. Y esa cantinela sólo la repiten hoy
algunos intelectuales adormecidos y algunos políticos y periodistas de Madrid". Cf: En la Post-guerra. El
avance del sentimiento nacional, "La Publicidad", 10-V-1921.



d*Europa i en un període historie endarrerit d'alguns segles. Ni les llicons duríssimes de.la

propia historia, ni els magnes exemples exteriors, commouen la tossuderia unitarista de la

gent espanyola. Així, Catalunya i Bascónia teñen la immensa desgracia d'haver de debatre el

seu plet amb un Estat fóssil". En efecte, aquest context servia, a Rovira per a remarcar la

manca de solució "moral" que aportava el catalanisme intervencionista: "D'altra part, una

branca del nacionalisme [Lliga Regionalista] s'esforca amb la seva coMaboració en l'obra del

Govern d'Espanya, a esvaír els recéis tradicionals i a facilitar una solució de concordia. Si els

esforcos de Catalunya per a aconseguir la seva autonomia fracassen, no és pas per culpa deis

catalans. És que no sentirá Espanya, o almenys els homes mes intel-ligents i mes europeus

d'Espanya, l'afront de veure que l'Estat espanyol ocupa el darrer lloc deis Estats?"1318.

En aquest context polític de tránsit a la formació d'Acció Catalana des de sectors de la

Joventut Nacionalista de la Lliga Regionalista i republicans d'esquerra com Rovira1319, cal

comprendre la perspectiva del nou partit: "Reculem fins a trobar el camí fressat d'En Prat de

la Riba. Tornem a seure i a meditar, per un moment, sobre Hierba familiar que serva

l'emprempta del seu dinámic repos". Acció Catalana representava una fase superior de

l'esperit pratiá (definit essencialment des de quadres intel.lectuals, les limitacions polítiques

combatives deis quals eren clares per a sectors polítes situats mes a 1'esquerra

independentista)1320. O, com establia Rovira, un "moviment de reacció nacional". Es tractava

de reprendre la tasca allá on Prat l'havia establert . Per aixó, hom concebía com antitética la

1318 El darrer lloc, "Patria i Treball", 33 (Sant Feliu de Llobregat, 25-XTJ-1921), p.10.
1319 Pe r a aques t p rocés de convergencia ; A n n a S A L L E S : "Antoni . . . " & Resurtí..., p . Xi i p . 128. Pe r a la

sessió de la Junta Directiva de la Joventut Nacionalista dé la Lliga on s'acorda la separado d'un sector -presidit
per Peíai Vidal de Llobatera- per a incorporar-se a Acció Catalana, amb un total de 125 vots a favor i 105 vots
en contra: La Joventut Nacionalista de la Lliga, "La Veu de Catalunya", 29-VI-1922, p. 8.Una crisi de legitimitat
"moral sobre los jóvenes" envers la política de Cambó segons José M. FRANCÉS: Op. CU., p. 498. Per al procés
de radicalitat de la Joventut Nacionalista de .la Lliga en el marc de la creació d'Acció Catalana, Jordi
CASASSAS. "Joventiits i crisi política d'entreguerres. A la recerca d'un nou nacionalisme" a La joventut..., p.
i 10.1 Jordi CASASSAS: Els quadres del regionalisme. L'evolució de la Joventut Nacionalista de la Lliga Jim el
1914, "Recerques", 14, Curial, Barcelona, 1983, p. 21. Amb tot, cal constatar que la separado entre Conferencia
Nacional Catalana/ Acció Catalana i Lliga Regionalista va ser definida per sectors de! nou partit com una pura
divisió del treball polític (nacionaützació/ intervenció). Eren, dones incompatibles pero complementarles. Així
Raímon d1 Abada! escrivía a Ramón d'Abadal i Vinyals el 26-V-1922: "aquesta nit debatem la incompatibilitat de
les dos tendéncies i, al mateix temps, la necessitat d'existéncia de les dues". Cf: Jaume SOBREQUÉS I
CALLICÓ et alii: Epistoiari de Raimon d'Abadal i Caldero amb Ramón d'Abadal i de Vinyals amb Ferran Valls
i Taberner, PPU, Barcelona, 1992, p. 95 i ss.

1320 L a limitació plít ic d'aquests quadres intel.lectuals a P E L A Y O M E L E N D E Z Y S O L A [=Ramon
ARRUFAT I ARRUFAT]: La Unidad hispánica. Españay Cataluña (1892-1936), Barcelona, 1946, p.83

1321 Antonia ROVIRA I VTRGILI: Resurtí..., p. 127. Des de l'exili, Rovira interpreta el marc hegemónic i
de crisi de la Lliga centrat en la trajectória de Cambó entre 1901 i 1923: "la Joventut Nacionalista de La Lliga
acaba per reovoltar-se. I la convocatoria de la Conferencia Nacional Catalana deí 1922 -document redacta! per
Bofíll i Mates- blasmava la táctica camboniana [...]. Si Prat de la Riba reeixí mes, va ésser en la política de
Catalunya endins, mentre que en la de Catalunya enfora, a part de la Mancomunitat [...], tampoc no va
aconseguir res [...]". La qüestió, dones, raía a la necessitat de fer una política adrecada a Catalunya. "Eli
[Cambó] representa una gran riquesa per at nostre poblé. Pero un esmercament defectuós de les seves quaiitats



projecció espanyola de la política i, per contra, es proposa la complementarietat de la

projecció catalana exterior i la nacionalització interior: 'Tacció exterior de fer conéixer el

nostre problema, intemacionalitzant-lo; i l'acció interior de laborar Catalunya endins, mes que

per mitjá de les nostres corporacions publiques, que ens trobarem que responen a una tónica

mes general, acudint de dret al nostre poblé, per tal que arribi a assolir una sificient densitat i

passió nacionalistes [...]. La nostra catalanitat, el nostre nacionalisme, malgrat de la depuració

de Tuna i de l'abrivada de l'altre, son encara mes aviat superficials. Ens cal una catalanitat

substantiva, ens cal un nacionalisme passional; cal que en participin munió de catalans de tota

contrada, condició i escola". El partit era una organització d'ideals mes que no pas politicista:

un "mosaic de tendéncies", "mes que un partit era un moviment patriótic" . I aquesta funció

d'idealitat era servada a les bases joves: "El nostre poblé té fam d'ideals, pero sap dejunar de

política. Les joventuts catalanes han de complir el ministeri d'aportar-li pensament i fervor;

han d'aplegar les activitats disperses, revisar l'ideari que ha de menar-les i planejar les normes

de llur actuació popular"1323. És a dir: "els homes d'Acció Catalana venen a desplegar una

bandera d'idealisme patriótic sense concessions a la vella política, sense els vicis deis passats

períodes de transido. Per aixó han renunciat a l'enganyós i perillos aprofitament de les restes

d'organitzacions velles i han decidit bastir, de dalt a baix, l'organització nacional que demanen

els temps nous del catalanisme"1324. I aquest nou horitzó és el que Rovira interpreta quan fa

balanc de la política de sis anys de la Lliga: "S'han perdut sis anys, ha fracassat tota una

política. L'autonomia .que ens diuen que arribava encara no és aquí ni es veu que vingui"1325.

Aquesta crítica correspon a la concepció roviriana d'irradiació de la consciéncia nacional en

I'aspecte territorial i d'organització política dins la confederado entre nacions peninsulars

desenvolupada a la conferencia "El problema de les Nacions Ibériques".

va fer minvar el seu rendiment. Aixó que diem de Cambó pot dir-se d'altres catalans assenyalats de la nostra
época. Esforcem-nos, d'ací endavant, a obtenir tot el rendiment possible deis nostres homes. Catalunya, per a
refer-se i triomtar, els necessita tots". Cf,: En la morí de Cambó/ A. ROVIRA i V1RGIL1, "La Humanitat", 68,
22-V-1947.

1322 Ramón Peypoch esmenta com a partidaris de la transformació d'Acció Catalana en un moviment
patriótic: Bofill i Mates, Nicolau d'Olwer, Raimon d'Abadal, Vila Abadal i Manuel Raventós. En canvi la "gran
majoria" volia que Acció fos un partit articula! a través d'un catalanisme liberal que "superaria les inevitables
diferencies suscitades peís fets concrets, grades a l'esperit de tolerancia que tots es proposaven de mantenir, i
que Bofiit i Mates definí com a tolerancia activa". Vegeu "Notes al Próleg'7 Ramón Peypoch [sd/sp].

1323 Es tracta de ía proclama de la Conferencia Nacional Catalana inclosa -com a exemple d'irradiació
territorial on existia una determinada tradició nacionalista i republicana- a "Foment. Diari Nacionalista
República", 117, 20-V-1922].

1324 Els acoras d'Acció Catalana [editorial], "La Publicitat", 7-M923.
1323 Paraules de Rovira al míting del teatre Bosc, "La Publicitat", 24-IV-1923.



3.4.1. Construcció nacional: "El Problema de íes Nacions Ibériques" (1922)

"La mancanca d'esperit civil, de ciutadania ampia i oberta, és una de les característiques tradicionals de
l'Espanya castellana. La nostra tradició és una altra, així com el nostre esperit és díferent. Ells [els lerrouxistes] a
llur Espanya li ho perdonen tot: l'esperit intolerant, el pretorianisme, la corrupció política i la desmoraliízació
económica [...]. Espanya no ha d'ensenyar res de bo a Catalunya. No ens ha de guardar de-cap perill, ni ens ha de
garantir cap dret cívic, que prou feina té per ella" [Espanya tal com és/ (ARV), "La Publicidad", 15-X-1922].
"Alió que hi ha de mes caduc en la doctrina de Pi és el regionalisme" [La Campanya que esperávem/ ARV, "La
Ñau", 8-IX-1928].

Quan Rovira analitzava retrospectivament la identifícació del programa de Prat amb

l'orientació liberal, no feia altra cosa que compendiar el sentit de les etapes del catalanisme,

que havien evolucionat des d'un sentit lingüístic i cultural fins a un programa polític i

espiritual1326. Un programa que, en una fase d"agitació", significava una certa ruputura amb

els plantejaments regeneracionistes de ía Lliga. Aquesta nova escissió era análoga a la deis

republicans de la Lliga del I9041327. Així, les aportacions teóríques de Rovira al si d'Acció

Catalana1328 suposen una crítica a les limitacions de la col-laboració ministerial espanyola de

la Lliga que, des de la historiografía s'ha interpretat com una "renovació del nacionalisme"

cap a l'orientació d'esquerra132 . La proposta de Rovira era la d'accedir a nous sectors

mitjancant la divulgado i la propaganda1330. Aquesta socialització a partir de la difusió deis

programes era propia deis paísos que havien assolit la normalitat nacional; pero calia incidir

en el procés de construcció nacional: "Si existiera en Cataluña, como existe o ha existido en

1326 Evolució del Catalanisme [Conferencia de Rovira i Virgili a 1'Avene Democrátic República de Sant
Andreu], "La Ñau", 10-X-1930. Per a l'assumpció actualizada de les idees pratianes en un nou context
sobiranista, Jordi CASASSAS: Jaume Bofill..., p.263.

1327 El qualifícatiu d" 'agitació" a A m a d e u H U R T A D O : Quaranta..., Vol. H, pp. 125-126. Per a
l'escenari retrospectiu de la separado de 1904, Op. cit,, p. 126.

1328 Cal dír que Rovi ra no identifícava el p rograma d'Acció Catalana amb el d 'Acció Francesa. Aquesta
era una oposic ió que va establir a partir de la doctrina nacionalista del definidor de l 'alianca gal-la Charles
Maur ras : "Aquí el mot nacional isme [Acció Francesa] está p res en un sentit diferent del que té quan es refereix a
les re ivindicacions patriótiques deis pobles opresos i al principi de les nacionali tats . P rec i sament Charles
M a u r r a s i els seus companys d'idees son enemics declaráis d 'aquests principis". Vegeu: I.'afer Daudet-Kfalvy i la
campanya de León Daudet; la carta a Poincaré: l'acusació: debat parlamentan: El parer de Ctemenceau
davant el jutge, "La Veu...", 10-X-1917, p. 7. Una in terpre tado sobre la composició interclassista del nou partit
i amb especial émfasi sobre les capes intel-lectuals: Enric U C E L A Y D A CAL: El nacionalisme caíala i la
resistencia a la Dictadura de Primó de Rivera (¡923-1931), TD, U A B , 1983, pp. 573 i ss.

1329 J. A. G O N Z Á L E Z C A S A N O V A : Op. Cit., pp. 255-259; Albert B A L C E L L S : Historia..., p. 100, i
Horst HIÑA: Op. Cit., pp. 353-354. Encara que aquest historiador sembla contraposar massa radicalment la
concepció de Prat i la de Pi i Margal! en el orígens del nou partit. É s prou evident I'editorial de "La Publicítat"
(23-XI-1922) quan manifesta -en frases reproduides de "La Veu"- que "la realitat és que la Lliga proclama la
conveniencia d'una solució harmónica" [i] "que hi ha un nombre cada vegada mes gran de catalanistes que ja no
creuen possible una solució harmónica del plet cátala". I "La Publicitat", a mes d'assegurar que les ratlles de "La
Veu" son certes, aprofundeix que "s'accentua a Catalunya un poderos corrent que porta el nostre poblé a la
reivindicació entera de la Uibertat nacional. Nosaltres creiem que Catalunya, fins en el cas de rebre de Madrid
l'afalac d'una autonomía curta, arribaría fatalment, al capdavall, a la conclusió d'integral nacional isme [...]. Ara la
col-laboració deis enemics [la Lliga] apressa els esdeveniments, ajuda la nostra acció i prepara l'hora en qué tots
els catalans coincideixin a declarar fracassat tot intent de solució parcial". CE: La col-laborado deis enemics
[ARV] , "La Publicitat", 23-XÍ-1922.

1330 Jordi C A S A S S A S : Jaume BofilLp, 2 6 1 .



otros países, una organización nacional de conjunto, especie de superestructura que unifica

los esfuerzos en aquello que es común a todas las ramas políticas [...], la labor de

propaganda de propaganda general iría a cargo de ese organismo. A falta de él, son los

grupos y los partidos quienes están en la obligación de realizarla sistemáticamente, con

medios adecuados y con la intensidad y la extensión indispensables [...]. Es necesario que la

propaganda llegue a la saturación para que surta los efectos apetecidos. La propaganda

poco intensa, o poco persistente, no puede obtener resultados rápidos o importantes"1331.

Calía avancar cap a ¡"exigencia nacionalista", que no era altra cosa que impulsar la superado

d'un complex d'inferioritat i de subordinado envers Espanya: "A mesura que la reinstaurado

de ridioma propi en els llocs que li corresponen s'afírma i avenen, cal augmentar, en aquest

punt capital, la nostra exigencia nacionalista. Les posicions reconquistades ens han de fer

pensar mes en les que encara no ho estan.[...]. Els catalans -[....]- han de rompre els lligams

que encara teñen, dintre d'ells i a llur entorn, amb la dita Catalunya castelíanitzada" . Es

tractava, segons Rovira, d'explicitar que amb la fundació d'Acció Catalana s'havia accedir a

una nova etapa del catalanisme, "superior, en intensitat i en puresa, a tots els que havem vist

durant el curs de la renaixenca catalana [...]. Avui el moviment és profíind, arriba a la mateixa

reí de l'ánima nacional. I aixó no solament li dona una major potencia, sino que li assegura un

carácter defínitiu [.„]. Aquesta forQa popular que esclata a Catalunya, sota la pressió de l'ideal

de la patria, fa mes gran la responsabilitat deis homes que hagin d'encarrilar l'acció futura"1333.

Ara bé, aquesta intensitat en la cosciéncia de pertinenca calía no confondre-la amb

rimperialisme. Acció Catalana era nacionalista, no imperialista, ja que aquesta estrategia, "és

la desviació en sentit agressiu i egoísta del sentiment de nació i de l'amor a la patria"1334.

Aquests mecanismes en la incidencia de la consciéncia de país provocaven

Taprofundiment de la doctrina nacional pratiana com a crítica de la satel-lització de la política

catalana envers l'espanyola1335. Acció Catalana, suposava una recuperado del polític

13 ' Comentarios. La propaganda, "La Publicidad", 18-VH-1922. La vía de divulgado nacional
abastava fa premsa juvenil com I'edició d11hEl Picarol". Aquesta revista féu proclamar a Rovira que "L'esperit de
Catalunya está en marxa, i va reconquistant les posicions que han d'assegurar la seva victoria definitiva. Ni la
resistencia deis adversaris, ni els defalliments d'alguns sectors del nostres exércit poden torcer el curs deis fets.
Encara estem voltats de posicions no reconquistades. Encara sentim a cada pas la rotunda sonoritat de l'idioma
estrany que usurpa els llocs que pertoquen a l'idioma propi. Pero no sentim també, cada vegada mes abundants,
els riures subtils del picarol irónic?". Cf: "La Publicidad", U-VIII-1922.

1332 ¿'exigencia nacionalista/ A. ROVIRA I VIRGILI, "La Publicidad", 12-VTII-1922.
1333 El nou periode del catalanisme/La Publicitat", 4-X-1922.
1334 Nacionalisme i imperialisme [ARV] , "La Publicitat", 23-IV-1924.
1335 En canvi, Shlomo BEN AMI, Op. CU., p. 243, insisteix que el catalanisme practicat per Acció

Catalana es caracteritzava -a través de l'estratégia de "Catalunya endins"- per ser "excldent", contráriament al
catalanisme de la Llíga. Aquest extrem de radicalització no tenia cap fonament perqué "no podían negarse iodos
los siglos de unión histórica y geográfica con España, como los había negado Rovira i Virgili". I aquesta
negació, no era practicada per la Lliga.



constructiu que organitzá la Mancomunitat en contra de l"oportunisme esgarriador" de. la

Lliga. Es cloía una etapa -1917-1922- que evidencia una crisi de la política ministerial

espanyola de la Lliga. I aquesta crisi va esdevenir essencialment a causa de la substitució de la

concepció geocéntrica o de la política de Catalunya endins1336. En aquest context, Rovira

exposava una via de diversificado del catalanisme, Miegemonia del qual el partit de Cambó

havia perdut1337. Rovira definía la relació entre Catalunya i l'estat espanyol de "situació de

guerra"1338. Per tant, la via a assolir era la del gradualisme peí que feia a quotes de sobirania,

si se sabia emprar adequadament I'obstrucció sistemática davant la política espanyola. Els

polítics catalans farien una mera funció técnica, d"agents", dins l'estat. Aquest posicionament,

tanmateix, no alteraya la tesi sobre la manca de catalanització del conjunt de la societat i,

dones, la validesa de la persistencia d'un programa nacionalitzador comencant per l'escola: "El

verdadero alzamiento que corre prisa es el de las escuelas catalanas. En Barcelona se leen

diariamente centenares de diarios escritos en castellano, y uno tan solo que se publica

redactado en catalán ["La Veu de Catalunya"] es leído por unos cuantos miles de catalanes".

El balanc de Rovira, dones, era doble: assumir una via política exterior no vinculada a la

coMaboració regionalista i reforcar la vindicació de poder polític partint de rarticulació del

programa sobiranista en la societat. Rovira volia construir una relació política basada en la

igualtat de sobirania entre Catalunya i Espanya per a superar tot tipus de reticéncies1339.

Aquesta va ser I'orientació política general roviriana defensada en l'acte constituent

d'Acció Catalana sota el títol "l'Actuació del nacionalisme envers i dins l*Estat espanyol".

1336 L'editorial suposadament de Rovira Tres politiques, "La Publicitat", 4-1-1932, és una síntesi del
període polític transcorregut des de la convocatoria de l 'Assemblea de Parlamentarás al traspás de Prat de la Riba,
que quallá en tres estratégies: Acció Catalana ("rigorosament práctic"), Estat Cátala ("revolucionan sense
programa") i la propia Lliga (oportunisme conservador) . Un piantejament de resgotament del programa de la
Lliga i de la fo rmado d'Acció Catalana com a fo rmado que optava per concentrar el sector mes nacionalista de
la Lliga, a Acció Catalana a la Mancomunitat de Catalunya. Parlament del diputat Jaume Bofill i Matas, "La
Publicidad", l - IX-1922. El sentit de crítica a l'abséncia d'estratégia de la Lliga restava clarament exposat per
Bofill: "Ultra una madrinyelització s o d a ! i política notem una madr inyel i tzadó en parceMes tan profundes i
deücades com la consciéncia i el gust cátala. Hi ha importáis recentment a casa nostra deixos d'estrangeria".

1337 Manuel R I S Q U E S (dir.)/ Ángel D U A R T E , Borja de RIQUER, Josep M. R O I G ROSICH: Historia
de la Catalunya Contemporánia, Pórtic, Barcelona, 1999, pp. 261-263.

1338 Era un tema recurrent per Rovira. Vegeu els articles L'odi a Espanya i Estat de guerra moral ("La
Publicitat". 2 7 - V ü i 5-IX-1923 a Catalunya i Espanya..., pp. 400-2 i 408-10.

1339 Aqüestes reticéncies de la societat catalana envers Espanya eren interpretades per Rovira a partir de
la denuncia deis reduccionismes interpretatius deis polítics espanyols: "Els falsos demócrates, els republicans
anquilosáis i els pseudo-internacionalistes que presenten l'odi del Catalanisme a Espanya com un cas de
reaccionarisme i d'esperit tancat, haurien de comprendre que la rancúnia a qué al-ludeix [Sabí d1 Arana] és, en el
fons, el natural ressentiment de tot home digne i de tot poblé viu contra aquells que detenen les Uibertats
individuáis i col-lectives. N o odiem Espanya com a tal Espanya. Odiem els cops que ens ha donat i que dona
contra els drets deis catalans. I encara, de to ts els nacional ismes peninsulars, és el nacionalisme cátala el que
manífesta aquests sentiments amb mes m o d e r a d o [...]. L a m o d e r a d o , que pot ésser u n a virtut quan hi ha dins els
homes la plenitud de la consciéncia i el viu sentiment de la dignitat, pot convertir-se en un estigma quan respon a
la h u m i l l a d o de les animes ajupídes". Cf.: L'odi a Espanya, "La Publicitat", 27-VH-1923. Apud Félix
C U C U R U L L : Panorámica...[IV], p. 250.



Aquesta ponencia destacava el dret a decidir el propi futur del país i qüestionava

l'intervencionisme en la política espanyola, car "la participado responsable d'un Nacionalisme

en l'obra comuna -i, mes que mes en l'obra de govem- contradiu essencialment el sentit de la

causa nacional, esborra el necessari sentiment d'oposició i desmoralitza l'esperit patriótic"1340.

I, aquest programa, el desenvolupá a través de la vigencia de les idees racionalitzadores de Pi

i Margall, tot desenvolupant la concepció de nació política partint de la confederació -o

federalisme nacional- de nacions1341.1 quina era, per tant, la defmició de nació? Dones el pas

del fet biológ al fet espiritual o polític. EIs fets responen a la "forca", mentre que els drets

corresponen a la rao política: "en el camp biológic el fet estableix el dret". I la cultura, com a

concreció d'aquesta rácionalitat normativa (política), és la nació. Així, existeixen segons

Rovira, tres etapes constitutives del fet nacional: l)historicisme-"etnicitattl; 2) racionalització

étnica-cultura i 3) consciéncia nacional/política-nació

El posicionament roviriá establia una rácionalitat de criteris sobiranistes que res tenien

a veure amb el republicanisme que articulava el federalisme elássie espanyol1343 ni amb

l'intervencionsime regionalista de la Lliga. Pero, a mes, insistia en els sectors socials que

esdevenien contraforts oposats a la catalanitat (Unión Monárquica) i es posicionava contra el

criticisme de la insurgéncia armada en cas necessari (simultániament en la constitució d'Estat

Cátala)1344.

Qué proposava Rovira? La independencia d'estatut polític respecte de les conjuntures

governamentals espanyoles i la clarifícació deis conceptes 'federalisme regional' i federalisme

nacional1. En aquest sentit, Rovira defensava que existia un únic camí de vertebrado, el de

Farticulació de diverses regions históriques en una área nacional comuna (federalisme

1340 Per a la impressió positiva de la intervenció de Rovira, peí que fa a "la plenitud ideológica i
patriótica". Cf.: Iletra de López-Picó a Caries Riba (5-VI-1922) aEpistolari.., p. 141. Crónica de la Conferencia
Nacional Catalana, 3, 18-V-1922, p. 3. Ramón Peypoch, en el mateix sentit, i establint el republicanisme de
militants íntegrants de la Joventut de la Lliga, destacava que "els partidaris de la 'Catalunya endins1 [Acció
Catalana], discrepaven deis altres [Higa Regionalista] perqué sabien que cada participació en el govern de
Madrid representava mes un retrocés que un avene en la satisfacció de les demandes catalanes d'autonomia.
Essent, dones, encara dins de la Lliga es declaraven tácitament republicans" nHomes..., p. 13,

1341 Per al desenvolupament de 1'assemblea consti tuent d'Acció Catalana: En l'ürfeó gracienc. La
Conferencia Nacional Catalana, "La Publicidad", 6-VI-1922. Per al procés fundacional i programát ic d 'Acció
Catalana: Montserrat B A R A S : Acció Catalana (¡922-1936), Curial, Barcelona, 1984, pp. 11-29.

1342 Rovira exemplifica bé el pas d'una formació histórica (Gal-lia) a u n a formació Nacional (Franca) a
partir deis elements objectius/subjectius a Camille Julián i la historia de la Gállia, "La Publícitat", 1 l-IV-1924.

1343 Rovira sostenía que en eL marc d 'un nou catalanisme, c o m era el d 'Acció Catalana, totes les
organi tzacions republicanes havien de teñir els centres de decisió a Catalunya. Aquesta era la condició que
Rovira proposava per a una alianca entre nacíonalistes i republ icans arreu del territori, pero amb la condició que
els republicans tinguin "espiri tualment" el "centre polític dins Catalunya". Cf : El mítingde Tarragona [ARV],
"La Publicitat", I5 -XI-1922.

1344 Aquesta era la intenció de La Societat d 'Estudis Militars [SEM]: Ent ic U C E L A Y D A C A L : "La
temptació del terror isme (I): Acció Catalana i el S E M " a El Nacionalisme cátala..., pp. 577-589.



regional). En canvi (com sostindrá a la conferencia Mes enllá del federalisme), no yeu

possible la federació de nacions i regions en el cas de la vinculació de Catalunya a Espanya.

El binomi era, per tant, regionalisme-federalisme i no nacionalisme-federalisme. Aquesta

proposta no el feia desdir del posicionament de l'assaig Nacionalisme i Federalisme (1917), ja

que es mantenia el mateix principi federador intern. Es federen regions en una nació, no es

federen nacions: "el régim federal és propici per unir regions, i no per unir nacions, i és que

mentre Teliminació del federalisme exterior en la formació de HEuropa nova no ha produit cap

conflicte, puix que els Estats novells es descabdellen normalment amb independencia total,

reliminació del federalisme interior ha produit sengles conflictes en els Estats constituíts per

nacions d'estructura regional"1345.

I la constatado d'aquesta impossibilitat -"la- federació deis fantasmes", com establia

Rovira- és el que possibilita la superáció del model organitzatiu vuitcentista. Calia explicitar

dos fets: Taudácia del pensament nacionalista, que arriba ja a la máxima afirmado del dret

incondicionat de Catalunya a la seva llibertat, independentment deis postuláis iberista i

federatiu", i "la intensificado de la feina interna catalana, amb el fí d'accelerar el procés de la

nostra reconquesta nacional, que és, fins ara, el mes lent de tots els processos iguals que van

esclatar a Europa en el moment universal de la resurrecció de les nacionalitats"1346. A la base,

l2Ai Les aplicacions del federalisme [ARV], "La Pubficitat", 13-IV-1924.
1346 Aquest era el senüt general de la conferencia de Rovira a l'Ateneu Barcelonés el 14-IX-1922, Els

camins de la llibertat de Catalunya, Barcelona, "La Publicitat", 1922, pp. 20 i ss. La conferencia va ser
reproduída íntegrament a "La Publicidad", 15 i 16-IX-1922. La versió resumida dei día quinze en sintetitzava les
característiques mes destacades: "La seva crítica del cooperacionisme ministerial, la negació del federalisme com
a solució de plets verament nacional i stes, així com la reivindicació del dret a la violencia, "última ratio" deis
pobles sotmesos, restaran com a fites lluminoses en el recobrament de la nostra consciéncia política". Peí que fa
ais comentaris periodístics, "La Noticias", 19-IX-1922. Aquest diari destacava que l'assisténcia a la conferencia
(a mes de fer-neuna exhaustiva ressenya) va comptar amb una nombrosa assisténcia de públic. Altres comentaris
periodístics mésbreus: En el Ateneo.Conferencia del Sr. Rovira y Virgili, "El Liberal", 15-IX-1922. Aquest diari
destacava que "a//*[Ateneu] estaba todo el elemento joven del caialanismo barcelonés que se agrupa en "Acció
Catalana"11. També se'n feren ressó "Diari de Sabadell", 16-IX-1922 i "La Tribuna", 15-IX-1922". Pero el
comentan mes signifícatiu venia de "La Veu de Catalunya" (15-IX-1922). Les critiques de Rovira a la política
intervencionista de la Lliga eren contestades des d'una hipotética reunifícació; es defensava primerament Cambó,
al qual s'atribuien "actituds hipotétiques", "al cabdíll del nacionalisme organitzat". El comentan gradualista final,
possiblement amb la finalitat de reconduir la radicalitat de l'escissió del partit, feia: "No és tasca de LA VEU DE
CATALUNYA enfondír diferencies entre els nacional i stes, encara que ens fóra cosa facílíssima demostrar la
injusticia notoria de certs atacs i de certes actituds. Nosaltres creiem que tots els camins honestament seguits
poden conduir al cim que evocava ahir N'Antoni Rovira i Virgili. Estem segurs que tots ens hi trobarem i que
nosaltres hi arribarem abans" [carpeta "Rovira i Virgili". AMTM]. La resposta a la versió de la Lliga la trobem
en l'editoriai de "La Publicidad", 19-IX-1922, en remarcar que calia equilibrar la tasca de la nacionalització
cultural i política i la participado electoral. L'esperit d'aquesta conferencia pero té continuitat a l'exili. En
conversa amb Bladé i Desumvila [30-DC-1942], Rovira repten les impressions de l'estcatégia política deL L922
quant a l'assoliment del de la "solució federalista [estrictament regional, interior ais Paisos Catalans , i no tant
amb les nacions ¡benques], la "solució de tipus internacional" i "el camí de la forca". Esclaria, dones, la
possibilitat real d'aplicació del federalisme si s'accepta préviament l'autodeterminació, mentre que "els altres dos
camins depenen d eles contingéncies internado nal s. Pero no n'hem de rebutjar-ne cap a priori". Per Rovira,
dones, vint anys després de 1922 la idea d'una Catalunya sobirana ("Catalunya sola per ais catalans sois")
continuava vigent en el cas que es dugués a terine "una nova organització d'Europa", "basada en la volunta! deis
pobles que la integren". Vegeu; El meu Rovira..,p. 155 [el subratlat és meu. xfj.



Rovira volia ratificar les possiblitats independents económiques catalanes (en contraposició a

Cambó i la Lliga) i la necessária projeccció internacional del fet nacional del país, ates que els

principis nacionalitaris de les nacions sense estat s'estaven debatent aleshores a la Societat de

Nacions1347. Aquesta conferencia era un projecte de treball que socialitzá mes tard en

conferencies i polémiques amb la Lliga Regionalista. Rovira era partidari de deixar obertes les

possibilitats polítiques de Catalunya després d'avaluar els processos intemacionals

d'aíliberament entre el periode de la Historia deis Moviments Nacionalistes i la postguerra, a

redós de la doctrina autodeterminista wilsoniana.

Quan Rovira definí Acció Catalana com "la nova organització nacionalista d'avensada

en la tasca patriótica de la qual tant obiradores esperances hi ha posades"1348, es referia,

també, a la difusió de la consciéncia nacional arreu del territori1349. Es tractava, a l'ensems,

d'una socialització de la ideología que vindicava el federalisme nacional com a proposta

d'unes estructures potinques per a la nació1350. Pero aquest extrem no va suposar una

contradicció amb l'adscripció federativa de Pi i Margad. Així, la premsa republicana i federal

comarcal destacava de Rovira que "de procedencia federal com ells [Ignasi Dalmau, Elies

Rogent, Salvador Millet i Ventura Gassol], comprova amb satisfacció que l'essencia, la base

deis sentiments de tots els bons republicana de Catalunya era evidentment l'esperit nacional,

ben contrariament que els de terres espanyoles, que havian vingut a predicar federalisme, amb

A la década deis anys vuitanta el text de Rovira va ser reeditat, en un context de nova reivindicado del
dret a l'autodeterminació, tot destacant que la seva intervenció anava en direcció de la crítica i l'oposició a
l'intervencionisme en la política espanyola per part de la Lliga. Sitúa, a l'ensems, aquest posicionament en el
context de postguerra i del pronunciament del president nord-americá Wilson a favor del drets del pobles. Vegeu •
"PresentacióVJoan CREXELL &EIs Camins..., Convenció per la Independencia Nacional, Barcelona, 1987, pp.
3-5.

1347 Peí que fa aís drets língüístics de les nacions mínoritzades: L'Assemblea de Ginebra. Els drets de tes
miñones naáonals, "La Publicidad", 17-1X-1922.

1348 "Foment. Diari nacionalista república", Reus, 16-XI-1922, p. 5.
1349 Un excmple signifícatiu es el parlament que Rovira fa a Valls per a l'Associació Catalanista i la

delegació territorial d1 Acció Catalana. La reflexió roviriana va definir "les quatre columnes de la reconstrucció
nacional": "La térra", "La Raca", "La Uengua", "La historia". Vegeu: En Rovira i Virgili a Valls, "Patria".
Setmanari Nacionalista", 561, Valls, 19-VTI-1923. Una orientado paral-lela peí que fa a la divulgado deis
factors que defineixen una nació, Rovira la va incloure en un article per a "El Francolí" (30-VH-1923): La patria
i la ¡lengua. Rovira hi destacava el condicionament de la consciéncia lingüística com a via de normalitat cultural:
"Sofrim encara els cataláns la invastó d'una Uengua forastera, i en la imposició de ta Uengua hi ha la mes trista
baixesa espiritual. L'amor a la nostra Uengua, sense el qual no hi pot haver amor a la nostra Patria, exígeix Calta
sobirania del cátala a Catalunya. Cada rétol oficial o particular, cada substitució d'un períódic escrit en espanyol
per un altra escrit en la nostra parla, cada fill de la nostra térra que adopta en els seus escrits I'idioma matern, és
un pas ferm cap a la Uibertat plena i final de la nostra nació".

1330 Aquesta socialització era duta a terme per "La Publidtat" i la revista "Monitor", d'encá de gener de
1923; pero també peí Butlletí "Acció Catalana. Publicado Setmanal", el comité de redacció del qual era formal
per J.V. Foix, com a redactor en cap i Antoni Rovira i Virgili, Caries Soldevila, Ventura Gassol i Joan Draper.
Cf.: Ramón PEYPOCH: Notes..., f 11 i ss.



el qual no feien sino disfre9ar un rabiós unitarisme"1351. De nou, dones, 1'antinómia entre el

federalisme que reconeixia el fet nacional i el federalisme propi d'una nació estat. En aquest

sentit, el període transcorregut entre 1922 i 1923 es va caracteritzar per l'ideal d'alianca lliure

entre nacions. Es va caracteritzar per una continuitat, peí que feia a adscripció, de l'ideari de

Pi i Margall (autonomía federativa), pero associant el ltiure pacte a la composició

nacionalitária: "El federalisme pactista d'En Pi i Margall posa a la unió federativa, la base del

consentiment deis pobles que s'uneixen. No creia en Pi i Margall que els pobles haguessin

d'acceptar per forca, com a condició ineludible, la federació amb els poblé restante. EII

deixava aquest punt al pacte. Si els pobles de la península volen unir-se i s'avenen en les

condicions de la unió, aquesta neix lliurement Pero en el cas que un o mes pobles peninsulars

no creguessin convenient la unió o no s'avinguessin amb els altres peí que fa a les condicions

d'aquesta, queden en llibcrtat plena per a mantenir la independencia". La derivació de lliure

assumpció del pacte entre iguals era alió que sostenía Rovira: "Un veritable federal només pot

voler la unió federativa de Catalunya a Espanya, si aquesta unió té el consentiment lliure de la

majoria deis catalans"1352.

L'etapa d'Acció Catalana suposa en aquest sentit un desenvolupament del federalisme

entre nacions com a oposició a les tesis cambonianes: "L'acceptació de la fórmula federalista

per part deis patriotes catalans pot obeir a dues raons: al convenciment d'una necessitat real,

per part de Catalunya, de mantenir l'unitat hispánica (tesi d'En Cambó), i la consideració que

amb aquesta fórmula Catalunya obtindria les seves llibertats essencials sense haver de passar

.' peí període tempestuós d'una guerra per la independencia (tesi nostra)". La idea de Rovira era

establir un pacte entre iguals -una inter-independéncia-: "La fórmula federalista pressuposa la

voluntat favorable deis pobles peninsulars. El separatisme és obra de la voluntat d'un sol [el

que oposava Acció Catalana a Estat Cátala]. El federalisme exigeix la voluntat de dos o mes

[federalisme nacional]. Per aixó és bilateral, encara que alguns ignorants presumits se n'hagin

rigut del mot". El federalisme -confederació entre pobles- esdevé una vía propia d'accés a la

1331 Aquesta presentado de Rovira va teñir lloc en l'anunci del "Míting d'afirmacíó nacionalista" al
Vendrell. Vegeu Acció Catalana i els actes del dinmenge, "La Publicidad", 3-X-1922. També, "Renaixement.
Setmanari República Autonomista", 27, 7-X-1922, p. 2.

1352 Vegeu l'oposició entre el federalisme lerrouxista i el federalisme que es construeix des de la lliure
determinació o voluntat de pacte lliure entre nacions a Els teléfons i el Federalisme ("La Veu de Catalunya", 27-
IV-1922) i, sobretot, Editorial. El federalisme lerrouxista, "La Publicidad", 22-IX-1922: "El federalisme
pímargaUia no imposa "a priori" la unió. Parteix del principl de la voluntat del poblé, que té el pacte cora a
expressió jurídica. Si un poblé cregués que no ha de pactar, la doctrina pimargalliana respecta en absolut aquesta
decisió [...]. La voluntat deis catalans haurá de resoldre el plet en el seu dia. Aquesta és la nostra tesi cabdal,
plena alhora de saba nacionalista i d'idealisme democrátic". Existia una certa continuitat/oposició entre la
ideología de "Fraternidad Republicana" i els posicíonaments lerrouxistes i el credo federalista pimarga.liá de la
Joventut Federal de Tarragona. Per a la citació del text central, En Pi i Margall i la llibertat de Catalunya, "La
Campana de Gracia", 2782, I4-X-I922, p. 2. Una reproducció del text a; Leandre COLOMER i CALSINA
[cur.]: Lectura.,., pp. 167-168,
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sobirania sense optar al separatisme. Pero: "no mostrant-se propicis els altres pobles

peninsulars a una solució federativa, el nacionalisme cátala esdevé naturalment

independentista". La independencia, per Rovira, és una conseqüéncia de la forca impositiva,

de la no assumpció de la lliure determinació entre iguals: "Si la llibertat de Catalunya ha de

venir peí procediment de la forca, és sobrer parlar de solució federalista hispánica. Aquesta és

una solució a les bones. Si havem d'anar per l'altra camí, el xoc violent trencaria tots els llacos

federatius teóricament possibtes"13 3. Pero aquest dret polític es basava també en una certa

recuperació del principi pratiá-herderiá d'identitat entre l'individu i la térra (la nació), d'un

costat, i la Mengua i la memoria histórica (o la historia com a simbologia nacional), de l'altre.

Aquesta recuperació era l'evidéncia d"'una ressurreció interior" intergeneracional del vuitcents

al noucents, com a conseqüéncia d'una correcta aplicado de la idea del seny com a principi

ordenador deis "impulsos sentimentals de Thome". La memoria, la consciéncia i la tendencia

a la harmonía en el moviment (polític) eren baúles noucentistes que Rovira reivindicava

perqué, en el cas contrari, Thome i el poblé que han deixat caure llur passat en l'oblit no es

coneixen bé ells mateixos, no senten la plenitud de la propia personalitat Son com

hemipléxics de l'ánima". El nacionalisme d'Acció Catalana era un humanisme1 4.

1333 Federalisme i separatisme, "La Campana...", 5-VIH-1922, 2772, p. 2.
1354 La citació a la resurrecció interior! Antoni ROVIRA I VTRGILI a "Anuari deis Catalans"[1926],

López Llausás, Barcelona, 1926, p. 22. Per a la Felació entre seny i consciéncia: Els grans catalans del vuitcents,
11 Anuari...[1924-1925]", pp 20 i ss. La vinculado entre consciéncia histórica i consciéncia nacional va ser
recurrent en les conferencies de Rovira. Com exemple vegeu el parlament de Rovira a l'Aplec comarcal de
Balaguer que va teñir lloc el 29-X-1922 en la commemoració de la caiguda de la ciutat a mans del rei de la
Corona de Castella Ferran d'Antequera: "Hi ha encara qui combat el nostre ideal dient que una Catalunya lliure
fóra reaccionaria. Qui pot dir-hí aixó? Catalunya, precisament, ha estat un model de pobles lliures durant tota la
seva historia. Catalunya vermelleja al costat negre d*Espanya. Tampoc no hi ha contradicció entre el sentit
modern del nacionalisme i el record de la Historia. Els pobles formen una unitat en l'espai i en el temps. L'esperit
és jove i etern. Quan honorem el comte Jorre no remenem una cosa morta , renovem una fe i un jurament. La
Catalunya morta és la desnacionalitzada, La del segle xviii és molt mes decrépita i envellida que la deis segles
xüi i xiv. Per qué havem de refusar de reconéixer la grandesa de la Catalunya passada? Els morts no han de
governar-nos pero reviuen entre els vius [...]. Els catalans comencem de cansar-nos de l'opressió. Podem, de
vegades concebre ei predomini d'un poblé superior. Pero, ni com a catalans ni com a hómens, no podem admetre
que un poblé com Castella ens govemí [...], "Llibertat per a Catalunya! Llibertat per ais catalans!"; "Acció
Catalana. Publicació setmanal", 14, 2-XI-1922, p. 115. Una síntesi de la jornada a Aplec comarcal d"Acció
Catalana" a Balaguer, "La Publicitat", 31-X-1922.

Una intervenció de Rovira que incidí en la valorado social de la historia com a reflexíó política
nacional¡tária va ser reiterada en un acte commemoratiu de l'ocupació de Cambrils i de la figura de Jacint
Vilossa a Les /estes de Cap d'any cátala, "Renovado. Setmanari Nacionalista República", 6-1-1923. El sentit de
la fundó de l'tústoriador en eí projecte de construcció nacional el sabe sintetitzar Martí Esteve quan situava la
Historia Nacional de Catalunya de Rovira en el contxt de l'esperit públic del moment: "Aquesta obra [la de la
historia] no és pas solament d'erudits i d'historiadors. Aquells que teñen en Íes seves mans el govern de ia
república poden donar impuls i ordenar els estudis histories i vetllarlos com un deis preciosos tresors espirituals
posats sota la seva cura [...]. Només els qui senten viu el nacionalisme i volen donar-li fortitud, enllacant-lo amb
una vida nacional plurisecular, tot projectant la voluntat vers l'esdevenidor, poden comprendre la necessitat de
dotar Catalunya d'una escola d'historiadors [...]". Vegeu: Els Estudis Histories, "La Publicitat", 1-IV-1923, p.l
[el subrattlat és nostre].



Peí que fa ais referents collectius, Rovira socialitzava esdeveniments representatius de

l'oposició a la manca de política -en el passat i el present del país- respecte ais símboís que

metaforitzen els orígens nacionals de Catalunya. Amb referencia al primer aspecte, reivindica

la figura de Paa Claris per a constatar la manca de politics; una mancanca que explicaría el fet

que "Catalunya no s'hagi aprofitat en moments oportuns per assolir la ilibertat". Pero alió mes

remarcable és la valoració del personatge en el context de l'época moderna: "s'ha volgut

menysprear l'época de la decadencia de Catalunya i en canvi s'han cantat molt les proeses de

l'época imperial. Cree que aixó és injust, perqué si examinem bé els homes deis segles XVII i

XVIII, veurem que pagaren les culpes deis temps impelíais. Els fets de 1640 i 1714, eren

actes heroics per a treure les claudicacions trágiques deis temps de la degenerado. Els

pagesos en 1640, i els menestrals de Barcelona en 1714, pagaren amb l'exemple de catalanitat

les culpes deis homes de fináis de seglex XV, aquells que seguien al comte d'Urgell i no van

saber evitar el compromís de Casp. Foren aquells catalans els que empararen al rei Ferran el

Católic, el rei que ha fet mes mal a Catalunya, puix fou el que va introduir l'hegemonia

castellana"1355.

I aquesta referencia a la consciéncia del coMectiu va ser l'objectiu, com a programa

intel-lectual i social, de l'esforc de divulgado d'episodis de la Historia de Catalunya, que

concretaven a nivell popular l'esperit de la "introdúcelo" a la Historia Nacional de

Catalunya1356. Així, en paral-lel al programa polític de sobirania nacional confederal, Rovira

establí uns criteris i un balanc peí que feia a les síntesis historiográfiques vuitcentistes i

coetánies, des de la perspectiva de l'objectivitat i des d'una concepció historiográfíca que

afirma que la historia es reía constantment1357. Per a Rovira r'historicisme romántic", malgrat

popularitzar la historia, no era pas suficient per a depurar-la1358. Pero la seva aportado mes

l35S Homenatge a En Pau Claris, "La Veu de Catalunya", I9-VI-1922, p. 7, Una ressenya remarcant ia
projecció nacionalista de Pau Claris per part de Rovira a "La Publicidad", 16-VI-1922.

1355 No és casuaíitat que la mateixa editorial de la Historia Nacional... edites el primer volum de
T'Anuari deis Catalans" [1923], dirigit també per Rovira. La revista era un compendi deis fets politics mes
rellevants del 1922, sempre interpretáis des d'Accíó Catalana, Un exemple de l'esforc divulgador d'aquesta
revista és la publicació, en el número de 1924-1925, d'un "Esbós de la Historia de Catalunya" (pp. 34-65) a
carree de Ferran Soldevila. Es tracta d'una síntesi actualitzada que anava des d1Hels primers pobladors" fins ais
Borbons, amb una nota final sobre el sentit de retrobament de la Renaixenca. Era propablement un efecte
demostrado de la publicació del primer volum de \z Historia... de Rovira.

1337 La vinculació entre programa de síntesi historiográfíca t vinculació a una reivindicació republicana i
nacional, a Eva SERRA: art. cit. in Rovira i Virgili..., p.149. El context de la historia de la historiografía i la
tasca de Rovira i Virgili després del programa del primer volum de la Historia..., a Enric PUJOL I
CASADEMONT: "Ferran Soldevila i la Historiografía Catalana del seu temps (1894-1971)" a Butlieti de la
Societat Catalana d'Estudis Histories (XII), IEC, Barcelona, 2001, p.204. Per a la definicíó de Vicens de la
Historia... com a "suma de recortes de un corto m'tmero de fuentes literarias" a : Obra dispersa. Catalunya
ahir i avui, Vicens-Vives, Barcelona, 1967,Vol. 1, p, 77 i n. 8.

1358 Antoni ROVIRA I VIRGILI: "Introducció" a Historia Nacional de Catalunya, I, Edicions Patria,
Barcelona, 1922, pp. 19, 33 i 44.
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significativa és la contextualització de l'esperit nacional com a conseqüéncia de la tradició

cultural i histórica de la nació: "L'esperit nacional és la flama creadora, vivificadora, que

resplendeix en la nacionalitat. IHumina els diferents sectors del pensament i de la vida del

poblé; pero es contreu al fet de la nacionalitat, a la seva existencia"l3 . La idealitat romántica

del Volkgeisí herderiá és corregida per la base temporal, política: com a "forc.a social"1360.

Aquesta interpretació significa que acceptant el deute inteMectual amb Prat de la Riba, Rovira

entenia que la consciéncia histórica era una resultant de la consciéncia nacional: "l'esperit

nacional és aquell nex ideal i cordial de comunitat que uneix els pobles en el sentiment de

patria. No constitueix un element apart, substancialment distint, sino que surt, s'exhala,

diguem-ho així, deis altres elements comuns [...]. L'esperit nacional és l'esperit comú,

coincident, de les individualitats en quant es refereix al sentiment i a la consciéncia de la

nació"1361. És a dir, efectuava una correcció deis factors nacionals explicatius de rhistoriador

de referencia, Xenopol1362, quant a "la raca", "el carácter historie" i "la continuitat

inteMectual".

L'interés de Rovira era mostrar que aquests tres factors estructuráis de la nació eren

dinámics. Peí que fa al fet racial indica que cal observar la insuficiencia de la determinado

antropológica i que, estructuralment, depén del 'carácter historie'. És a dir, de l'estructura que

possibilita la manifestado de les actituds: "La raca representa el el fons étnic, fíx, invariable i

el carácter historie representa una aportacio posterior successiva. Per aixó, tot tenint aquest en

l'ánima deis pobles. reís pregones i multiseculars, és susceptible de successives

modifícacions". La rac.a, en termes culturáis, era histórica, no pas natural1363. Per Rovira,

dones, la tradició inteMectual depenia de l'evolució histórica; no era una superestructura

aillada del fet social. La dita "tradició nacional" havia de ser "histórica": "s'ha de trobar al

fons de les institucions i deis corrents inteMectuals de tots els períodes histories. Al fons, no

pas a la forma. És perfectament compatible la persistencia de la tradició amb !a reforma i el

1359 "Introdúcelo...", pp. 14-15.
1360"Introducció"...,p.l7.
1361 "Introdúcelo".. . , p .15. I "Pórtic'V J. PU1G I C A D A F A L C H . Aquest polític fa esment de la

"consciéncia del propi ésser" i del fet que "la g e n e r a d o actual, educada en el coneixement de la patria" ha de ser
portadora de futur. Una definició des de la historiografía marc iana que identifica, en el cas de Rovira,
subjectivitat historiográfica amb personali tzació (Cata lunya) nacional. C f : Pierre VELAR: Estat, nació i
socialisme. Estudis sobre el cas espanyol, Curial edicions, Barcelona, 1982, p. 37.

1362 Historiador i metodóleg (Iassi, 1847- Bucarest , 1920). Va ser l 'autor de la primera símesi histórica
romanesa i autor deis Principis fonameníals de la historia (1899). La seva aportacio fou distingir entre ciéncies
de la repetició (ciéncies naturaís) i c iéncies históriques o acumulat ives. Cf. Alberto de B E R N A R D I / Scipione
G U A R R A C I N O [dir . ] . Dizionario..., Mondador i , L996.

1 3 6 3 l l Int roducció" . . . pp. 5-6.
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canvi de les institucions i els corrents"1364. Ara, socialment, aquesta tradició específicament

catalana havia de trobar la realització en un marc d'equilibri. Era la proposta de la idealitat

liberal aplicada a la metodología historiográfica. Una idealitat que entrava en contradicció

amb el principi de transformació-"carácter nacional". Una prova que duia Rovira a superar

una lectura passatista de la historia, i en canvi, a contemplar el factor del canvi social1363. En

aquest sentit, el concepte d'"unitat de la nació' o cohesió nacional no revertía en una defínició

atemporal del collectiu nacional, "que no pressuposa Thomogeneitat deis seus elements étnics

i socíals". L'esperit nacional o "unitat psicológica de la nació" és concret i pot reduir-se a

nuclis determináis. Pot no ser una categoría genérica. Pero aquest fet és sufícient per

qüestionar el fet nacional -"la unitat catalana".

Aquest programa de recerca i síntesi tenia un vessant cívic i polític. Un exemple de la

contextualització cultural de la nació va ser el parlament de Rovira al miting d'Acció Catalana

a Ripoll: "La térra, en fer diversos els homes, dona a cadascun la seva llengua, que és el que

els fa forts. Quan un poblé dominador imposa a una térra dominada un exércit i unes liéis, i no

aconsegueix exterminar la llengua del país, cal que vigili perqué de vegades una paraula en la

parla materna fa el miracle. Aquest és el cas de Catalunya. Havem conservat, en mig de totes

les subjeccions, la llengua i ha bastat un mon encastat en una pedra vella per produir la

resurrecció. El poblé que no dona a la seva llengua el valor que té aquest si que és un poblé

sotmés i sense esperanza". I la base de la historia serveix per a contextualitzar l'impuls de

noves nacions: "vosaltres, els homes de la pagesia, sou també els que millor podeu

comprendre el profund sentit de la Historia. S'ha dit que és un museu tancat, pero d'aquests

museus en surten les nacions vives [...]. La nació passa, eterna, per damunt del temps. Així

haurem vist que, quan tothom creía defínitiu el mapa d'Europa que sortí en la Conferencia de

Viena, apareixien sota els pál-lids colors de les falses nacions els vius tints de les nacionalitats

autentiques"1366. La tasca de Rovira al si d'Acció Catalana era, dones, impulsar la consciéncia

de pertinenc.a a través de la consciéncia de nació cultural/consciéncia histórica. De, nou,

1364/*«/., p.8.
1363 Ibid., p. 9
1366 Parlament de Rovira a l'aplec de Ripoll [3-IX-1922] "Acció Catalana. Publicado setmanal", 7, 14-

DC-1922, p. 56. La reproducció in extenso del parlament de Rovira a l'aplec comarcal d'Acció Catalana a Ripoil,
"La Publicidad", 5-IX-1922. Aquest acte va ser pensat préviament a la celebrado a partir de l'exposició de
qüestions concretes com. la Impugnado del servei militar espanyoL per part deis catalans. Aquest era una aspecte
-després de la crisi d"Espanya al Marroc- que atenyia les capes populars rurals i urbanes que eren, cal no oblidar-
ho, la base social principal del nou partit. En aquest sentit, Ramón d'Abadal projecta que l'acte a Ripoll ha de
partir de la denuncia del militarisme espanyol davant deis interessos d'aquests sectors socials esmentats: "Res
pesa tan avui ais nostres pagesos, treballadors i classe mitjana com aquesta carga, que nosaltres podem presentar
amb justicia, com a filia d ela nostra servitut envers la gent de parla espanyola. Es el punt dolorós, cal expremel
[...]" [Lletra de Ramón D'Abadal a Nicolau d'Olwer, num. 80. Fons Nicolau D'Olwer. Arxiu de Montserrat].
Una reproducció prácticament completa a Francesc VTLANOVA: Ramón D'Abadal..., p. 169.
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dones, el coneixement de la propia historicitat era via determinant per a fer front a l'esperit de

decadencia: "El que cal primerament és recobrar el nostre ideal, les nostres ambicions, el

noble orgull de la nostra historia gloriosa" ' . Explícita de nou aquesta ñta a l'aplec del partir

a Poblet; "afortunadament, ja ha passat la época de la destrucció [Felip IV i Felip Vé] i ens

trovem els catalans en plena época de reconstruccíó. Pero cal que aquesta reconstrucció es

realitzi lo abans possible; cal apressar el nostre ritme; per aixó jo et diria avui, cátala, aquella

paraula emprada en aqüestes comarques tarragonines "mou-te" [...]. Ens cal reinstaurar

primerament en totes les nostres coses, la llengua catalana, que és tan bella i tan noble i tan

rica com les altres, que és per a nosaltres catalans la millor perqué és la nostra"1368. Pero el

que vaíoraven catalanistes coetanis (situats a l'esquerra d'Acció Catalana) d'aquest aplec era la

base ideologicoprogramática del nacionalisme polític en qué Rovira havia basat el principi de

la lliure determinació: "I Rovira i Virgili, va acabar d'arrodonir-me la seva tesi sobre

consciéncia i voluntat, sobre el reconeixement de la personalitat nacional i la voluntat del

poblé. Perqué no n'hi havia prou d etenir consciéncia de la propia nacionalitat, ni reivindicar

el dret a l'autodeterminació; calia teñir també la voluntat d'assolir el nostre ideal sense

defallences. Una consciéncia nacional sense voluntat de poder i d'independéncia ens serviría

de ben poca cosa. A partir d'aquell moment vaig donar una gran importancia al desvetllament

de la consciéncia nacional del nostre poblé, a la formado dactivistes al servei de la Uibertat i

independencia de Catalunya i, com a conseqüéncia, a la necessitat d'inculcar la voluntat de

poder i de plena sobirania catalana a la gran majoria del nostre país"1369.

Rovira i Virgili va desenvolupar aquest posicionament confederatiu en la conferencia -

interpretada com a continuado o aplicado interna del parlament Els camins de la Uibertat de

la Catalunya™10- organitzada per la Joventut Nacionalista Republicana de Reus1371 en el marc

1367 Preocupació que es traslladava, u n cop mes, a la consciéncia deis catalans davant del que Rovira
definí c o m "l'estat de guerra moral entre Cata lunya i l 'Estat espanyol" . Aquesta situació es destacava t ambé en el
suport de la ciutadania a la premsa espanyola, "avantguarda de t 'enemic a dins de casa". Rovira, dones , proposa
que "la primera preocupació del patriota cátala ha d'ésser la premsa descaradament o diss imuladament contraria
a l'interés nacional. Tots els procediments emprats per anonear - l a serán licits. Tot ajut directe o indirecte que se
li a torgará sera un crim de lesa catalanítat". Aquest editorial del Butlletí "Acció Catalana. Publicació setmanal",
7, sense signar, és atribuit a Rovira i Virgili per part de Ramón P E Y P O C H a Notes...f. 12. La citació a Les
causes de la decadencia histórica...

1368 u£piec Nacionalista de Poblet, "Renovació. Setmanari Nacionalista República", Tarragona, 8-X-
1922. Els órgans adscrits a Acció Catalana remarcaren que Rovira "Advoca per una tasca ofensiva, i tan com
una Catalunya enllá, una de Catalunya endins que'ns recatalanitzi per a fer-nos dignes de reconstruir i proclamar
la Ilibertat de la Nació [...]" a Apléc de Poblet, "La N o v a Conca" (Montblanch, 7 -X-I922) , p. 5.

1369 Miquel F E R R E R : Mentones [exemplar mecanografía!] [Vol.I], p. 158.
1370 "Foment . Diari Nacional is ta República", 18-X3-1922, p.3
1371 Els apartats de la conferencia eren: "Els noms d'Ibéria i d'Espanya a través de la historia",

"L'evolució de íes quatre nacionalitats de la Península Ibérica: castellana, galaico-portuguesa, catalana i basca",
"Les formules de convivencia: unitarisme, federado, independencia nacional", "la constitució interior i la relació
exterior de la futura Catalunya", "Acció Catalana. Publicació setmanal", 16, 16-XI-1922, p. 132.



de la crisi de legitimitat de Pestat espanyol previa a la dictadura primoriverista i en la

conjuntura, dirigida per Acció Catalana, d'una expansió nacionalista de les organitzacions

republicanes territorials . Rovira tenia l'objectiu de legitimar, d'acord amb el context de

reivindicació nacional, el pensament de Pi i Margall en el si d'Acció Catalana:"[...] si en Pi i

Margall visques en els nostres dies i entre nosaltres, al seva posició davant del problema

cátala fóra la mateixa posició nostra". Perqué de Pi i Margall, mes que conservar-ne una

reproducció mecánica del programa se'n conservava "l'esperit". L'orientació era pensar -

superant el Iocalisme entre Reus i Tarragona en el marc de l'estratégia d'irradicació territorial

de l'ideari nacionalitzador - en clau de "comunitat nacional de catalans". L'objectiu de la

reflexió roviriana era distingir el concepte d"Ibéria" (geográfíc) del d"Espanya" (polític). Pero

Taportació, precisament, era circumscriure 'Espanya1, com a nació política identificada

estrictament amb Castella: "No existeix el fons ibéric comú de qué han parlat el portugués

Oliveira Martins, el cátala Maragall i el base Unamuno. El nom Iberia només el podem

admetre com una denominació geográfica, aplicada a la totalitat de la península [...]. Respecte

al nom Espanya no tenim cap Ínconvenient a deixar-lo ais castellans, tot posant al costat d'una

nació espanyola una Catalunya definida i única encara que pertanyi avui a un Estat que no és

el propi. De la mateixa manera que hi havia una Polonia definida i única quan els polonesos

estaven repartits entre els Estats de Rússia, de Prússia i d'Austria, i conservaven llur esperit

nacional a despit del trossejament triple". L'objecte de la conferencia era superar tant la

federació entre estats JEspanya i Portugal- com la federació entre regions (posicionament de

Pi i Margall). I aquesta reflexió no era exempta de paral-lelismes de conferederació

internacional, com l'exemple entre Txéquia i Eslováquia

1372 La dímensió de Rovira com a impulsor de "la recatalamtzació deis catalans" a Un aconteixement. La
conferencia d'En Rovira i Virgili, "Foment. Diari Nacionalista República", 262, Reus, 14-XI-1922. Per a una
expansió de la consciéncia nacional a nivell territorial del Principal, L'evolució del republicanisme cátala, "La
Pubticitat" [editorial], 12-XU-1922, p. 1

1373 "[...] Tot moviment social o polític, tota feina de proselitisme, necessita, per a avancar amb la
desitjable rapidesa, el mecanisme d'una vasta organització [es refereix a Acció Catalana], ni massa simple, ni
massa complicada. I quan es tracta d'un moviment nacionalista, un deis rodatges mes importants i de
fiincionament indispensable, és el de l'organització de les comarques, millor dit, del territori d'extracapital.
Convé un lligam estret i viu entre la capital de la Nació i les seves ierres [...], cal ara que les ciutats, les viles i
els vilatges de Catalunya, esdevinguin per l'esperit, carrers de la gran ciutat on es concentra la vida espiritual
catalana. [...] L'ampla organització comarcal del nacionalisme cátala ha d'ésser, no pas una "absorció", ans bé
una "expansió". Ha de consistir en l'unió, per mitjá d'una gran xarxa de comunicacions moráis i ideáis, del cap de
Catalunya amb tota I'escampadissa territorial deis seus memores i orgues". Sovint sentim els planys deis grups de
patrióles, isolats en mig de les comarques, oblidats per les organitzacions polítíques í patriotiques barcelónines
[...].Una unió estreta i una intercomunicació constant entre la capital i les comarques multiplicará el guany del
proselitisme patriótic. Ha succeit de vegades, en el curs de la historia del nostre poblé, ádhuc en moments
decisius, que la capital i les comarques, o una part d'aquestes, han adoptat actituds contraríes i han seguit camins
divergents: Preparem des d'ara, els ánims de tots, a fi que les ocasions vinents, incertes en la data, segures en el
fet, provin la unanimitat nacional de la gent catalana" (L'organització comarcal/ARV, "La Publicidad", (18-

VTH-1922).
1374 El nacionalisme estovad A. ROVIRA IVIRGILL "La Publicitat", 8-XI-1922.



Des d'aquest posicionament confederatiu cal valorar la legitimado crítica de la posició

federalista de Las Nacionalidades. Segons Rovira, calia projectar la base de lliure pacte de les

nacions a través del principi de sobirania (federado entre nacions encara) encara que aqüestes

comunitats no tinguessin estat: "Quan ell, [Pi] aplicant la fórmula federativa, defensava la

federado españyola o ibérica, partía del principi que els pobles peninsulars volien aquesta

federado. Pero si ell s'hagués convencut que un poblé volia la independencia, hauria defensat

per aquest poblé, no ja l'autonomia federativa, sino la independencia total". Així, Rovira,

prenia com a referencia el model de l*Estat lliure dirlanda per a constatar que hom anava mes

enllá de l"autonomia federalista". Per aquesta rao tractava de 'Les quatre nacionalitats

¡benques'; car es tractaca d'establir unes relacions polítiques des de la igualtat partint de les

quatre nacions ibériques. Així, l'eixida roviriana arrencava del Hreconeixement de la sobirania

nacional" (dret a rautodeterminació). En aquest sentit, Rovira establia el marc de la nació

política -causa de la vindicació de la sobirania política- com a base legitimadora de la

formado nacional. I, aplicant aquest principi, Catalunya podía entendre el principi de

federalisme interior com a integrado de Valencia i les Ules: "Som federáis de Catalunya". A

la base de tota aquesta reflexió pero, existia un doble fet. Primer, que Rovira extreia aquesta

determinado nacional, no des de la propia historia de Catalunya, sino "peí camí de la historia

deis moviments nacionalistes europeus". Segon, centralitzar el factor polític com a

determinant d'una nació: "l'aspiració a la sobirania plena i la persistencia d'un moviment [de

nacionalització cultural], proven que un poblé és realment una nació". Sota quin factor calia,

dones, identificar el "problema" de les nacions ibériques? Mes enllá de l'adscripció cultural

calia destacar el principi d'afírmació -voluntat- política que qüestionava l'organització

politicoterritorial españyola: "Diguem-li a Espanya que si el régim d'imposició no deixa a

Catalunya, Catalunya deixará aquest régim"1375. Aqüestes orientacions va ser interpretades per

la premsa republicana reusenca en el sentit de la recuperado de la idealitat federalista de Pi,

"puix hi ha qui es diu federal d'En Pi i Margall, i desconeix per complert les doctrines del

1375 Totes les citacíons corresponen a Él Problema de les nacions ibériques (text integre de ta
conferencia donada a Reus, el 16 novembre 1922), "Acció Catalana...", 17, l-XII-1922, pp, 135-138. Aquesta
conferencia va ser referent en medis nacionals catalans exiliáis. La reflexió de Rovira va constituir la base per a
clarificar el contingut i el sígnificat del mot "Iberia": "[...] Entre els catalans, sobretot, predomina aquest criteri
de l'adjectivació confusa: entre els catalans espanyolistes, s'entén; entre aquells qui, malgrat llur nacionalisme
labial quan es traben entre veritables nacionalistes o quan han d'actuar en certs actes o commemoracions
nostres, no saben desprendre's del tot del llast foraster que en ha carregat una dominació estrangera de segles. Ja
no parlem d'aquells que l'empren, com els mateixos espanyols, en un sentit polític interessat a fi de mantenir
l'equilibri entre Catalunya i I'Estat dominador, amb mires a un esdevenidor que reposi el régim anterior a Franco.
Per tal de desfer equívocs i contribuir a l'expansió de la bona doctrina transcrivim avui un text de Rovira i Virgili
[deis apartáis de la conferencia referents a "El mot 'Iberia'", "El Mot 'Espanya'"], el máxim definidor d'aquests
problemes nacionalistes, home de profundes idees liberáis i democrátiques [...]". Cf.: Ibérics? Espanyols?
Catalans!, "Ressorgíment", 294, gener 1941, pp. 4753-4. Una altra recepció de la conferencia de Rovira amb la
reproducció del mateix fragment i amb rencapcalament Iberia? Espanya? Catalunya!, "El Poblé Cátala", 14-15
(Méxic, desembre-gener, 1943).



rnestre [...]. En Rovira i Virgili, que és provinent de l'esquerra, que encara en conserva i

conservará les seves esséncies, que és l'únic que és pot salvar del naufragi universal de les

velles ideologies; coneix tot l'abast de la doctrina d'En Pi, sap de federalisme i de

nacionalisme com el millor deis tractadistes no ja catalans sino europeus. De les seves

ensenyances, les nostres joventuts en poden sortir ennoblides i edificades Uensant el lastre

d'un passat caduc en ordre ais principis i a la dinámica polítiques"1376.

Rovira va projectar aquesta actualització del pensament de Pi i Margall entre sectors

universitaris com a visió de futur de 1'ideari d'Acció Catalana. I va concretar aquest idean en

l'extensió de la consciéncia lingüística i en la contextualització en les circumstáncies

polítiques de nacions com la Irlandesa i en vinculacions -amb la continuítat del programa

socialista de Jaurés- entre fet nacional i qüestió social. Aquest objectiu era encara llunyá en

tant que obstaculitzat per la identitat entre intemacionalisme-cosmopolitisme-nacionalisme

d'estat: "Nosaltres esperem l'adhesió deis obrers al nostre ideal. Aquesta adhesió no ve i ens

temem que trigará molt. Aixó no és um'versalisme: és espanyolisme simplement. Jo

m'explicaria que contra les quatre barres algú alces la bandera vermélla, pero posar una nació

contra una altra, no és pas obrerisme. EIs obrers que a casa nostra usen una llengua estranya,

son cómplices del magistrat, del policía, del bisbe que ens persegueix. Son agents de

l'assimilació castellana"1377. La qüestió, dones, era determinar el principi orientador d'Acció

Catalana, que Rovira definí a partir de dos parámetres que arrencaven de les conseqüéncies de

l'adscripció nacional. D'una banda, el reconeixement de "la nostra plena sobirania" i, de l'altra,

que 'Testructura política de la Uibertat no ha de fer-nos perdre mai de vista la finalitat

primordial"1378

Aquesta idealitat es traduía en socialització (territorial). Així, en l'Aplec de Tarragona

(com a resposta a una campanya del diari espanyol "Abe", comentant una suposada renuncia a

les reivindicacions catalanes formulades en un míting preelectoral a la Barceloneta per Cambó

el set de gener del 1923)1379, Rovira va evidenciar el carácter desigual de les relacions entre

Catalunya i Castelta i, dones, dona per superada la idea de l'Espanya Gran: "Quan parlem de

les relacions entre Castella i Catalunya ens planyem deis agravis passats [...]. Jo veig

1376 La conferenciadedemá alFomentR[epub\ic&] R a c i o n a l i s t a ] , "Foment", 15-XI-1922, p. 3 .
1377 Conferencia de Rovira ais estudiants ["La imposició de la llengua en l'ensenyament"], "La

Publicitat", 8-XII-1922. Aquesta activitat va ser organitzada per l'Associació Catalana d'Estudiants i realitzada al
saló d'actes de l'Ateneu Empordanés [Volant signat peí president de l'entitat, Octavi Saltor. Arxiu Ateneu
Barcelonés]. La valorado positiva d'aquesta conferencia a Lletra de López-Picó a Caries Riba (8-XII-1922) a
Epistolar!..., p. 222.

1378 L'esséncia del nostre ideal; "La Publicitat", 3-I-I923.
1379 Per a la conferencia de Cambó a la Barceloneta: En Cambó defineix les moaalitats caracíeristiques

de la Lliga, "La Veu de Catalunya", 7-1-1923, pp. 6-7. Albert BALCELLS/ Enric PUJOL/ Jordi SABATER: La
Mancomunitat de Catalunya i ¡'autonomía, IEC, Barcelona, 1996, p.209.



l'Espanya com un bloc que ens [ve a] caure al damunt d'un moment a l'altre; mentre no

siguem fora del periíl de qué ens aixafi no podem a engrandir aquest bloc. L'aspiració de

l'Espanya Gran no és una cosa inventada d'En Cambó: és la fórmula de la "Nacionalitat

Catalana", restructuració política de la Iberia concebuda per en Prat de la Riba. Pero ell ho

veia diferent [a Cambó]; ell deia que Catalunya en seria el cap i casal. Avui aixó no fora

possible. Ell mateix ho confessaria. La realitat ens diu que la fórmula de l'Espanya Gran ha

fracassat [...] les dues Espanyes és un sofísme. Com pot ser c¡ue durant segles i segles els

Governs hagin representat sempre l'Espanya oficial i no la veritable? [...]. Volem una

Catalunya relacionada amb el món; volem una Catalunya dintre d'Europa [...]". Aquest acte va

esdevenir una manifestació d'afirmació nacional, segons Bofill i Mates: "el dia que tinguem

els catalans plenitud de consciéncia nacional, aquell dia, de fet tindrem la Uibertat"1380.

Aquesta era la resposta al que "La Veu" concebía com "l'exorquia deis extremistes", quan

distingia entre el procediment evolutiu i el procediment revolucionan com a suport a les

afírmacions de Cambó en el susdit míting, quan apeHava a una concordia entre els pobles

peninsulars en el camí d'un "Estat compost", i defínia la formació d'Acció Catalana com un

efecte de "sentiment" i "no" de "convicció". El parlament de Cambó era, dones, una reposta

ais posicionaments de Rovira des de la conferencia Els camins de la Uibertat de Catalunya i

establia un espai d'hegemonia en les eleccions provincials d'abril de 19231381.

' En aquest context de crisi de legitimitat de lTEstat espanyol, en l'article "On és la

federació?", Rovira marcava la diferencia entre intervenció política al govern espanyol i

alternativa federal nacional: "Pero l'alternativa no és avui a Espanya altra cosa que un article

de programa polític, o un parer descriptor, o un parágraf oratori. I aixó no té res que veure

amb I'oferiment del régim federatiu a la nostra térra. En Cambó, que sap perfectament les

possibilitats que dona de si l'hora actual de la política espanyola, redueix les seves aspiracions

a aquell míser projecte de la Comissió extraparlamentária, que ara fa quatre anys va ésser

rebut a Catalunya, fíns per la "Lliga" i tot, gairebé a bastonades". L'alternativa, dones,

corresponia ais republicans: "En aquesta marxa a la conquesta de la Uibertat omplen un lloc

d'honor els republicans de Catalunya" Pero el contrast mes evident entre les tesis de

Cambó/Lliga i Rovira/Acció va ser -en un ámbit preelectoral (properes les eleccions

legislatives espanyoles de! 29-IV-1923)- la resposta d'aquest en el míting de Vilafranca (14-1-

1380 Quart Aplec Comarcal d'Acció Catalana a Tarragona, "La Publicitat", 8-1-1923, pp. 3-4.
1381 L'eixorqtüa deis extremismes [ed.]r "La Veu de Catalunya", 12-L-1923, p. 8
1382 On és la federació?, "La Campana ...", 2795, 13-1-1923, p. 2.



1923)1383 al discurs de Cambó de la Barceloneta. Rovira hi va plantejar les limitacions

nacionals que Cambó havia explicitat en el terreny de la historia, de les relacions

económiques i de la geografía. L'oriéntació del discurs de Rovira era la demostració que

"independencia no és isolament". I afegia: "La fórmula federativa que és apropiada per a una

veritable regió, és estreta per a una nació. I aquest és el nostre cas. Podríem trobar una

convivencia pacificadora que respectant els interessos comuns i els fets geográflcs assegurés

la nostra llibertat política. Sense aixó no hi haurá solució"1384. Aquesta era la síntesi deis

comentaris de Rovira a la crítica de Cambó, a la política del "tot o res"; pero també al

manteniment de la monarquía alfonsina: "els homes que son monárquics de la Monarquía deis

altres no poden dir-se própiament nacionalistes"

Tot amb tot, aquesta estrategia tenia en compte la connexió entre decurs historie de

Catalunya i projecte polític per a recorrer la historia social i política del país a fí de detallar-ne

íes crisis internes a l'época medieval i moderna (El Compromís de Casp)1386. Aquest exemple

servia a Rovira, de nou, per explicitar la claudicado nacional de les capes dirigents, fet que

allargá fíns a la coetaneitat, ja que en elbalanc polític deis darrers cins anys (1918-1923)

s'explicitava un "fracás dins Espanya de les formules d'autonomia catalana". A partir d'aquí

1383 La crítica al discurs de Cambó -en ía Unía posterior desenvolupada per Rovira al míting- va ser
objecte de ¡'editorial (sense signar) del propi Rovira El discurs de Cambó, "La Publicitat", 7-1-1923. Per al
seguiment del Míting, "La Publicitat", 16 i 17-1-1923. Hi van prendre part, a mes de Rovira, Isern Dalmau,
Ventura Gassol, Riera i Puntí i Francesc Maciá. Val a dir que Francesc Maciá hi defensa la possibilitat d'un
Front Únic de concentració nacional. És a dir, la proposta d'Estat Cátala que ja havia estat defensada a ía
Conferencia Nacional Catalana. Una darrera observació sobre l'estratégia macianista va ser 1'editorial de "La
Publicitat" (20-I-I923), El Front Únic, La idea era de deixar llibertat d'acció política i refermar foposició ai
Directori defensat per Maciá. Per tant, hom pot plantejar que el míting de Vilafranca també suposa una
clarifícació d'actuació del doble plantejament sobiranista; Acció Catalana i Estat Cátala.

1384 "La Publicitat", 18-1-1923 (p. 5) reproduia unes declaracions de Rovira sobre el mít ing de
Vilafranca peí periodista d'"El Liberal", 17-1-1923, p. 1, Gracia Olivares. El periodista des tacava que "en Rovira
i Virgili representa avui e! nervi, el cervell d 'aqueixa avancada del nacional isme extrem que Uuita amb cora tge i
en tus iasme per la independencia política de Catalunya". Pero la introducció a la reproducció d'un fragment del
mít ing de Vilafranca a mes de remarcar la incomprens ió espanyola peí "pleito catalanista", notava que les
critiques ais posicionaments cambonians al míting de la Barcelona era fet des de sectors que "una gran masa que
sustenta en el fondo las mismas doctrinas que Cambó y que coincide plenamente con la ideología de los
hombres de la Lliga, se horroriza ante el discurso del ministro de Fomento y les proclama el más significado de
¡os españolistas. Este es el caso de Acción Catalana, partido integrado por elementos de un radicalismo
catalanista extremadoy que hasta hace poco ha figurado en la filas del partido regionalista".

1383 Una síntesi del discurs a "Lluitem. Periódic república i autonomista", 682, Vilafranca del Penedés,
13-1-1923. S'hi destacava que la intervenció de Rovira era una crítica deis arguments "antiindependentistes" de
Cambó. Aquest acte va suposar que aquest órgan nacionalista local en l'edició del 20-1-1923, li dediques
reditorial: El nacionalisme en manca. El míting..., "La Publicitat", 17-1-1923. I no per casualitat l'editorial del
mateix dia -La reconquesta de Catalunya- incidía en ia dicotomia de l'acció política sobre Espanya i rinterrogant
determinant: la nacionalització de la societat catalana. Aquesta antinomia representava que "el fracás pertany
concretament a la política coHaboracionista [camboniana/ Lliga]".

1386 La vinculació entre historia i consciéncia nacional com a vector polític a Enric PUJOL
CASADEMONT: Ferran Soldevila i la historiografía del seu temps (¡894-1971), TD, Universitat Autónoma,
2000, p. 371.
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Rovira defensa la proposta de superació del federalisme a través de les regions (per aixó

parlava d'anar mes enllá d'aquell federalisme regionalitzador). Es a dir, considerava que a

Espanya existia una "manca" de sentit regional que portava a qüestionar aquelles "catorze

esteles federáis" de Pi i Margall: "He vist que la federació serveix per unir les regions d'una

mateixa nacionalitat, pero no és el llac convenient per unir nacions diverses perqué obliga a

aqüestes a cedir a) poder federal facultáis que no son essencials per a una regió, pero que ho

son per a una nació". La fínalitat era defensar la federació de "les tres estrelles de la Catalunya

Gran". Rovira, per tant, evidenciava la limitado federalitzadora de la Lliga si no tenia en

compte aquesta asincronia entre fet regional i fet nacional en apostar per la característica

central de la ideología nacional roviriana/Acció: la íliure determinado -o relació- entre

nacions.

I aquesta estrategia tornava a plantejar la necessitat d'una propia política exterior per al

catalanisme. Era una reflexió qie Rovira reprenia d'encá del bienni 1914-1915: "El teñir una

política exterior, no vol significar que caígui intervenir en guerres, ni calgui pendre posició en

tots els plets i conflictes diplomátics. Vol significar, simplement, que cal seguir amb atenció

els fets externs i adoptar una orientado definida que permeti utilitzar la forca immensa que té

al nostre temps l'assisténcia de l'opinió mundial i la simpatía deis pobles que mes poden

influir en les desconegudes contingéncies de l'esdevenidor de Catalunya. El catalanisme no ha

tingut mai cap política exterior. Els homes capdavanters del nostre moviment han adoptat, o

bé diverses actituds. successives i contradictóries, reveladores d'una íntima mancanca

d'orientació, o han deixat de banda aquest problema per considerar-lo d'escás interés nacional.

Aquesta posició del catalanisme no solament ha causat un dany considerable a la causa

catalana, sino que ha fet palesa la limitado pagesívola de molts deis nostres polítics". Per

contra, les noves generacions, segons Rovira, donen un major relleu a la política exterior i

"cada dia son mes nombrosos els comentaris que l'actualitat estrangera suggereix ais

patriotes"1387.

Aquest marc determinava que Rovira -en contesta al polític regionalista de la Lliga

Duran i Ventosa- emfasitzés el concepte de federalisme nacional, superes el vessant clássic de

federalisme regional en tractar de la distinció entre nació i federació (regional) i qüestionés la

federació com a fínalitat . Unicament el reconeixement de la dimensió nacional -en

oposició al plantejament regional de la Lliga- comporta l'acceptació de ¡'estrategia federativa:

1387 La política exterior del catalanisme, "Gent d'ara", Granollers, 2-VI-1923, p.2.
1388 Una aplicació de la diferenciació entre federacions regionals i nacionals,. tenint en compte el

rerefons de l'aprovació de !a Constítució de la nova URSS: "I fóra de Rússia [federació de regions] han quedat
els pobles pertanyents a i'antic Imperi tsarista que teñen mes accentuat Ilur carácter nacional. Tal és el cas de
Finlandia, de Letónia i d'Estónia". Cf.: Nació i Federado, "La Publicitat", 18-1-1923.



"Si s'admet que tot pacte internacional és una federado, aleshores diríem que també som

federáis [model de la conferencia sobre el problema peninsular a Reus]". Rovira, dones, "es

mostrá partidari de resoldre els problemes comuns a la península ibérica i d'enllacar les seves

diverses parts mitjan9ant pactes o tractats que parteixin de la nostra sobirania nacional [...]".

Quina és, dones, la crítica a Tóptica federativa espanyola? "El sistema federatiu elássie, el

tipus que ens dona a Espanya el programa federalista, reconeix ais Estats regionals

importantíssimes facultáis, d'una válua considerable per al descabdellament material i

espiritual de la nació catalana. Tanmateix no arribana a resoldre el problema nacionalista; i

aixó no solament per la propia insuficiencia intrínseca, sinó peí carácter i per la mentalitat del

poblé que avui exerceix l'hegemonia dins l'estat espanyol. Si un dia s'establís a Espanya el

régim federal, vindrien aviat xocs i conflictes, especialment amb Catalunya, tal com succeí

des del moment en que les dues grans corones peninsulars van unir-se políticament". Quina

era, dones, la via política alternativa que proposava Rovira? De nou, T'Estat Uiure d'Irlanda"

amb els següents paral-lelismes: "Accepten que Catalunya no pogués ésser portada a una

guerra sense l'acord del Parlament cátala? Accepten que no hi hagi a Catalunya tropes

espanyoles? Accepten que a Catalunya només pugui ésser hissada la bandera catalana com a

bandera nacional? Accepten que el futur Estat cátala tingui representado propia a l'estranger?

Totes aqüestes llibertats corresponen al régim de ITEstat lliure d'Irlanda"1389. Aquest era el

model poíític de Rovira: plena llibertat d'acord polític en tots els factors que pertoquessin

directament a la vida nacional.

Es tractava de mostrar ámpliament que en el context de la primera postguerra mundial

i de la intervenció espanyola al Marroc calia cercar una solució nacionalitária: "La federació

nacional és aquella en virtut de la qual s'uneixen grans nacions i formen un Estat polinacional

[...]. Seria un error immens creure que la federació soluciona el problema de Catalunya [...].

Jo tinc la convicció que Catalunya, federada amb Espanya, lluny de viure en perfecta

harmonía, tindria mes conflictes que ara mateix". L'aposta de Rovira -com alternativa a la

Lliga - era optar per una lliure associació que no qüestionés l'orientació política de la nació

catalana: "Jo cree que hi pot haver unions o associacions que no signifiquin dependencia i

aqüestes son perfectament compatibles amb la independencia de Catalunya". El debat que

establia era "la fallida del régim federal o autonomista", que "no es redueix al cas de

Catalunya". En efecte, Rovira es feia ressó de les circumstáncies sorgides de la primera

postguerra mundial: "Agafem el mapa d'Europa de fant cent anys i el d'avui i veurem que una

gran part deis estats s'han fet a trossos, i que els trossos son les nacions: no hi pot prevaler

rimperi". Quin era el posicionament darrer? Dones, establir de nou una federació entre

1389 El contingut de la federació [ed.], "La Pubiicitat", 21-1-1923.
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nacions i aprofundir en el concepte de federació interior peí que feia ais Paisos Catalans com

a concreció d'una unió de pobles: "Jo sóc federal dintre de Catalunya, dintre de la térra

catalana, que té regions diverses, federal de les terres on es parla la nostra llengua i que se

senten catalanes. Federació catalana sí, pero espanyola de fet, ibérica, europea o mundial, no.

Perqué la federació porta lligams estrets, representa la dependencia d'un poblé respecte a un

altre poblé. Catalunya federada amb Espanya tindria amplíes facultats, pero en alguns

problemes transcendentals, ens trobaríem com ara. Per aixó el día que Catalunya fos

mestressa deis seus destins, la seva Ilibertat fóra compatible amb una unió o associació, mai

amb una federació". Aquesta eixida reflectia l'escepticisme de pensar en una federació

regional dins Espanya i, per tant, aprofundir en el concepte de federació nacional: "la

federació nacional és aquella en virtut de la qual s'uneixen grans nacions i formen un Estat

polinacional". I és la impossibiltat de construir un estat plurinacional alió que deixa a Rovira

les opcions de la lliure determinació.

La crítica, dones, s'encaminava a posar fi a la.federació regional i a l'autonbmia

federativa i escollir una solució oberta que superes el federalisme des de l'Estat: "jo cree que

una solució intermedia [federalisme regional i independencia], que no impliques dependencia,

podría ésser acceptada, i cap patriota no ha de refusar-la per endavant"1390 O, mes

específicament, Rovira insistía en la vinculado entre nacionalisme i federalisme per a

clarificar el component federatiu. Calia establir la concepció deis estats federáis que "llueixen

regions i no pas nacions", amb la qual cosa el "contingut constitucional de la federació és

insuficient per a la plena Ilibertat nacional"1391. Aquesta definició política de noves relacions

entre pobles peninsulars anava vinculada -com a constant en la vinculació política interna/

projecció exterior- amb la política internacional, ja que, seguint la tradició establerta a la

Historia deis Movimenis Nacionalistes, caldria un "seré examen de la realitat mundial en les

seves relacions amb el problema de Catalunya"1 .

Aquest model d'estatut politic comportava Íntrinsecament redefmir els conceptes de

"centrífug" i "centrípet" peí que feia a l'articulació d'una capitalitat territorial si es tractava

d'una regió o d'una nació. Mentre que el regionalisme era "centrífug", "perqué tendeix a

Per a una síntesi de la conferencia en qué es destacava la superado del federalisme nacional, "La
Publicitat", 19-IV-1923. Totes les citacions corresponen a la conferencia "Mes enllá del federalisme" ["La
Publicitat", 24-IV-1923] dins Antoni Rovira i Virgili i la qüestió nacional (¡923-1947), Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 1994, pp. 109-121.

1391 Nacionalisme i federalisme, "La Publicitat", 24-1-1923. Aqüestes reflexions també es contíastaven,
no tant envers les doctrines federatives sino en polémica amb concepcions socialistes que identificaven el fet
nacional amb la burgesia i que incidien a reduir el poder politic d'una nació al mateix tipus de federació regional.
Un exemple d'aquest enfocament va ser Antoni Fabra Ribas amb la conferencia (26-1-1923) E/ nacionalisme i el
problema cátala. Vegeu l'editorial de "La Publicitat" (l-U-1923), Les conferencies de Madrid.

1392 Política exterior del catalanismel [ARV] , "La Publicitat", 30-1-1923.



allunyar o a deslligar les regions de llur centre nacional"; el nacionalisme d'Acció Catalana

era centrípet perqué es podia establir a partir de la defínició deis parámetres que van dirigits a

"fer gravitar la vida d'un poblé sobre la propia ánima". Rovira, en aquest sentir, creu que la

fínalitat cabdal del nacionalisme cátala, consisteix a aconseguir que el centre de la vida

catalana siguí Catalunya. Es, dones, un moviment centrípet, de concentrado espiritual". En

conseqüéncia, la concepció roviriana insistía en la reiterado de la nacionalització com a

conscienciació interior (=desprovincianització) per a obtenir una estrategia projectiva:

"L'allunyament del centre alié és la conseqüéncia de l'acostament al centre propi".

I com a derivado general sorgeix el nacionalisme com a estrategia unificadora

d'aquest procés de recobrament interior. Era el que es definía com "la Catalunya silenciosa",

com a fet de protesta nacional i de retrobament. Rovira conceptúa aquest procés amb els

següents mots: "la forca que batega sota el nacionalisme cátala és la mateixa que batega sota

tots eís nacionalismes d'Europa, sota tots els nacionalismes de fora de la península Ibérica,

que han vist ja el triomf de rideal"1393.

Totes aqüestes reflexions esdevenien, al capdavall, un model explicatiu de crítica

envers el programa intervencionista de la Lliga previ a les eleccions legislatives espanyoles

del vint-i-nou d'abril de 1923, que, segons Rovira, evidenciava un esgotament de la política

regionalista/ intervencionista de la Lliga en un balanc polític de sis anys. És a dir, d'encá del

traspás de Prat fins a la coHaboració ministerial espanyola de la Lliga: "El domini del

regionalisme oportunista, en els darrers anys, ja només s'aguantava perqué no hi havia una

forca política que el pogués substituir. Avui les circumstancies han canviat. I si es vol

continuar actuant sense teñir en compte els sentiments populars, els que aixó facin s'exposen a

cruels desenganys"1394. La proposta de Rovira en aquesta contesa electoral palesava un doble

plantejament de la conjuntura: "Hi ha dues menes de paciencia. Una d'exteribr, de fets

•externs, que els catalans l'havem de teñir mentre no poguem fer altra cosa. I n'hi ha una altra

d'interior, d'ánima, que vol dir conformitat i resignació; i aquesta paciencia, els catalans

havem d'acabar-la. Dins del cor, els patriotes d'Acció Catalana ja l'hem acabada del tot. En el

clos de la nostra consciéncia, on no arriben les liéis, ni els Governs, ni els tribunals, ni la

policía, l'ideal de Catalunya impera ja com arei i senyor"1395.

1393 Cf.: Catalunya silenciosa, "La Publicitat", 13-XU-1922 i [ Antoni ROVIRA i VIRGO-I:] Centrífugs
i centiipets (ed.), "LaPublicitat", 2-II-1923.

1394 El menyspreu a!poblé [ARV], "La Publicitat", 19-V-1923.
1393 El miting d'Acció Catalana al Teatre del Bosc, "La Publicitat", 24-IV-1923. Per ais resultáis i les

campanyes de "La Veu de Catalunya" i "El Progreso" adverses a la candidatura de Rovira: La Campanya
electoral i El triomf d'Acció Catalana. En Rovira i Virgili és diputat, "La Publicitat", 29-IV i l-V-1923. La
clarificació de les maniobres electorals de la Lliga contra la victoria Rovira al districte m de Barcelona a El
miting d'acció Catalana al teatre Espanya. Hi prengueren part: Manuel Carrasco i Formiguera, laume



Amb tot, cal destacar que, a la base- de la construcció política de la nació, Rovira hi

continuava situant la síntesi del fonament doctrinal de Prat de la Riba i de Pi i Margall. La

tradició pratiana, peí que feia a la recuperado introspectiva de la nació cultural1396. El

federalisme de Pi, d'altra banda, dotava el projecte roviriá de projecció política, fent

evolucionar el contingut regionalista cap a les lliures aliances nacionals: "El pacte és un acte

de voluntat, determinat per raons i per sentiments histories, étnics económics i geográfics.

L'esséncia de les idees pimargallianes está en el respecte a la voluntat, manifestada no

solament en un sentit, sino en tots els sentits possibles"1397. Es tractava d'establir un pacte

nacionalitari, no regionalitzador i clarament abocat a la forma de govern republicana: "Acció

Catalana -segons Rovira- davant les formes de govern de la futura Catalunya, sent preferencia

per la República"1398.

La projecció continuada de la ideologia nacional roviriana al si d'Acció Catalana seria

una constant en el marc del nou context república. En efecte, un exemple de l'extensió de la

matriu nacional d'Acció Catalana en Acció Republicana, el tenim en la conferencia que

Rovira va pronunciar a la Joventut Republicana de Lleida sota el significatiu títol: "La

catalanització de la política a Catalunya"1399. Es tractava de vincular la política nacional al

nou marc creat despres del Pacte de Sant Sebastiá; pero destacant, és ciar, que la política

catalana no havia de dependre de centráis foránies: "El sentimiento de catalanidad que

domina ya en nuestra lengua, en nuestro arte todo, en nuestra ciencia, es preciso que se

extienda a la política, porque es necesario que en Cataluña la política sea única y

exclusivamente política catalana [...]. Ningún catalán debe formar parte de partidos defuera

de Cataluña con los que no tiene arraigo; dentro de Cataluña puede recorrer hoy una rica

gama de matices políticos que satisfacen todos los ideales. Los partidos defuera de Cataluña,

llámense como se llamen, al querer penetrar en nuestra tierra incurren en un extravagante

Broquetes , Mart í Esteve, Rovira ¡ Virgili, Vidal de Llobatera . Cf.: "La Publícitat", 10-VI-1923. La intervenció de
Rovira anava en la direcció de combat re la idea de la Lliga que Acció Catalana va ser una "dissidéncia" de la
Lliga: "Acció ha estat mes que una dissidéncia, una convergencia , perqué a I'ideari de la Conferencia [Nacional
Catalana] s'han unit els nacionalistes provinents deis sectors mes diversos [..]. Catalans del districte III: feu
triomfar íntegrament la candidatura d'Acció Catalana. Q u e es vegi que mentre al nostre voltant tantes coses
podr ides cauen, hi ha aqui un poblé decidít a alc,ar, heroicament si cal, l'edifici de la Hibertat nacional de
Catalunya". El plebiscit s ' interpretava en clau clarament nacional catalana o espanyola. Per a la contextuali tzació
de les conseqüéncies ideológiques i polí t iques deis resultats electorals en el marc de la crisi de la Lliga
Regionalista: Isidre M O L A S : Lliga Catalana... [I], pp. 140-141.

1396 E n aquest sentit vegeu la proposta, per part de Rovira, de continuar la Huita des de la base social per
assolirun estatus de nacional ització. Cf: La Patria de cadadia [ARV], "La Publicitat", 8-V-1923.

1397 El federal enternit, "La Publicitat" [editorial], 14-VI-1924.
1398 Paraules de Rovira a El miíing d'Acció Catalana al teatre del Bosc, "La Publicitat", 3 0 - V - l 9 2 3 .
1399 Conferencia de Rovira Virgili, "El País" (Lleida, 22-IX-1930) . La projecció de la tasca

nacional i tzadora d'Acció Cata lana té continuitat en Acció Republ icana, com afirma Anna S A L L E S : Test Doc.
Cit., p .18.



anacronismo [...]. Hemos de ir y afirmar la unidad catalana, de tal modo que Cataluña no

sea provincia, pero no sea tampoco una serie de cantones [...]. Lo que los catalanes hemos de

tener de común es el sentimiento de nacionalidad". Aquesta conferencia, a mes, centrava

puntualment una altra constant en el pensament roviriá: el marc internacional de postguerra

que veía favorable a les nacions: "Lo más interesante es el resucitamiento de naciones. Los

viejos imperios plurinacionales se disgregan; aumentan las Repúblicas y disminuyen las

monarquías. Nacionalismo y República és, pues el gran principio que informa los tiempos

actuales".

Les bases ideológiques nacionals del Rovira república a Acció Catalana possibilitaren,

dones, la vinculació indestriable entre naciona(lisme) i república (model territorial i

social)1400: "la fórmula federalista pressuposa la voluntat favorable deis pobles

peninsulars"1401. Era una altra manera de mostrar la voluntat política de Catalunya davant

d"'Espanya" que "vol ésser una excepció dintre d'Europa mantenint la imposició damunt els

pobles diferents que ha sotmés". I "Catalunya no vol ésser una excepció entre les nacionalitats

triomfants"1402. Aquest model nacionalitari es fonamentava, tanmateix, en un projecte liberal

o democraticorepublicá. Era una concepció social que no identificava el liberalisme polític

amb reconómic. L'ideal liberal, com tot seguir veurem, "ha perdut, d'una banda, el seu sentit

individualista en 1'aspecte económic i social i religiós" i és identifícat per Rovira com a

"socialisme reformista". Es clara, dones, la identifícació roviriana entre liberalisme i

democracia, com a régim de partenca que possibilita "la lluita oberta de totes les idees en el

' camp teóric"1403. El liberalisme és, segons Rovira, el principi articulador de tota societat que

aspiri al progrés. I aquest régim evolutiu troba en la burgesia "mes oberta" el centre polític

que delimita el que son els dos extremismes: el feixisme i 'Textremisme obrerista"1404. Tot

1400 La trajectória de la Conferencia Nac iona l Cata lana i el nucli ¿ 'esquerra dins d 'Acció Catalana,
("plasmado d'una serie d'anhels esquerrans i catalanistes d'acció que no podien cabré a la Lliga") en el qual cal
situar Rovira, van ser interpretats com a un punt de partenca del plantejament ideológic i nacionalitari que at
marc de 1931 desemboca en la fundado de ITísquerra Republicana. La tasca d'Acció Catalana, dones, va ser
significativa fins a la crisi de la Dictadura de Primo. Un cop endegada la transició republicana les aportacions
nacionals de sectors progressistes i d'esquerres que fundaren també Acció Republicana i el PCR, confluiren en
Esquerra Republicana. Cf.: Després de les eleccions. L'esdevenidor delspartits, "Mirador", 126, 2-VTJ-1931, p.
3. Per al context de vinculació entre inteL-lectuals t política republicana, enlla de l'accidentaüsme/ objectivisme:
Jean BÉCARAUD/ Evelyne LÓPEZ CASTILLO: Los intelectuales españoles durante la ¡I República, S. XXI,
Madr id , 1978 f p .35 .

1401 Avisos/per Rovira i Virgili, "Germanor" , 357; mar?, 1930, p .8 .
1402 La Voluntat de Catalunya [ARV] , "La Publicitat", 22-X-1922.
1403 El mot "lliberalisme" [ A R V ] , "La Publici tat" , 14-V-1924.
1404 Aqüestes reflexions son fetes després del triomf deis conservadors británics en Íes elecccions

d'octubre de 1924. El comentan de Rovira destacava aquesta victoria envers els treballadors; pero també
remarcava que els conservadors británics, que representaven el ver liberalisme, poc tenien a veure amb els



aixó comporta que el iiberalisme polític superi el socialisme: aquest és conjuntural, mentre

que el primer informa la democracia: és estructural. El Iiberalisme per Rovira -i reprenent

Benedetto Croce- era el partit de la cultura. És a dir, una idealitat que no cercava tan sois una

reforma económica, sino la política, entesa com idealisme al servei de l'home. En aquest sentit

es pot dir que Iiberalisme era sinónim de radicalitat

3.5. Programa (II): Un projecte democraticorepublicá

"[...] Nuestra causa es de soberanía, y no de administración; nuestra causa no es solamente de derecho,
sino sentimental! Nosotros queremos la soberanía plena con objeto de federarnos después con todo lo vivo del
Estado español, que son las diversas nacionalidades que le integran, pero con un sentimiento de amor y de
fraternidad, y para preparar luego la federación ibérica, haciendo que pueda entrar Portugal en esa federación,
en la cual no entrará nunca mientras exista el régimen que hoy tenemos, porque Portugal no querrá nunca
entrar en una federación con el Estado español, sabiendo que oprime, que es tiránico con las nacionalidades
que lo integran [...]. Se trata de un pleito de libertad y de soberanía [...]" {Tráncese Maciá a les Corts
espanyoles en pro del pacte confederatiu. Reproducció del parlament a "Renovació. Setmanari Nacionalista
República, 9-ITJ-1919"]. -"La doctrina de Pi i Margal 1, que és essencialment la nostra, no és pas la de Marx i
menys encara la de Lenin. Els qui barregen les tres doctrines fan una idea confusionária que, si tingues
conseqüéncies, serien accentuadament desfavorables per al descabdellament de les nostres fbrees sociaJs i
polítiques" [Esquerrisme i socialisme, "La Ñau", 5-LX-1928]. -"Des de 1931, el catalanisme deixá d'ésser el
símbol de les dretes catalanes i passá a ésser un moviment totalment, íntegrament, nacional en el qual es mouen
tots els ideáis polítícs i tots els interessos socials de Catalunya" [Doménec de BELLMUNT: Lluis Companys (La
seva vida, la seva obra, la seva mortgloriosa), Ed. "Foc Nou", Tolosa de Llenguadoc, 1945, p. 155].- "La nostra
revolució té per objecte restaurar la nostra tradició. Les innovacions própies de l'época contemporánia no desfan
la identitat essencial que presenten a Catalunya l'heretatge tradicional i l'afany revolucionan" [La tradició
republicana de Catalunya, "La Humanitat", 28-IV-1947],

Rovira i Virgili escrigué a l'exili un article, El catalanisme liberal1* , que volia ser

una resposta a la interpretado historiográfíca i política que presentava com a oposats

catalanisme i Uberalisme, en referir-se a Torras i Bages (La Tradició catalana) i Caries Cardó

(Historia espiritual dé les Espanyes). Pero també mostrava la trajectória de nuclis liberals-

moderats vinculats a la defensa d'una certa catalanitat partint de l'escola vuitcentista vinculada

a la Renaixenca ("Aribau, Rubio i Ors i Milá i Fontanals"). La tradició continuava en el

pensament positivista de Joaquim Bartrina, Frederic Soler, Eudald Canibell, Conrad Roure i

Valentí Almirall. L'objectiu era mostrar un doble aspecte. D'un costat, que "catalanitat i

liberalisme no eren excloents per nosaltres, catalans d'esquerra, no sois aquests ideáis son

compatibles, ans encara son germans. No sois podem ajuntar-los, sino que no els podem

separar. La llibertat deis homes i la deis pobles formen una sola i única Uibertat. La llibertat

conservadors de la resta d'Europa, car l'exemple anglosaxó serveix per ü*lustrar la ¡dentificació entre liberalisme
conservador i manteniment de les conquestes democrátiques básiques. Cf.: La Paradoxa social [ARV], "La
Publicitat",31-X-1924.

1405 A. ROVIRA I VIRGILI, Defensa de la democracia, Fundació Valentí Almirall, Barcelona 1930, pp.
L4-83 i 147.

1406-"LaHumanitath, 15-XI-1948.
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col-lectiva de Catalunya és una part de la llibertat individual deis catalans. No ens

consideraren! plenament lliures si no ho som alhora com a catalans i com a homes". I de l'altre

costat, que l'aportació deis catalans liberáis era tan remarcable com la deis catalans

conservadors, no tan sois en l'aspecte nacional sino en la "cultura catalana": "Qualsevol

propósit d'excloure un estament o una tendencia d'aquesta unitat de sang i d'esperit afaiconada

pels segles, és una ferida greu a la causa de tots els catalans, a la causa que per tots ha d'ésser

constantment i solidáriament mantinguda. El sol fet de la convivencia i del treball patriótic en

comú per part deis catalans, és ja un fet de liberalisme".

Malgrat el context de cerca d'unitat política a l'exili, l'esperit de no limitar a una sola

tendencia política el fet nacional (el catalanisme conservador), remarcar la unitat entre fet

nacional i organització política i vincular la llibertat social i nacional com a via d'aportació a

la interpretado de la realitat, eren tres aspectes que anaven intrínsecament units a la cultura

política deis republicans nacionalistes, deis quals Rovira i Virgili fou un teoritzador i

divulgador central: "Nosaltres seguim en el terreny de la .plena catalanitat. Pero també volem

actuar en el terreny del pie esquerrisme. Els qui, tot essent catalans i sentint-se demócrates, no

passen d'una oposició de centre -centre-dreta 6 centre-esquerra- també teñen una feina a fer, i

poden contribuir al triomf deis ideáis comuns. Pero aquells qui, de mes a mes, se senten

esquerristes, han de proclamar-ho francament i han d'actuar com a tais en organitzacions

adequades"1407.

Tenint en compte la identitat entre llibertats col-lectives i individuáis, l'aportació del

catalanisme república al pensament polític contemporani ha estat establir una concepció de

catalanitat al voltant de la lliure determinació del coMectiu nacional . Lliure determinació

que superava una idea unitarista del federalisme i, per contra, emfasitzava l'estratégia de

confederado entre les nacions peninsulars. En aquest sentit, Leandre Cervera, fundador

1407 Pe r exemple, aquesta unitat de pensament la trobem en conferencies que Rovi ra reali tzá per a
divulgar l'ideari d'Acció Republicana. Cf: Catalunya a l'hora actual [Centre República Federal de Mataró],
Evohició del Catalanisme..., Justificado de l'esquerrisme cátala [Conferencia a l'Esquerra Catalana d'Igualada],
Historia de la ¡lengua catalana [Conferencia a l'Orfeó de Sans], La Ñau", 6-X, 10-X, 13-X i 18-X1930. Per a la
citació Catalanitat i esquerrisme/ A. ROVIRA I VIRGILI, "La Ñau", 13-Ü-1930.

1408 Ara, la tasca de Rovira i Virgili - com la del conjunt del nacionalista república- p rové de la tradició
del repubt icanisme federal del XIX, que no es redueix ún icament a Valentí Almirall , en el context de fiindació
del partit democrát ic federal: "L 'ex i s ténc ia del ca ta lanisme federal fbu una peca clau que explica la importancia
(i de nou I'alta complexi ta t ) del nacional ismo república del segle X X que anirá a desembocar en l 'Esquerra
Republicana de Catalunya deis trenta [...]. En qualsevol cas, és ciar que les teoritzacions de Gabriel Alomar o
Rovira i Virgili [...] teñen molts deutes enveré aquell catalanisme federal. En el benentés que les definicions
sobre la nació catalana d'aquest corrent posaven l'accent no ja en una hipotética caracterització essencial i
permanent d'arrel genérica i étnica sino en la voluntat conscient deis catalans per a construir Catalunya des de
parámetres democrátics i populars", a Pere GABRIEL: "Nació i Nacional ísmes del Republicanisme popular
cátala. El Catalanisme federal del vuitcents", dins Le Discours sur la nation en Catalogue aux XLXé et XXé
Siécles. Hommage á Antoni M. Badia i Margarit, Actes du Col loque international, 19-20-21 octobre ¡995, Paris,
1995, p. 257. Una interpretado previa de la tasca del federalisme quant a la dimensió política del catalanisme, a
Josep CONANGLAI FONT ANILLES: Cataluña y su voluntad, Cuba Contemporánea, La Habana, 1919, p.86.



d'Acció Catalana i d'Acció Republicana, remarcava: "som nacionalistes esquerristes, perqué

recollim la tradició liberal del nostre poblé. El nostre nacionalisme, no es basa sois en la

historia, malaurats els pobles que viuen de records. El nostre nacionalisme pot teñir defensa

en eis fets histories, racials, lingüístics, en la cultura, en el dret i els costums, pero sobretot en

la voluntat i en la consciéncia nacionals"1409. I aquest model cerca una democratització deis

benefícis de la producció encara que sehse optar per una concepcio planificada de l'economia

o per una idealitat basada en la lluita de classes1410 Per aixó, els catalanistes republicans

(homologables a un socialisme de tipus fabiá anglés, o al partit laborista i les esquerres

franceses)1411 tenien com a refereat -i és ciar en el cas de Rovira i Virgili- Jean Jaurés1412,

Proudhon, o Pi i Margall1413.

Aquesta proposta es recolüa ais objectius-manifest d'Acció Republicana quan

afirmava: "sostenim els principis de Liberalisme, Democracia i República [...]. Volem

representar, a la nostra Catalunya, la tendencia d'esquerrisme polític i d'ample reformisme

social que representa Pi i Margall1414 i que representen avui els partits radicáis d"Europa [...].

1 Vegeu la conferencia de Leandre Cervera a Terrassa, Evolució del nostre nacionalisme, "La Ñau",
17-X-1930.

141 Vegeu, per exemple, l'editorial del setmanari de la Unió Federal Nacionalista Republicana "Acció",
"Contingent social del Nacionalisme República a "Acció"" (Badalona, 9-V-1914), quan afirma que el
nacionalisme república "ha d1 integrar tots aquells homes d'idealitat i de sentiment Iliberal, que voten una política
de realitats progressives que condueixin al poblé de Catalunya cap a un major grau de benestar, de cultura i
d'armonia social; i sobre la llibertat deis cataíans hi aixequin la llibertat de la patria catalana". Per a una reflexió
sobre una certa actualitat de les idees de Rovira i Virgili, Josep MURGADES: art. cit, observa un teixit
sociológic susceptible de ser receptor de ia ideología del republicanisme roviriá, des d"una burgesia amb
pretensions reformistes" fíns a "les inquietuds i els plantejaments d'unes classes mitjanes i populars en vies
d'afirmació col-lectiva" (p. 105). Mes aviat el centre d'influéncia seria aquesta darrera franja social de petita
burgesia urbana i sectors de classes populars.

1411 En la polémica sobre les vies revolucionarles de la quaJ va ser portantveu "L'Opinió" [1928], Rovira
comentava que Púnica via possible a Catalunya -posterior a la defensa per mitjá de la via republicana de Íes
Uibertats individuáis- era la socialísta-laboralista: "Nosaltres ens decantem a pensar que, dins el sociaüsme, la
modalitat laboralista és la mes adequada a les circumstancies en qué es planteja el problema obrer en la nostra
contrada, a El proletariat cátala, "La Ñau", 22-IX-1928. En el mateix sentit d'identificació republicanisme amb
una esquerra treballista i no pas socialista: A. ROVIRA I VIRGILI: Socialisme, "La Ñau", 24-XII-1929. Per al
model de les esquerres franceses, formades per requerra radical, en certa contraposicio a les esquerres alemanyes
molt mes hegemonitzades de les esquerres obreres. Cf.: l'editorial de Rovira Les esquerres a Alemanya i a
Franca, "LaNau", 23-V-1928.

1412 Vegeu la t raducció de Rovira i Virgili de 1'opuscle de Jean Jaurés, Discurs a la Joventut, Barcelona,
Biblioteca de la "Revista de Catalunya", 1912. També l'editorial que li dedica a "La Publicitat" del 4-VIIM928
arran de l'aniversari de l'assassinat de Jean Jaurés.

1413 per a una valorado critica de la influencia de Pi i Margal! sobre Rovira i Virgili des de
l'independentisme deis anys trenta, vegeu R[amon] ARRUFAT i -ARRUFAT, Catalunya, Pi i Margall i el
Catalanisme, Llibreria Catalónia, Barcelona, MCMXXXV. pág. 19. De tota manera, la figura de Rovira i Virgili
ha estat valorada d'una manera unánime des d'aquests partits independentistes. És el cas del recordatori cap al
polític tarragoní com a "Eminent historiador de Catalunya i Gran forjador d'história de Catalunya" a "Estat
Cátala. Órgan del Partit. Patria, Llibertat i Justicia". Núm. 11, marc del 1956.

1414 La constitució d'una societat que contemples igualment una nova organització política federal al
míting de Rovira [amb Tomes i Piera i Nicolau Batestini]a El miting d'Acció Republicana ai Centre cátala del
districtesegon, "LaNau", 12-IX-1930.



Aspirem a la transformació profunda de l'injust régim social del capitalisme en el sentit de la

igualtat i de la dignitat humanes. Creiem que els interessos económics de les persones i les

classes privilegiades han d'ésser sotmesos a 1'interés superior de la coHectivitat Aspirem a

una societat nova en qué els instruments de la producció estiguin a l'abast deis productors en

qué el capital sigui u mitjá posat al servei deis qui treballen i no pas, com ara, un privilegi de

classe i una eina pressió i de dominació. Cal transformar el treball que esclavitza i embruteix

en el treball que allibera i dignifica". La finalitat del programa era establir una societat del

benestar: "cal cooperar efíca^ment a l'ascensió de la classe obrera envers el benestar i la

cultura"1415.

El posicionament de Rovira es confígurava a partir de la idea que les teories de Marx

que pronosticaven la concentrado industrial s'havien acomplert i que alió que no s'havia donat

era 1'empobriment del proíetariat: "El fet real és que l'obrer no s'ha empobrit deis temps de

Marx enc.á: mes aviat s'ha enriquit. Els salaris son superiors i han aparegut classes intermedies

que no son burgeses ni proletáries: els alts empleáis i técnics". La lectura deis fets de Rovira

no era tan sois económica; constituía un model integrat on fet social i económic es

complementaven amb consciéncia inteMectual i nacional. És a dir, calia defensar la república

perqué era, precisament, el régim que posava les condicions de possiblitat d'aquesta

organització social. I de nouel cercle es tanca, perqué, per Rovira, cal cercar-ne els orígens en

el binomi liberalisme i democracia: "hi ha un fet de carácter sentimental que fa que el

proíetariat senti una simpatía per la República [...]. La idea republicana és filia del moviment

liberal i democrátic. Les Repúbliques coetánies son filies de la Uibertat. I ha estat el moviment

democrátic dTEuropa el que ha fet possible la creixenca intel-lectual del proíetariat. Seria

possible organitzar avui un moviment de carácter proletari si préviament no haguessim lluitat

per la Uibertat humana?". La defensa de la revolució democrática1416 i el context polític

internacional de l'emergent nazisme i feixisme feien de la idea republicana un principi básic

liberal. I aquesta situació entre política i económica és el que explica la reprodúcelo de la

llibertat en el terreny social: "El feixisme i el bolxevisme están impregnáis d'aquesta

submissió a les forces orbes i amorals que actúen en la vida individual i coüectiva de la

1415 Acció Republicana al poblé cátala, "La Ñau" , 15-HÍ-1930.
1416 La idea de la defensa de Kerenskij [vegeu l'apartat sobre la "Rússia Sovíetista"] és constant . També

en el context de transició republicana. Rovi ra tenia aquest referent per identificar crisi de I'Antic Régim
monárquic (espanyol/rus) amb la proclamado de la revolució democrática que "proclama una República en la
qual els socialistes tenien intensa intervenció". Cf: El problema social dins la República [conferencia de Rovira
a l'Ateneu República de Gracia], "La Ñau", 24-X-1930. Una idea semblant a Historia deis trenta... Aquest
posiciooament de Rovira, reitera! de nou a l'editorial de "La Publiciíat", 2-LV-1931, Democracia i classes
socials, va ser contestat -amb titol homónhn a l'editorial de Rovira ["Solidaridad Obrera", 18-IV-1931}-per Joan
Peiró en sentit contrari. És a dir que la formació de la societat capitalista és consubstacial a la formació -seguint
Marx i Henry George de la polarització de les classes socials. Cf: J. PEIRÓ: Escrits: ¡917-¡939 i Pere
GABRIEL [cur.], Ed. 62, Barcelona, 1975, pp. 298-301.



humanitat"1417. Rovira explicava aquest posicionament superador de l'esperit de ciasse quan

concretava que "l'obrer no ha d'ésser esclau de la feina de les mans. No solament no ha

d'establir-se aquesta esclavitud per mitjá del salan, ans encara ha d'evitar-se que les

reivindicacions de carácter económic inspirin i dirigeixin tota l'acció del proletariat. Es just

que l'obrer lluiti per una millor situació económica, i per aconseguir-ho ha de recorrer a

l'associació. Pero el millorament, no ja sois económic, sino plenament huma, no ha de venir

de l'esperit corporatiu de classe, sino del conreu de les qualitats individuáis"1418.

Aquest programa reformista i socialitzant defensat pels republicans era una

conseqüéncia de l'assumpció d'un humanisme polític: "Ultra l'evolució de cada poblé, hi ha en

el món una evolució humana"1419. I Com mantingué el polític tarragoní, aquesta proposta

"humanista", que estava frontalment oposada al corporativisme i a l'alienació que comportava

la societat industrial i la mecanització, havia de recuperar la dimensió de ciutadania, única

dimensió personalitzadora que recupera la defensa deis interessos de grup, per comptes del

"divisionisme professional". Aquesta reflexió, d'altra banda, cobrava especial relleu no tan

sois en el context de les democrárices autoritáries i moviments reaccionaris europeus

d'entreguerres, sino davant de la implantació de la burocratització organitzativa de

l'organització científica del treball, car "el professionalisme, el gremialisme i el corporatisme

son la presó de l'individu huma"1420. L'altenativa, el model a seguir ais anys vint i trenta,

1417 La Repitbiica i els obrers [Conferencia.de Rovira i Virgili al Centre República Democrátic
Federalista de Poblé Nou], "La Ñau", 5-V-1930. Per ai context internacional d'emergéncia feixista i, per tant, per
a la legitimario del liberalisme república: Evolució del... Aquesta ideología deriva en comentan historiográfic.
Peí que fa a la crítica del métode historiográfic que, segons Rovira, atorgava una determinado ais fets
económics, que ocuitaven en la totalitat la comprensió del fet nacional: Cf.: El llibre de Maurin [a propósit del
comentari ¿05 Hombres de la Dictadura], "La Ñau", 27 i 28-XI-1930. La citació a A. ROVIRA I VIRGILI:
Defensa del liberalisme, "Revista de Catalunya"48, juny de 1928, p. 572.

1418 L'esperit corporatiu i els obrers/ A . R O V I R A I VIRGILI , "La Ñau" , 4-UJ-1930.
1419 Defensa del..., p . 503 .
1420 Democracia i corporatisme, "Revista de Catalunya", 58, setembre de 1929, p p ! 8 7 i ss. Rovira

expressava en l'editorial Les Classes soctals que el marxisme feia dependre "la qualitat humana deis individus a
llur condició económica"; pero també palsesa una alianca de c lasse determinant en el seu pensament , que era
exponent del nou partit Acció Republicana: Rovira proposa l'alianpa entre "obrers revolucionaris", base del
"social isme" i "homes radicáis de les professions liberáis i de la burgesia", representants de la "democracia" ("La
Ñau" , 5-1-1929). U n exemple del model sociaL de Rovira L VirgilL el t en im a l'editoriaL de "La Ñau" [amb unt í toL
homón im i amb un sentit idéntic editat a "La Publicitat", 19-VÜI-1924] (26-HI-1929) , Mes enllá del capitalisme:
"Pero -diu Rovira- hi ha altres posicions a adoptar [superant la lluita de classes]: la que té per base 1'interés deis
alts valors humans que formen la civilització, i la que es fonamenta en el problema de 1'eficácia económica deis
sistemes d 'organització social". Aquesta proposta s'institucionaUtzará amb la Fundació Valentí Almirall ,
avantsala del partit que encapgalará ell mateix, Acció Republ icana , quan exposará amb precisió -a les acaballes
de la dictadura primoriveris ta- un programa de ruptura democrát ica basat en liibertat individual i col-lectiva,
pensament laic (escolar i s e p a r a d o església-estat) , societat "mes igualitaria i jus ta" , forma de govern republicana
i "lliure federació deis pobles" (Vegeu "La Ñau" , 6.VIH. 1929). Aquesta proposta, per tant, superava, segons
Rovira, una identificació ent re canvi polític i marxisme, car un fet eren les teories marxistes i un al tre les
necessi tats socials del proletariat. En aquest sentit remarca que cal no identificar social isme i marx isme a
l'editorial de "La Ñau" del 21 de gener de 1930, on afirma que "no es pot dir que la massa del socialisme
internacional sigui marxista". I que "son marxistes, únicament una part deis qui dirigeixen aquesta massa".
Aquest interclassisme que no apuntava cap hegemonía política de ciasse fou clarament qüestionat per sectors que

¿SI



estava situada entre referents com el laborisme británic de Macdonald ais anys vint: "Les

nostres preferéncies personáis respecte el camí de la transformació de la societat se'n va cap a

les idees de Proudhon. Mes que en la supressió de la propietat privada i del captital, creiem en

l'absorció del capital peí treball, en la creació del capital-obrer, en el desplegament del

cooperativisme. Som mes proudhonians que marxistes. En el mateix cas es trobava Pi i

Margall. En el programa federal es marca també la tendencia a resoldre el problema social per

la difusió del tipus d'obrer capitalista"1421. Idéntica orientado es concretava respecte del

socialisme en l'editoríal homónim (24-XII-1929) en qué s'identificava amb aquest moviment

contemplaven una relació molt mes explícita entre republtcanisme i socialisme, com fou el cas del nucli que
editava l'órgan "L'Opinió", confluencia inteHectual de tendéncies marxistes, socialistes i anarcosindicalistes, que
proposaven una conducció d'aquella revolució democrática a mans del proletariat. En articles com el de Jordi
Arquer L'orientació social d'en Rovira i Virgili ("L'Opinió", 12-IV-1928, p. 8) es criticava l'eclecticisme de
classe de Rovira i se'l considerava ("L'Opinió", 15-IX-1928) com a probable líder d'un "partit radical burgés".
L'observació era encertada. Rovira i Virgili se situava en l'órbita cultural i política deis reformistes radicáis
francesos (vegeu aquesta observació a Anna SALLES, Antoni Rovira i Virgili: El Fracás d'una vocació
hegemómca a "LpAvene", 36, marc de 1981 pág. 30). D'altra banda, en un editorial a "La Ñau" (5-IX-1928)
Rovira se sitúa polítícament en la "tendencia liberal o radical". I afegeix que "la doctrina de Pi i Margal!, que és
essencialment la nostra, no és pas la de Marx i menys encara la de Lenin. Els qut barregen les tres droctines [en
al-lusíó probablement al nucli de "L'Opinió" i ais nuclis comunistes del Bloc Obrer i Camperol] fan una feina
conftisionária que, si tingues conseqüéncies, serien accentuadament desfavorables al descabdellament de les
nostreforces socials i polítiques". I aquest partit, Acció Republicana, que amb Acció Catalana forma el marc de
1931 la coalició electoral, Partit Catalanista República, fou un exemple d'una estrategia d'esquerra -Rovira es
proclamava esquerrista- no col-lectivista: pero ho fou fracassadament. En efecte, el programa proposat per
Rovira -resultat de l'alianca d'inteHectuals i professionals d'esquerres del seu antic partit Acció Catalana (1922)-
no reeixí en les eleccions constituents del juny de 1931, fet que el porta a ingressar finaíment (octubre de 1932)
ais rengles d'Esquerra Republicana. Heus ací la principal limitació política de Rovira: sobrevalorar íes funcions
polítiques d'un diari ("La Ñau") i sectorial itzar excessivament esforcos polítics que tan sois un any després
haurien d'acabar a l'organització que encapcalava precisament el mateix programa que havia pensat Rovira i
Virgili amb un líder carismátíc: Francesc Maciá. Acció Catalana Republicana -com Acció Catalana- no resolgué
les dues tendéncies que contenia: una de mes conservadora (amb Jaume Bofill i Mates al capdavant) i la que se
suma -fent propia la tradició republicana liberal d'esquerres-v a Esquerra Republicana. Per a una sintesi de la
ideología del catalanisme liberal, en el qual s'identificava el Rovira i Virgili d'Acció Catalana Republicana,
vegeu Ángel DUARTE, "Catalanisme i liberalisme (c. 1900-C.1939)", a ANGUERA, P. et alia: El Catalanisme
d'Esquerres,; Ed. del Cercle d'Estudis Histories i Socials, Girona, 1997, págs. 129-173. Duarte indica les
Umitacioos polítiques del model de centreesquerra del republicanisme catalanista [provinent del Partit
Catalanista República]; pero també d'Esquerra Republicana de Catalunya en tant que el conflicte social s'estenia
en el bienni conservador espanyol (1933-1935): "En els anys 1930, quan semblava que el liberalisme catalanista,
en tota la seva pluralitat, es podía beneficiar de l'éxit (caiguda de la Monarquía, instaurado de la República,
obtenció de l'Autonomia) resulta que, a l'empara d'aquesta empresa triomfant, s'escolaren nous conflictes, noves
polaritats i noves utopíes [conflictes esdevinguts al llarg del període república i que tingueren un moment de
máxima lluita política en els fets d'octubre de 1934]" pág. 172. Rovira mateix -assumint aqueixa ideología
liberal- dirá que "sense un ampie i ver esperit de llibertat, no hi ha convivencia social possible" ("Lluita", 17-1-
1931).

1421 Davant la qüestió social, "La Ñau", 9-X-1929. El república Humbert Torres (De socialisme,
"Lleida", 104, 25-IX-1929, p. 7) comentant aquest editorial de Rovira, sintetitzava correctament la idealitat
social de Rovira i Virgili: "Rovira í Virgili declara no ésser específicament socialista ni col-lectivista, en
l'accepció marxista del mot. Tot i reconeixent legítima i raonable la posició deis partidaris de la lluita de classes,
ell no hí aspira. Pero tampoc és un devot del régim capitalista actual, la injusticia i la immoralitat del qual
proclama, i vol la transformació profunda d'aquest régim en un sentit mes igualitari i mes just, sempre que no
s'ataqui, ans es respecti, la llibertat humana. Mes que en la supressió absoluta de la propietat privada i del capital,
creu, d'acord amb Pr[o]udhon -i amb Pi i Margall afegim nosaltres- "en l'absorció del capital peí treball, en la
creació del capitalista obrer L en el desplegament del cooperatisme [...]".



polític si "s'empra en el seu sentit ampie de la transformado del régim social encaminada a

una major justicia"; deixant ciar, tanmateix, que no eren socialistes en el sentit del "socialisme

coMectivista de Karl Marx". Aquest vessant humanista, d'altra banda, Rovira també el

matindria en referir-se a la realitat de les nacions. L'objectiu darrer del polític i historiador era

incorporar els obrers a la construcció de la democracia republicana: "la nostra ambició és fer

del nostre poblé un mirall de democracia, i de reformes socials, com ha esdevingut a

Txecoslováquia [amb Massaryk]".

Aquesta via era conseqüéncia del fracás del socialisme marxiá i també,

simultániament, de l'hegemonia de l'esperit llibertari al si de la classe obrera del país. Només

es tractava de derivar aquesta concepció a la defensa de la llibertat republicana: "Per aixó els

nostres obrers, tot anant tan enllá com vulguin en les seves reivindicacions socials, tot lluitant

per la justicia, han de mantenir el principi de la democracia i de la llibertat. No una

democracia que giri l'esquena al cas social, no la llibertat de morir-se de fam, sino una

llibertat que asseguri ais homes el dret a la vida. No hi ha cap millora social que pugui

indemnitzar els homes de la pérdua de la llibertat [com a crítica a la revolució bolxevic]".

Quin era, dones, el model democraticorepublicá?: aquell que cohesionava llibertats polítiques

i socials: "El senriment nacional cátala, el republicanisme democratic i el sentimenr de la

igualtat social fan una for9a triple contra la qual no hi ha cap obstacle prou potent"1422.

Aquesta concepció, propia del liberalisme radical -"separada de les organitzacions

polítiques de classe",com era definida per Rovira mateix1423- és la mateixa que defensará en la

'/•presentado del Partit Catalanista República, juntament amb Carrasco i Formiguera, Pere

Lloret i Jaume Bofíll. Per Rovira aquest partit no havia de ser de classe [obrera]: "El Partit
1 Catalanista República no és un partit de classe obrera, si bé els obrers teñen ben obertes les

portes. Pero som encara menys un partit de la classe capitalista. Ais capitalistes, ais fabricants

i ais comerciants, en alió que sigui egoisme, interessos exclusius de classe, no els defensarem,

ni amb monopolis de favor ni amb els carrabiners del Sometent"1424. I en el marc de

1422 El moment actual de la política catalana [Conferencia de Rovira al Centre Catalanista República de
Mollet del Valles], "La Ñau", 14-XI-1930.

H23 C f . pro¡etariat i burgesia, "La Ñau", 18-IX-1928. Vegeu supra l'apartat dedicat a "Crisol", en la
conjuntura del Partit Catalanista República. Previa la constitució del PCR, és il-Iustratiu 1'editorial de Rovira a
"La Ñau", 26-1-1931, Els partits catalans. Hi destaca que cal construir un sistema de partits polítics propi en
fundó de la delimitado de projectes socials envers la campanya electoral municipal del dotze d'abril: "Els
socialistes partidaris de la política de classe, i els comunistes partidaris de la dictadura del proletariat, no han de
conviure políticament amb els catalanistes que parteixen del nostre fet nacional ni amb els republicans que
parteixen de la solidaritat humana de totes les classes socials dins el régim democratic. Cada día és mes arrelada
la nostra convicció que una de les coses mes necessaries per al normal funcionament de la política catalana és el
tracar netament la línia divisoria entre les forces republicanes liberáis i democrátiques i les forces d'extrema
esquerra obrerista i. especialment comunista".

1424 Constitució del Partit Catalanista República, "La Publicitat", 24-ITJ-1931, p. 2.



divuJgació inicial del programa del partit, Rovira aclaria encara mes aquesta ideología que

volia superar la dialéctica de classes: "En Uoc d'aquesta estructuració dual de la societat

[proletariat/burgesia], ha vingutla multiplicado i l'accentuació de les classes intermedies [...].

Son dones, els partits d'idees i no les categories d'interessos els elements que han de concretar

la voluntat del poblé i l'estructura de la nació. A mesura que la democracia es perfeccionará, i

que el sentiment de solidaritat humana lligará mes fortament els homes i els grups socials, el

régim polític será menys influ'ft per les classes, i aqüestes es dissoldran progressivament dins

un nou régim económic mes just, les característiques del qual depenen molt mes del fets de

demá que de les teories i les profecies de l'avenir"1425. És una proposta que va fer extensiva a

la qüestió obrera posant com a nucli l'evolució social europea: "La igualtat social -que no

impica per forca ranivellament ni el coMectivisme absolut- será l'obra magna del nostre segle.

La Rússia soviética ha volgut anar a una igualtat sense Uibertat. L'Europa própiament dita

sabrá trobar una igualtat social que no sacrifiqui la Uibertat humana, que respecti els valors de

la cultura [...], que mostri que en eís homes la máxima qualitat és la propia esséncia humana i

no la condició económica [...]. La gran obra del segle XX ha d'ésser la de descompondré

novament la qüestió social, que ha esdevingut massa presonera deis fets económics, en el seu

conjunt d'aspectes polítics, jurídics, económics i moráis, per a anar a fer una lliure societat

basada en la igualitaria qualitat d'homes mes que en la condició accidental de productors"1426.

Rovira centralitzava aquest objectiu en l'estratégia d'un bloc interclassista popular

evolutiu que impulses una política d'igualtat i de cohesió social (sense procés revolucionan).

Aquest bloc, mes que integrar-se al pensament marxiá, hauria de ser receptiu al

proudhonisme: "Les classes socials, atenuació de les antigües castes, han de desaparéixer en

tot alió que representa una distinció de categories i una diferencia de condicions. L'existéncia

de classes diferenciades i desiguals porta a la lluita de classes. I aquesta lluita, que en alguns

deis seus aspectes és un flagell del temps modern, només pot desaparéixer per Tacostament

incessant cap a la igualtat deis homes. Igualtat dins la Uibertat. Per aixó rebutgem alhora el

liberalisme [económic] elássie, que vol fer ciutadans Uiures amb homes desiguals, i el

coHectivisme dictatorial [per Rovira tant el feixisme com el comunisme], que pretén fer

homes iguals sense ciutadania Uiure [...]. L'aspiració a una millor societat no pot ésser un

dogma tancat, com el de Karl Marx. Ha d'ésser una tendencia oberta, com la de Proudhon. El

socialisme proudhoniá, que és un socialisme tendencial, no dona formules fíxes, no estableix

principis erts, ans bé deixa a la forca cradora de la vida un marge prou ampie per a adaptar

1425 Democracia i classes socials, "La Publicitat11, 2 - IV-1931 .
1426 El sentit deis mots "dreta" i "esquerra", Sermó perdut, "La Publicitat", 19-1 i 21-VT1I-1928, i El

problemaobrer, "La Publicitat", 23-IV-1931.



l'ideal a les trajectóries futures -en gran part imprevisibles- de la societat, del pensament i.de

la ciencia [...]. El bon camí del'obrerisme, allí on existeix el régim liberal i democrátic, només

pot ésser un: el d'eixamplar i assegurar les llibertats polítiques, que teñen un gran valor per si

mateixes, i utilitzar-les per a l'acceleració del moviment coHectiu que porta a la igualtat

social"1427.

Ara bé, alió que exposa la trajectória de Rovira i Virgili és tot un moviment polític i

cultural que va abastir el catalanisme d'una base ideológica nacionalitária que hauria de ser

comuna, almenys en els seus elements genérics, a tota resquerra marxista deis anys vint i

trenta i al conjunt del catalanisme que partía de la reivindicació autodeterminista. Des de

l'assumpció de la realitat nacionalitária existia una comunitat d'interessos significativa entre

republicans d'esquerra i de centreesquerra; el debat -com passá amb l'autor de La

Nacionalització de Catalunya- s'establiria, sobretot, en situacions revolucionáries com la de

"1930", a l'hora de cercar una nova hegemonía de classe desplacada cap al socialisme i el

comunisme (com s'esdevenia, per exemple, en l'assaig de Jordi Arquer, De Pi i Margal/ al

Comunisme, crítica a les tesis policlassistes de Rovira i Virgili)1428. Amb tot, vull insistir en la

convergencia peí que fa a definido del model polític d'organització nacional des de la

pluralitat de les 'esquerres republicanes1.

Els orígens d'aquesta nova idealitat catalana, cal cercar-los, organicament, en el cas de

Rovira, en l'evolució deis nuclis federalistes tarragonins amb "La Justicia i "La Avanzada"1429

envers el nucli nacionalista i república, el 1905, d'"El Poblé Cátala". Rovira i Virgili, dones,

parteix del republicanisme i federalisrae de Pi i Margall aportant una base nacionalitária,

alhora que el catalanisme república integra Pi i Margall, com a alternativa al nacionalisme

espanyol1430. No és estrany que el 1928 Rovira defensés l'ideari de l'autor de Las

1427 L'obrerisme/K R O V I R A L V I R G I L L "La Ciutat", 7-XÜ.-1934, p . l .
1428 Jordi A R Q U E R : De Pi i Margall al Comunisme, Edicions "L'Hora", Barcelona, 1931. Arquer féu

aquest opuscle per a criticar que Rovira acabes amb el projecte d 'Acció Republ icana i " tomar-se 'n amb els
centristes d"Acció Catalana" i fundar el Partít Catalista Repúbl ica , el programa del qual era "d'un democra t i sme
burgés , pompos , buit de contingut socialitzant, exactament el contrari de les doctrines progressistes de Pi i
Margal l" [pág. 2 ] . La recepció deis idearis de Pi i Margal l estava en f u n d ó del bloc social i polític que els
hegemoní tzés : burgesía (conservador isme autonomista) , petita burgesía urbana (republicanisme nacionalista) o
proletariat (comunisme, con en el cas de Jordi Arquer) .

1429 Vegeu supra l 'apartat 1900-1905 sobre la proposta federal de Rovira en el si de la Joventut Federal
tarragonina. La concepció deis republicans federáis tarragonins no contemplava el moviment de reivindicació
nacional c o m a progressista, sino que el "tendeixen a identificar a un corrent conservador i clerical i, per tant,
raantenen una actitud d 'oposició. Encara que e n el seu p rograma figuri L'assoliment de 1'autonomia, aquesta
forma part d'un conjunt de reivindicacions que no necessár iament compor ten una a f i rmado nacional". En aquest
context "Antoni Rovi ra i Virgili contribuí indiscutiblement a [llurjesforc de catalanització", segons Mercé
COSTAFREDA I FELIP: Orígens del catalanisme a Tarragona ¡900-1914, Diputació de Tarragona, 1988.
págs. 129 i 80, respectivament.

1430 Aquesta interpretado ha estat comentada críticament per Andrés de BLAS GUERRERO des d 'una
voluntat de recuperado del nacionalisme liberal espanyol, previ, segons Pautor, al nacionalisme cátala a
Tradición Republicana y nacionalismo español, Tecnos, Madrid, 1991. Aquest politóleg indica que Rovira i



Nacionalidades de les critiques de Josep Pía a la biografía que aquest darrer féu sobre

Cambó1431. La reivindicació parteix del comú denominador de tot el republicanisme

catalanista: la llibertat de decisió de les nacions1432. Per tant, quan Rovira ingressa a

Barcelona ais rengles de la Unió Federal Nacionalista Republicana, el portantveu de la qual

era "El Poblé Cátala"1433, duia assumida una 'idea' que hauria de configurar un element

constant del debat sobre l'esquerra catalana, per bé que en un context social i polític molt mes

manifest -com era la conjuntura de formado de la Soíidaritat Catalana- (aquella 'herencia de

les idees' de la joventut republicana tarragonina).

L'historiador i polític es proposá d'organitzar l'esquerra: primer, amb la fundació, el

1930, d'Acció Republicana (situda a l'esquerra d'Acció Catalana), que hauria de comptar amb

un órgan de premsa fundat l'octubre de 1927 peí mateix Rovira, "La Ñau", i mes tard, el 1931,

amb la fusió -sense prou suport electoral per competir amb lEsquerra Republicana a les

eleccions de juny d'aquell any- amb Acció Catalana, que hauria d'originar el Partit Catalanista

VirgiH -comentant el próleg de La qüestió de Catalunya-, representa "La agresividad de un nacionalismo
cultural en fase de afirmación y [que] el tono apasionado de la soflama política resultan al fin poco eficaces
para la demostración de una tesis con muy débil fundamento" [es refereix a la coincidencia de base deis
principis de Pi amb el desenvolupament del catalanisme república ideat per Rovira], pp. 98-99. A mes d'uns
comentaris politicomorals a redós de la idealitat de Rovira com a excusa: "mientras que, poco a poco, la
democracia española se irá abriendo al reconocimiento de unas realidades nacionales de signo cultural
diferenciadas de un hecho nacional de preferente signo político, el paso del tiempo no registrará sino el
endurecimiento de unos nacionalismos periféricos convencidos de que sus aspiraciones nacionalistas pasaban
por la radical inversión de un modo secular de ver el problema y por la voluntarista negación de una realidad
nacional española en provecho de .una lectura estrictamente estatal de España", p. 100.

1431 La polémica abasta prácticament les planes de la premsa catalanista de comarques. Un exemple el
constitueíx l'órgan república d'esquerres "Lteida. Revista d'informacions i estudis", (IO-VUL-1928) amb
l'edttoríal "Els Uibres de Pi i Margall": "Josep Pía, en el seu llibre llastimós sobre Cambó i la Lliga, ha escrit uns
conceptes tan torpement injustos per la noble personalitat de Pi i Margall, que apart renfrondament definitiu d'en
Pía com a home i escriptor de valor moral, han servit encara per auriolar novament amb mes respectes,
admiracions i entusiasmes, l'augusta figura del preciar cátala mes preeminent deis temps moderns". Des dei
republicanisme reusenc identificat amb Acció Catalana, l 'órgan liberal i catalanista reusenc Las Circunstancias
es féu ressó del llibre de Pía en diverses editorials: l -Vn i -1928 ("¡Pobre José Plá!"), 10-VTII-1928 ("Un elogio
de Pi i Margall") , 14-VUI-1928 ("L'ofensiva contra Pi i Margall") , 23-VII1-1928 (editorial al voltant de la
conferencia de Rovira i Virgili a l'Ateneu Barcelonés, "La gloria de Pi i Margall"), 5-IX-1928 (recull d'un
fragment sobre Pi i Margall que "La Ñau" recollí després que Rovira deixés la direcció de "La Publicitat"), 18-
IX-1928 ("Una llicó", sobre la resposta republicana en defensa de la doctrina de Pi i Margall al llibre de Pía).
Vegeu, Lectura de Pi i Margall/ per Leandre Colomer i Calsina, Ed. La Magrana, Barcelona, 1988, quan sitúa
l'aportació central de Rovira: "per una banda, una correcció del federalisme pimargalliá i, per una altra, una
correcció del positivisme biológic de Prat de la Riba", p. XVII.

1432 Rovira deta que "la doctrina fonamental de Pi i Margall és la de la llibertat humana". I que "el
federalisme pimargalliá és una conseqüéncia d'aquesta ilibertat". Pero el mes signtficatiu és alió que acondueix
tot el pensament polític roviriá: "ell [Pi i Margall] ho fimdava tot sobre el principi de la voluntat deis homes i
deis pobies". Alhora, Rovira mostrava algunes distancies de les idees de Pi respecte deis contextos polítics
d'aplicació: "alió que hi ha de mes caduc en el federalisme pimargalliá és tot just el regional i sme", Les doctrines
dePHMargall.a"L&Pu\)\lcim",S-Vm-\928.

1433 El diari nacionalista i república, junt amb d'altres setmanaris com "Metralla", eren mitjans de
conscíenciació nacional, tal com ho vivien militants desquerrá com Josep M. Francés, quan esmenta que la
lectura d'aquests diaris el feien sentir-se "cada día más catalán y menos español1. Cf: J M. FRANCÉS:
Memorias..., pág. 209.



República fins al seu ingrés at partit liderat per Maciá arran de la Crida de Lleida. El cicle

polític de Rovira acaba a l'Esquerra Republicana1434.

La vinculació amb el partit macianista no féu altra cosa que ratificar la ideología social

de Rovira, per exemple, en el debat parlamentari sobre l'Estatut Interior de Catalunya i des

d'una doble consideració: la definició evolutiva del capitalisme a partir de "freqüents 'craks'"

arran del ressó de la crisi d'acumulació del 1929 i la seva concepció deis principis socials -

basats en el cooperativisme com a regulado económica gradual- del republicanisme trentista:

"L'Esquerra Republicana de Catalunya és un partit de radicalisme social, és un partit que creu

injustes les actuáis institucions de la propietat i aspira a reformar-Íes. Creiem en la forc.a de

l'evolució humana, creiem que la vida social i individual té forsa propia que moltes vegades

opera i contradiu les formules socials [...]. Em sembla que hi ha en Tactual període social una

tendencia a l'equilibri entre els factors individuáis de la producció i els factors socials. [...]

1434 Des de posicionaments marceHinistes es féu una crítica al nacional¡sme, que s'hauria d'avantposar
al republicanisme de ia nova formado, una amalgama de formacions republicanes que vindrien a "trair" aquest
ideal a favor del "separatisme", segons lletra de Manuel Gales -director de l'órgan marceí-linista tarragoní
"Tarragona Federal"- a MarceHí Domingo [Tarragona, febrer de 1931]: "El Partit República Cátala [en lloc de
Partit Catalanista República], qual composició coneixeu mes, junt amb federáis de Vilanova, Matará, Girona,
etc. I els escamots dispersos de l'antiga UFNR son els que han de trobar-se. S'havia comenc/at dient que les
converses podrían portar, tot, al máxim, a una relació o super-estructura d'organitzacions. I ara es parla de
refundir partits [...]. Pero en aquest tripijoc de politiquets de tercera fila que fruim a Catalunya el no pensar en
totes les contingéncies i el ao procurar preveuce les malvestats que s'originen de les táctiques errades imposades
per incapacos sergents fora una ingenuitat i potser una cómode deserció del deure polític. En Torres [Humbert]
ha pugnat per imbuir I'idea de que els repubh'cans que vagin a la Conferencia [contitutiva d'Esquerra
Republicana] han de comentar per a sentar posicions de nacionalisme irreductible. A primera vista aquesta
actitud sembla una proposició absurda. Una reunió de republicans, la lógica mes elemental diu que ha d'ésser,
primer que res, en profit de la República. Pero el fet i el fet perillos, al meu entendre, existeix. El fet és que els
anomenats republicans catalanistes han trobat la manera de fer-se amb un baiancí que els permet presentar-se al
poblé com homes d'ideals redemptors i en realitat inhíbir-se, potser fins a la covardia, d'intervenir activament en
la resolució deis plets de llibertat que hi ha plantejats per tots els homes d'Espanya. El seu nacionatisme de
despatx no té altre sentit que el de defugir amb una excusa teórica la lluita per la República. Teñen por de la
República, per modesta i moderada que's presentí i s'envolcallen les seves suficients e importants persones amb
la bandera del separatisme. Pero ni aquesta paraula teñen bemolls de pronunciar clarament. Conreuen
l'ambigüetat i així defugen les dures esperant les madures. Si un instant teniu de lleure voldria saber si us
preocupareu amb els vostres amics de Barcelona d'unes maniobres que en definitiva no teñen altre virtut que
descarrerar les joventuts sentimentals, de patriotisme primitiu i sense prou sentit polític. El cas és que convindria
una ampie intel-ligéncia republicana i no encerto a endevinar la fórmula per aplegar-nos a totes les esquerres
polítiques. Som federáis, radicáis socialistes i, naturalment, catalans. Pero no separatistes mentre hi hagi
I'esperan9a d'una Espanya republicana [...]". De fet, poc mes tard d'un any de la formació del Partit Catalanista
República, i des de rengles independentistes, Ramón ARRUFAT feia un paraHelisme entre les trajectóries de
MarceHí Domingo (relacionada amb la de Pi í Margall) i Rovira i Vírgilí (relacionada amb Valentí Almirall):
"[...] En Domingo és un home d'una activitat extraordinaria i és l'home que davant del plet entre Catalunya i
Espanya serveix mes bé els interessos deis espanyols que cap altre polític; per tant, és un bon amic que no ens
convé, tot i semblar el contrari. El cas de Domingo-Rovira-Virgili el podríem comparar com el cas Pi i Margall,
al seu temps. Mentre Pi propugnava el Federalisme, tota la seva gran obra literaria L política era amb una llengua
i ánima castellana; per tant, ia solució ens la donava de fora de Catalunya. Dons l'Almirall, tot propugnant la
concordia, assenyalava la diferencia entre els dos pobles i no oblidava mai de dir que Espanya era una cosa i
Catalunya n'era una altra, i tota la seva producció política-literária-económica era feta amb llengua i ánima ben
catalana; per tant, la solució l'assenyalava de comú acord entre dos pobles, i així la cosa ja canvia. Cal vigilar
molt l'activitat extraordinaria d'en Domingo, si a Catalunya volem fer un partit de forca nacional [...]". Cf: El
perill assimilistal R[amon] ARRUFAT i ARRUFAT, "Estat cátala. Setmanari adherit al "Partit Nacionalista
Cátala", 28-V-1932, núm. 17.



Estem en temps de transició; anem a una altra societat que no veiem prou bé com será, i

aquesta obra cooperativista i mutualista pot ajudar a fer el camí sense catastrófíques

sotragades [...]. Jo cree que Tenerme veritable del petit comerciant, del petit industrial, no és

pas aquest cooperativisme, no; és mes aviat la gran empresa, la gran anónima que

monopolitza i aturdeix moltes d'aquestes activitats". I la for^a social que ha d'activar aquest

evolucionisme social és la petita burgesia: "[...] que en diem també classe mitjana i que a

Catalunya té una forca vinculada al propi esperit i a la propia historia, és un dipósit de virtuts

socials; que moltes de les virtuts de la classe obrera també les té aquesta menestralía, ja que

en aquest aspecte son gent que treballa, que produeix, digne d'encoratjament i de lloanc.a"1435.

Una concepció de cohesió social que Rovira trobava legitimada en la historia moderna1436.

L'estratégia d'un evoíucionisme polític d'esquerres o "evolucionisme coMectiu" era

una constant entre les. organitzacions republicanes que sota el pronunciament de Primo

vinculaven el compromís intel-lectual a la transformació política. Aquesta idealitat era

comuna a la Península peí que feia a I'articulació d'una "nova esquerra1'1437. La doctrina

política de Rovira a Acció Republicana i al Partit Catalanista República posava la base de la

incorporado a Esquerra Republicana. Amb tot, peí que fa a la realitat nacional, era una

continuítat de la idealitat d'Acció Catalana1438: "nuestra Esquerra Republicana no era una

1435 Totes les citacions a Parlament de Catalunya. Diari de Sessions, 7-JH-1933 Vol. I, pp. 515 i 519.
L E s t a t u t Interior, segons Rovira, comportava en línies general una concepció democrática i liberal, representada
amb la supressíó del vor corporatiu. Aquesta óptica el va portar a dir: "Veig amb gust que una part del
catalanisme historie girat d'esquena al passat, desconegut d'Europa, representat per les Bases de Manresa, és una
cosa j a caiguda i esborrada". El catalanisme república era hegemónic sobre el catalanisme historie. Parlament de
Catalunya.. .6,16, 21-111-1933, pp. 672 i ss i p .721 . Per a la citació, p . 672. Les orientacions ideológiques que es
reflectien al voltant d'aquest debat estatutari aclarien tradicions ideológiques. Per exemple, Joan Casanoves,
d 'Esquerra Republicana, en polémica a m b el diputat d e la Lliga Catalana Duran i Ventosa reflectia la mateixa
concepció ideológica de Rovira envers la caducitat de les Bases de Manresa: "Vos [Casanoves a L. Duran]
voldríeu una Catalunya inhibida del moviment de l 'Enciclopédia i del Renaixement . Aixó ho predicaven els
catalans de les Bases de Manresa que s'havia de fer guerra ais principis revolucionaris i a l 'Enciclopédia i a tot el
que no representes la vinculació del catalanisme a una confessió: el catolícisme", Parlament de Catalunya..., 1-
111-1933, p. 448.

1436 Rovira va proposar la commemorac ió del cinqué aniversari de la mort del darrer Comte dTJrgeü,
Jaume. "Aquells que Uuitaven al costat del Comte d'Urgell [al si del procés del Compromís de Casp i contra
Ferran D'Antequera] eren els menstrals, la pagesia i la baixa clerecía, la petita noblesa. I en canvi Uuitaven en
contra del Comte Jaume d'Urgell, l'alta noblesa, l'alta clerecía i la granburgesía de Barcelona". Parlament de
Catalunya..., 19-V-1933, Vol.II, p. 1496. Aquesta vinculació de la conjuntura present amb la historia era una
constant en Rovira. En la situació d'aquest debat, Rovira va afirmar: "Jo no cree que el present sigui una realitat
sense la part viva del passat. El passat és alió que queda viu en el nostre Govern [...]. Així és la historia, que
d'enllá deis temps i del profund de la térra ve a influir en el governar la Catalunya d'avui". Parlament de
Catalunya.., Vol.I. 28-13-1933, p. 429.

1437 Genoveva G A R C Í A Q U E I P O D E L L A N O : Los intelectuales..., pp. 484-545. Una nova esquerra
que Rovira va establir préviament a l'articulació d'Acció Republicana: "El poblé obrer de Catalunya está avui
ben preparat per a donar el seu concurs a ta creació d'una gran forca liberal i radical" (ressenya de la conferencia
de Rovira al Círcol República de Sabadell: Lajoventut de Pi ¡Margal!, "La Ñau", 30-XI-1928).

1438 Jaume Bofill escrivia a Nicolau-Maria Rubio i Tudurí quant a la projeccíó de la doctrina d'Acció
Catalana "en un sentit de modernitat d'enca de 1922 [...]. Només que ara els t emps permeten de precisar-lo i
d'accentuar-lo mes que aleshores. És d'aquesta manera que els tópics de l 'espanyolisme assimilista queden



creación artificiosa, sino una expresión real del sentimiento individualista popular, y

democrático de los catalanes, exponente de inmensas masas de pequeños burgueses y

campesinos"1*39. Qué hem d'entendre, dones, per modet democraticorepublicá?: les

orientacions que proclamaven els hacionalistes republicans reusenes ("Foment", 23-V-1912),

própies de Rovira i Virgili: "Lo deure nostre consisteix essencialment en la divulgació deis

ideáis de llibertat individual y colectiva; en l'exercici deis drets del nostre poblé filis de la

naturalesa y de la vida; en nacionalizar y lliberalitzar tot l5esfor9 creador difüs en lo eos

cátala, en remoure los obstacles que s'oposen a la millora de les condicions d'existéncia de la

multitud treballadora". Així, dones, l'home progressista, 'avancat1, era 1 "essencialment

liberal", que entenia que calia evolucionar, en clau liberal, des del l'indiviadualisme económic

i social al "socialisme reformista". Aquesta fórmula reformadora era Túnica que a parer de

Rovira podia unificar un model de societat que "representes la lluita de la rao i de la

consciéncia moral", contra "la brutalitat deis impulsos biológics i la rigidesa deis fenómens

económics i naturals". Aquest base ética del model de democracia rpublicana era, dones, el

que permetia vincular llibertat humana (com a universal) i llibertat del pobles (com a principi

concret)1440

dissolts per superació" [Lletra de Jaume Bofíll, Barcelona, 7-V-1932. Arxiu Bofill i Mates. Sg. T. 2.2.16. BCJ.
L'análisi dei context polític previ a la proclamació de la República Catalana, coincident amb la crisi del Partit
Catalanista República (mancat de base sociológica), possibilitará, segons Casáis i Arrufat, la incorporació a
Esquerra Republicana per part de sectors intel-lectuals: "El seu centrisme [republicanisme, liberalisme i
catalanisme] no tenía un significat suficientment mobilitzador en un ambient polític marcat per la imervenció de
les masses. A partir d'aquest moment, el Partit Catalanista República presenciará una progressiva marxa de molts
deis seus homes mes representatius i la seva destrucció com a alternativa de govem. Moltes personalitats del
partit mancaren cap a ("Esquerra i allí hi exerciren posicions dirigents i alió hi aportaren la seva eficacia, la seva
moderado i la seva representació social de carácter mes conservador [...]. El cert és que no varen teñir una visíó
clara del moment" a CASALS, J. i ARRUFAT, R; Catalunya poblé dissortat, p. 195.

1439 José M. FRANCÉS: Op. Oí., p. 680.
1440 Defensa dei iiberalisme...pp. 572-575 i 563.



D. CONCLUSIO

"¿Pot afirmar ningú que'l carácter antilliberal de certes reivindicacions patriótiques neixi precisament
del idea de llibertat nacional? Lo que hi ha es que en passats els sigles, al extendres triomfalment peí mon els
principis de renovado [...] volgueren combatrel's alsant la bandera polsosa de les tradicions [...]. [es tractava]
"d'una Uuyta entre velles y les noves idees" [ElNacionalismo,,.].

"Anys enrera el que menys m'interessava deis catalans era la seva catalanitat. Ara tampoc m'interessa
com a cosa efectiva. Ara, m'esperona com a problema psicológic -o sia com a possibilitat d'humanisme nou"
[J.M. CASACUBERTA, "quadern de maig de 1926. BC].- "De les raons justificadores de les reivindicacions
de Catalunya" ["El Autonomista", 8-IV-I930].

El republicanisme nacional contemporani1441 ha tingut básicament dos centres

d'interés: la práctica política de la sobirania nacional -aspecte que el diferencia del

republicanisme espanyol i, en canvi, constitueix un factor renovador ais anys vint i trenta a

Catalunya1442- i rarticulació d'un programa d'organització social. Cal establir en aquest sentit

una correspondencia entre nació i organització de la societat. Gabriel Alomar -amb un

plantejament socialista- emfasitzava una concepció de ciutadania nacional projectada envers

la regeneració de l'estat espanyol (nacionalisme extensiu mes que intensiu, com hem pogut

comprovar en el debat mantingut el 1912 amb Rovira a El Poblé Cátala); i Caries Pi i

Sunyer amb Aptitud Económica de Catalunya (1929) estabíia els parámetres d'una propia

trajectória económica (^estructura d'organització), és a dir, basava la concepció de nació a

través deis fluxos d'intercanvi.

Si Pere Coromines establí una síntesi interpretativa sobre . actituds polítiques i

intel-lectuals del segle XIX i Marcel-lí Domingo vincula el projecte república a la projecció

política espanyola ("per a ell, la nació és Espanya")1443, Rovira i Virgili destaca -en contrast

amb l'entrisme d'esquerra radical regeneracionistá de MarceHí Domingo- en la clarifícagió

1441 La trajectória del republ icanisme c o m a referent historie vinculat a la historia nacional, a La
tradició Republicana de Catalunya, "La Humani ta t" , 28-EV-1947: "La revolució és tradicionalista perqué t roba
en el passa t del nost re poblé el mirall i l 'estímul de les noves insti tucions lliures. 1 la tradició és revolucionaria
perqué tot restabl iment veritable de l'esperit cátala porta cap a les solucions iguaiitáries i democrát íques . La
Cata lunya profunda i perenne és nacional i liberal [...]. La revolució catalana i la tradició catalana son una
mateixa cosa. Per a ésser republicans, ais catalans no ens cal adoptar teories noves o forasteres. Por tem la
Repúb l i ca a la sang i a r án ima . Veu del passat i ideal del esdevenidor , la Repúbl ica és per a nosaltres
l 'expressió de la nostra natura permanent" .

1442 La renovació del republ icanisme espanyol en el context deis anys vint i trenta com a i n n o v a d o
programát ica en el marc contemporani , a Sh lomo B E N A M I : Op. Cit.t p. 15. Pero cal plantejar potser si aquesta
"renovació", en el marc de la crisi de íegitimitat de la monarquía autoritaria alfonsina, contemplava igualment
el dret a la Uiure determinació de les nacions.

1443 Les Conferencies de Madrid, "La Publicitat" (l-ü-1923). També sectors independentistes
contraposaven la trajectória de Domingo envers la de Rovira: "Mentre en Domingo, amb aquella amabilitat i
simpatía vers nosaltres, ens diu que ens estima, tota la seva obra espiritual és feta amb ánima forastera. I mentre
Rovira i Virgili ha estat oblidat i bandejat inconscientment per molts cataians i fins i tot per molts que es diuen
catalanistes, tota la seva obra, la seva gran obra, obra d'arxiu i de laboratori, és feta amb esperit i ánima ben
nostra [...]". Cf.: Elperill assimilista/K. ARRUFAT, "Estat Cátala", 28-V-1932. Per contra, Marcel-lí Domingo
tenia en compte la possibilitat d'una entesa conjunta del federalisme espanyol que havia de quallar en un "partit
federal hispánic". Aquest era el desacord básic amb Rovira I Virgili, a desgrat que ambdós coincidien a
reconéixer la superado definitiva del federalisme vuitcentista. Cf.: Marcelí Domingo, On va Catalunya?,
Llibrcria Catalónia, Barcelona s/d [1927-1928?], p. 224.



ideológica del concepte de nació política (com a categoría que legitima, conté, i no

contradiu, la nació cívicocultural)1444 i d'autodeterminació confederativa. Rovira és un teóric

del nacionalisme que fonamenta la reflexió sobre la nació en la relació entre nació cultural i

nació política a través del concepte de voluntat política1445. Una concepció nacional que

supera la identificado amb el sentiment -"per convertir [la nació] en voluntat"- i

contextualitza qualsevol projecte de construcció nacional no pas en funció del passat sino del

futur. La nació "deixa de ser pur record historie per a transformar-se en norma de vida per a

l'esdevenidor"1446. I precisament la manca d'aquesta vinculado entre comunitat cultural-

comunitat política seria una limitado social envers la cohesió nacional, ja que, segons Foix,

"alió que escasseja [dins el catalanisme] son els activistes. La idea de comunitat la teñen ¡ben

pocs; i l'adhesió aaquesta idea la practiquen menys encara". El poeta, dones, plantejava a

priori, la necessitat de .la consciéncia política que havia ^interpretar la nació cultural, la

Ulengua1447. Amb tot, la globalitat d'aquests plantejaments és deutora de la tradició

romántica liberal que la historiografía posterior ha defínit com a populista a partir dé la

identificado de la política com a ideal. Tanmateix, com he intentat d'exposar, aquesta

tradició romántica, que implicava un estadi d'introspecció o de conscienciació previa/

interior, no era antitética de la tradició de la primera revolució democrática contemporánia:

la Revolució francesa.- Aquesta tradició també permet de qüestionar la definició de Rovira

com a "regionalista d'esquerres". Justament, la superació de l'ámbit nacional estríete (que

abasta tota Tarea de cultura nacional) i la proposta d'una base autodeterminista sembla que

replantegen aquesta darrera hipótesi1448.

1444 'Nació política1 entesa com a ámbit máxim de fídelitat/ lleialitat d'identificació a través del poder
polític. Fins a quin punt es pot desvincular aquest concepte de la nació cultural/cívica? Cf. Joan-Francesc
MIRA: Critica de la nació pura, Tres i Quatre, Valencia, 1984. Per contra, moldéis analítics des del
nacionalisme espanyol (=Andrés de Blas Guerrero), en contraposen les orientacions, identifeant la nació
política amb el model nacional de l'estat i la nació cultural amb el projecte estrictament cultural-
historicista).Vegeu també la concepció de nació política, aplicada a la trajectória roviriana, a Josep-Lluís
CAROD-ROVIRA: "Antoni Rovira i Virgili" a Ramón SENTMARTÍ (ed.): Clássics del nacionalisme,
Pórtic/UOC, Barcelona 2001, p.3O3.

1443 Com apunta Xavier ARBÓS, Rovira és un deis pocs teorics del catalanisme que depassa l'acció de
les conjuntures. CE: Foques teories generáis en el pensament catalanista, "El País ["Quadern de Cultura"]",
102,9-IX-1984,p. 1.

1446 Federico CHABOD: U idea..., p.80.
1447 "Pompeu Fabra. 22-111-1911" dins J .V.FOIX: Catalansde 1918, Ed. 62 , p.14.
1448 Enric UCELAY DA CAL: Op,. CU., pp. 19-20. També, Josep M. COLOMER: Espanyolisme i

catalanisme. La idea de nació en el pensament politic cátala (¡939-1979), L'Avenc, Barcelona, 1984, pp.72 i
ss. Val a dir que la identificació de romanticisme i 'ánima nacional' pot reduir la capacitat explicativa de
romanticisme com a relació de consciéncia interioritzada/ projecció. Per a la definició de regionalisme
d'esquerres en el cas de Rovira: Enric UCELAY DA CAL: "¿7Mirall de Catalunya": models internacionals en
el desenvolupament del nacionalisme i del separatisme cátala, 1875-1923 dins "Estudios de Historia Social",
28-29, gener-juliol, 1984, p. 217
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L'objectiu d'aquesta recerca ha estat mostrar argumentadament i documentalment la

configurado ideológica nacional de Rovira i Virgili. I he concretat aquesta trajectória en la

gestació del pensament polític entre la militáncia al si de la Joventut Republicana Federal de

Tarragona (1900) i la reflexió nacional a través de la plataforma d'Acció Catalana (1923).

D'aquest procés, cal destacar l'inicial posicionament/identifícació amb el marc de referencia

teóric de Pi i Margall. És a dir, la base, el punt de partenca, tant nacionalitari com societari és

el plantejament de canvi social federal de l'autor de Les Nacionalitats, En aquest sentit, el

fonament de la ruptura amb l'estructura política de l'estat de la Restaurado és present en el

plantejament de canvi social i de nova lectura de la constitució territorial catalana.

Peí que fa al primer punt, la concepció d'una proposta amplia de canvi social ja és

patent en l'etapa de coHaboració a La Justicia i a La Avancada (i en l'obra de teatre Nova

Vida). En el marc d'un modernisme ideológic, favorable a les opcions de transformado

social i modernitat cultural, crítica.amb els models d'antic régim restauracionistes, Rovira

opta per la divulgado de la qüestió social, que oposava les classes populars a les oligarquies.

I en aquest sentit, hem vist com la premsa és la baula essencial de la nova intel-lectualitat

republicana. Així, El Rovira "societari" és, dones, mes rellevant que el Rovira

"nacionalitari". És a dir la cultura política republicana federal de la qual Roviriana

esdeveinia socialitzador esdevenia un referent básic per a les classes populars1449. I ho és

perqué a la identificado amb la matriu federal de Pi i Margall -per bé que Rovira la vinculi a

la tradició catalanista.de les Bases de Manresa (autogovern per a totes les atribucions própies

d'una nacionalitat)- la projecció confederativa encara no hi és present. Rovira, efectivament,

proposa una autonomía federativa; pero no evoluciona cap al principi autodeterminista. Amb

tot, aquesta primera etapa federal constitueix la formado de l'imaginari intellectual i polític

que desenvolupará al si de la Unió Federal Nacionalista Republicana entre 1907 (Centre

Nacionalista República) i 1914 (Pacte de Sant Gervasi).

La intervenció de Rovira i Virgili en aquesta etapa suposa una consolidació del

projecte federal de l'etapa anterior. I aquest desenvolupament és dut a terme en un triple

nivell. Primer, Rovira sitúa Catalunya en el panorama internacional. Aquest fet, el concreta

no tan sois en la divulgado de fets polític i culturáis europeus a través de la premsa (£7

1449 La trajectória del modernisme ideológic, que acaba aticulant el republicanísme d'esquerres ha estat
ben analitzat per Alferd-Pérez BASTARDES: "Les relacions...", pp. 29-34. La vinculació mdernitzadora de la
cultura federallista a la cultura polínica transformador a la Catalunya del vuitcents: Pere GABRIEL:
"Insurreccción y política. El republicanismo ochocentista en Cataluña dins: Nigel TOWNSON [ed.].:
ElRepublicanismo..., p. 371. La funció crítica envers el restauración!sme de l'elit del nou republicanisme no és
únicament catalana. Per a una comparado amb els quadres intel-lectuals del republicanisme krausista, vegeu:
Manuel SUÁREZ CORTESÍA: El gorro frigio. Liberalismo en ¡a Restauración, Biblioteca Nueva, Sociedad
Menéndez y Pelayo, Madrid, 2000, pp.83-85.
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Poblé Cátala), sino que teoritza el marc internacional del fet nacional cátala a Historia deis

Moviments Nacionalistes. Aquesta obra suposa una legitimació de l'estratégia nacional en

una análisi comparativa, poc comuna en el context cátala d'aleshores (exceptuant la tasca de

l'etapa política de la Unió Catalanista amb el lideratge de Martí i Julia), que fa referencia a

d'altres processos d'alliberament nacional. Segonament, el federalisme -o autonomía

federativa- és socialitzat a través d'un programa adscrit a l'imaginari socialista no marxiá. És

a dir, és a l'etapa nacionalista republicana quan Rovira identifica un projecte socialista amb

í'estratégia del socialista occitá Joan Jaurés, del liberal laboralista anglés Lloyd George i amb

la defensa de la primera fase de la revolució democraticoburgesa russa. No en va en tradueix

el Discurs a la joventut. Aquest aspecte esdevindrá central en el periode d'Acció Catalana,

com una de les causes explicatives de la seva separació del partit i de La Publiciiai. I, alhora,

será la base que continuará essent present en l'etapa d'Acció Republicana i del diari La Ñau.

Aquesta relació- entre ideologia i premsa concreta Feiteradament la vinculació entre

1'inteHectual polític i la premsa d'opinió. Rovira és, dones, un exemple significatiu de

divulgado pedagógica de doctrina política a través de mitjans de comunicado que, alhora,

formen part del model democraticorepublicá. I en tercer Uoc, la intervenció roviriána al si de

la Unió Federal suposa un punt de partida en una constant fonamental de la fundó

intel-tectual i cívica: ta nacionalització de la societat catalana. Aquesta nacionatització es

concretava en el principi de la nació cultural: cercar les bases del treball polític per a

impulsar ressorts de Ueialtat respecte ais factors objectius nacionalitaris: llengua i memoria

histórica (el passat com a ressort mobilitzador). Aquest projecte esdevé central amb l'ássaig

La Nacionalització de Catalunya, amb la fundació testimonial de l'esquerra catalana, amb la

intervendó en plataformes com La Nostra Parla i en les campanyes a favor de la defensa de

la ílengua i de la seva extensió a Tensenyament (1916).

Ultra aixó, cal no deslligar aquesta idealitat, institucionalment, de la tasca de Rovira

al si de la Mancomurritat. La vinculado a l'obra inicial d'estat regional de Prat de la Riba

representa per a Rovira la intervenció en í'órgan de la LJiga Regionalista La Veu de

Catalunya. Tot amb tot, mes enllá d'aquesta coHaboració significada en l'opinió política

internacional (aspecte que simultániament realitza a la republicana La Publicidad), Rovira

sintetitza el pensament federalista de Pi amb la recuperado -en el si del programa república

d'esquerres- de la doctrina nacional de Prat de la Riba. Aquesta síntesi pratiana es concreta

en la vinculació de la qüestió cultural i histórica a restructura del factor de la voluntat

política1450. L'antologia d'articles Nacionalisme no és estranya a la recuperació del concepte

de nació cultural en un context progressiu d'intervencionisme polític camboniá a la política

1450 Xosé NUÑEZ SEIXAS; Movimientos Nacionalista?,.., p. 55.
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espanyola. Per tant, Rovira no exclou la racionalitat (objectiva) federal de Pi i Margall, de la

qual extreu el concepte 'voluntat política1 -d'altra banda estructurat a Nacionalisme i

Federalisme-, de la trajectória noucentista peí que fa a la vertebrario territorial a través del

binomi (complementan) Barcelona-rerepaís. En conseqüéncia, la reflexió essencial sobre el

fet nacional com a fet polític i el concepte de nació com a lliure determinado que articula

una cultura nacional s'estableixen per part de Rovira en el període 1912-1917. Será el que

conceptúa com a Renovado doctrinal del Nacionalisme o la superado d'una estrategia

exclusivament histoñcista/ culturalista.

Amb tot? la reivindicació de Prat és complementaria a la polémica que l'agost de

1928 -a través de La PuUicitat i La Ñau- mantingué amb l'opimó de Josep Pía -en la

biografía sobre Cambó- peí que fa a la minoritzadó del pensament federalista de Pi i

Margalk També, en la ideología nacional roviriana, Valentí Almirall significa la racionalitat

de Pi aplicada a la nació concreta. Per tant, hom conclou que la ideología nacional de Rovira

és una conseqüéncia de la recepció del principi de la voluntat política propia del federalisme

clássic: de l'aplicació d'aquest principi de racionalitat objectiva al fet nacional concret: "La

nació existeix plenament .-[explícita Rovira a El Principi de les Nacionalitats]- quan té

consciéncia de la personalitat propia. Pero el fet de consciéncia és intem. Perqué la nació

s'afirmi, cal un factor transcendente susceptible de manifestado exterior; i aquest és la

voluntat"1451. En aquest sentit, Prat representa l'adscripció cultural i histórica, i Valentí

Almirall14*2, l'aplicació territorial del marc teóric i polític de Pi i Margall (que Rovira vincula

a la cultura política nacional a La Qüestió de Catalunya) a la propia nació cultural1453. Així,

Rovira significa la síntesi de la trajectória il-lustrada hereva de la Revolució francesa (la

iñtervenció aliadófila a Iberia)1454 i la tradició del pensament romántic peí que fa a la

vinculado consciéncia nacional-projecció política. Rovira també entén el fet se ser liberal

com un aspecte de l'humanisme polític, en ser "más que una doctrina", ja que "es un estado

1451 Josep-LIuis CAROD ROVIRA: "Antoni Rovira ...", p. 310. Per a la centraiitat de ia voiuntat
política i de la consciéncia nacional en contras! amb la concepció hisnaturalista (=nació i ahistoricitat), Miquel
CAMINAL: "Les relacions del nacionalisme cátala amb l'Estat Espanyol" a Josep TERMES i Jordi
CASASSAS (dirs.): El tiacionalisme com a ideología. Mataríais de treball i estudi. Proa, Barcelona, 1995, p.
162.

1452 La importancia de Valentí Almirall quant al fet de ser un referentbásíc del catalanismc d'esqucrra i
conservador, la diversitat d'orientació (positivista) quant a Pi i Margal! (abstracta) i la tasca de projecció de
catalanitat universal, a A. ROVIRA I VTRGILI: Valenti AlminiH, Editorial Barcino, Barcelona, 1936, pp. 6, 25-
26, 61-62.

t45J A. ROVIRA I VIRGILI: Restim ¿'Historia del Catalanismo, Editorial Barcino, Barcelona, 1936,
pp. 61[adscripció nacional de Lo Catalanisme] i 112 [clarificado del concepte 'regió' i 'nació' en Prat]. Per al
contrast entre el model d'abstracció de Pi i la concepció catalana federal d1 Almirall, que "fa de Catalunya el
centre de la seva activitat", A. ROVIRA I VTRGILI: Els corrents ideológics de la Renaixenca catalana [1947-
1948], Editorial Barcino, Barcelona, 1966, p. 47.

1434 Josep TERMES: Historia del Catalanisme fins al 1923, Pórtic, Barcelona, 2000, p. 588.
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de espíritu: el estado dé espíritu del hombre iluminado por la inteligencia y dirigido por el

sentido moral"1*55.

Aquest principi ideológic general va acompanyat de la vinculado entre liberalisme

polític (no pas económic) i memoria histórica nacional, Efectivament, la divulgació

historiográñca de Rovira té com a funció -a partir del projecte de nacionalització cultural de

la societat- legitimar i socialitzar la construcció d'un propi imaginari en clau d'história

nacional que explica eís condicionants del present i que té com a referents raes destacáis els

historiadors Rubio i Lluch, Botet, Sisó i Seignobos i Benedetto Croce1456. Així, "A través de

la muerte, el presente está unido al pasado por lazos que no pueden romperse: y si se

rompieran ¡as generaciones actuales conventríame en una masa amorfa, sin conciencia

colectiva, desparramada por el mundo [...]. De ahí que el conocimiento de la historia

complete la conciencia nacional de los pueblos.Los hombres que trabajan en el estudio de

los- hechos pretéritos realizan una labor fundamental en el renacimieMo- de la nación"1457.

D'ací, que- ealgui remarcar Lesforc. "positivista" per reconstruir i divulgar una Historia

Nacional de Catalunya (Principat-Rosselló-Valéncia-Tlles)1438 i situar el lector davant la

comprensió de fets com la revolucíó russa a partir de la historia í la mentalitat d'aquesta

143Í A. ROVIRA Y VTRGILI: £a Europa de Hoy. Explicación de nuestro tiempo, "E\ Sol", 3-IH-1931.
Les mateixes concepcions les tenim en fes declaracions de Rovira en un míting d'afirmació laica organhzat peí
Partit República Federalista Nacional i la Unió Republicana en el qual van intervenir Joan Casanovas, Rovira i
Vrrgili, Miquel Santaló i Lluís Companys. Rovira va concretar: "Els pobles no son grans per la seva extensió
territorial, sino per les seyes virtuts coHectives". Cf: "L'Autonomista", 9351, 18-IV-1933. Una interpretado
prou coincident l'estableix Eduard RIU-BARRERA: Antoni Rovira i Virgili. fótica d'una societat, "VAvene",
256, marc 2001, p.9

!4?* Per a la legitimació d'un moviment de construcció nacional a partir de les histories nacionals:
Miroslav HROCH: La natitralesa..., pp. 126-I27.La vinculado entre socialització deis episodis de la historia i
consciéncia nacional "plena i feconda", a A. RUBIO I LLUCH: Els tres puníais de ¡'avenir, "Renaixement",
197, 10-IX-1914, p. 473. Per a la preocupado roviriana quant a l'estat d'investigadó historiográfica, connectada
pero a la projecció cap al present cultural i políte en eí mateix sentit crociá de la contempóraneitat de la
historia: A. ROVTRA I VIRGILI: La gran pietat de la nostra historia, "Revista de Catalunya", desembre de
1924 p. 546. Una contesta parcial peí que fá a la considerado puntual de la tasca de Pau Claris, pero que en cap
cas desconsidera la reflexió general de Rovira, "un article cálid, massís, ben intencionat", P. Miquel
ESPLUGUES D': "La gran pietat de la nostra historia (Replicant al Sr. Rovira i Virgili), "Estudis Franciscans",
209, gener-febrer de 1925, pp. 5-13.

1437 A. ROVTRA Y VTRGILI: La Cultura Medioeval Catalana, "La Publicidad", 18-VII-1922. Per a
una relació entre investigado i identita histórica: Josep FONTANA: Antoni Rovira i Virgili, historiador,
"Revista de Catalunya", 144, octubre de 1999, pJO.Desdel'exilí -atall de refosa de la introdúcelo §}& Historia
Nacional de Catalunya- Rovira mantingué aquest posicionament quan vinculava críticament l'ofici de
l'historiador "com a estudi, conetxenca i evocació del passat"; pero també la relació de la investigado al marc
sociopolític: "Encara té la historiografía nostra, l'avantatge d'una embranzida cordial filia d'un patriotisme en
estat moralment militant, que és l'estat propi de les renaixences nacionals. Aixó li dona vibració, flamareig,
ánima, volada. I quan ^historiador cátala, ajunta al seu patriotisme profund la probitat mentalm, 1'esperit de
justicia i de clarividencia, aleshorea defuig sense gaire esforc, l'apassionament d ela parcialitat i l'excés
d'apologia de les coses i deis bornes". [,.]. La coneixenca de la historia no és una simple curiositat, ni un luxe.
És una necessitat i un deure, i mes encara per ais pobles que, com el nostre, reivindiquen la llibertat nacional".
Rigorosítat i funció cívica anaven íntimament vinculades. CF.: La "Historia de Catalunya" de F. Soldevila i P.
Bosch Gimpera, "Quaderns...", 17, pp. 16 i 20.

1458 A. ROVIRA I VIRGILI: Valencia Nostra. "Revista de Catalunya", 90, setembre, 1938, pp. 3-6.
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sodetat {Historia de Rwsia), £ls 'fets' en el Rovira historiador eren un punt de partida per. a

bastir tota una categorització de la realitat nacional i política com a manifestado ética

(aprofundir en les causes estructuráis de la manca de nacionalització o de la substitució de

referente nacionals per part de la nació-estat), La historia esdevenia humanitzada en tant que

"la térra del patria no és solament ia térra deis terrossos, ni és solament la visió superficial i

fugissera. La térra de la patria és inseparable de Mióme [...]. La coneixenca déla térra i la

conceixenca déla historia ens donen la coneixenca sintética de la propia nació"1459.

Aquesta concepció historiográfica tenia una traducció cívica en el sentit del procés de

nacionalització. O, el que és el mateix, definir un projecte de construcció nacional no tant

com a conjuntura propia de les eleccions sino com un 'cicle Uarg' que calía establir en

qualitat de reflex d'una democracia representativa i d'un programa social identifica^ entre

d'altres, amb l'esquerra radical francesa dlíerriot. Aquesta concepció de la nació com a

imperatiu, la concreta a través d'Acció Catalana, del seu procés fundacional i de la propia

participado de Rovira en les eleccions estatals del 29 d'abril de 1923. Tot amb tot, ultra el fet

electoral, alió que centra la proposta de Rovira -davant la vinculado de la Lliga Regionalista

a la política espanyola- és el principi de les nacionalitats (explicitat en el període 1914-

1919). Els exemples de les nacions que sorgeixen arran de la fí de la Primera Guerra

Mundial son un punt de suport ideológic per a impulsar la reivindicado quadrinacional de la

península ibérica i les seves realitats -culturáis i históriques- nacionals objectives. La base

cultural, dones, és el principi de legitimitat que ha de ser orientat i articula! per una estrategia

política que es fonamenti, segons Rovira, en el principi d'igualtat entre nacions. I aquest és el

concepte d'autodeterminació que parteix de la Uiure associació (internacional) entre nacions.

És a dir, l'aportació de Rovira al pensament sobre la nació és la recuperado del principi de

les nacionalitats concretat en el lliure pacte entre parts iguals. No es tracta que í'estat

organitzi una distribució de funcions polítiques territorials (federalisme unitari, recuperat en

la' fórmula d'estat integral república espanyol el 1931), sino que les nacions optin per

organitzar lliurement una estructura política de decisió. Així, el període 1922-1923 será

transcendental peí que fa a restabliment d'aquest principi de decisió propia des de la base de

U59 A ROVIRA I VTRGILI:- L'escenari de la historia, "Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa",
maig-juny de 1932, pp. 34-35. Aquesta reflexió va ser feta en el marc de la divulgado d'un Curset D'História
Nacional de Catalunya al si del Centre Excursionista de Terrassa [11, 18 i 25-111; 1 i 8-IV de 1932]. La
finalitat, seguint el programa cultuital roviriá de divulgació histórica era abastar fins a la coetaneítat. Així, va
estructurar el curs; a) "Fórmació étnica" (fins al segle VIII), "Formació nacional" (ss. IX a XTH), "Expansió"
(segle XIV), "Decadencia" (ss. XV a XVFII) i "Renaixenca" (ss. XIX a XX), En aquest darrer punt Rovira
tracta. "Les guerres napoleóniques i la Constitució liberal d'Espanya.- El romanticisme literari.- La literatura
catalana.- Els moviments económics i sociats- Els moviments politics.- El regionalisme.- El nacionalisme.- Les
primeres realitzacions de l'ideal cátala" [fulietó a la Bibítote Soler i Palet. R. 17.985]. He tractat mes
extensament la tasca de la socialització de la ideología nacional de Rovira a Terrassa a Xavier FERRÉ: Rovira i
Virgili i el federalisme nacional: Terrassa. Terrassa, ¡908-1932, "Terme", 12, novembre de 1997, pp. 68-73.



cada nació (peninsular), O el que Rovira conceptúa com- a independencia. Una

independencia que interpretava com a no-dependéncia de la nació-estat. I per aquesta rao

l'exemple de lliure associació entre Irlanda/ Irlanda del Nord será reiteratiu en l'opinió

periodística de Rovira)1460.

L'opció confederativa (associació Uiure entre independéncies nacionals) suposava el

qüestionament d'exemples internacionals com Tlmperi dual austrohongarés o el model -

regions o Lünder- alemany. La reflexió de Rovira era prou clara; ambdós casos tractaven de

la descentralizado des de l'estat. I en el cas alemany aquesta atribució delegada de funcions

es basava no pas en nacions sino en regions que integraven i'entitat superior nacional

alemanya. Aquests exemples servirien de base (accentuadament el 1931) per a contestar la

legislació regional republicana espanyola i, com a corollari, demostrar l'antítesi entre un

federalisme organitzat des de la nació-estat (federalisme clássic) i el doble principi federal

(regional/ nacional) que és el que caracteritza la proposta roviriana de nació/ voluntat

política. Aquest doble principi federal és una conseqüéncia de l'alternativa a l'autonomia

nacional o federativa roviriana. Pretén que una nació que siguí formada per regions

históriques estableixi nexes organitzatius interiors (federalisme regional). Aquest fonament

és prou ciar quan Rovira es refereix al marc nacional deis Paísos Catalans i a la proposta

d'Unió federal europea a partir de les nacions i no deis estats, perqué "hi ha estats que son

presons de pobles"1461.

Amb tot, Royira també proposa que aquesta nació cultural estigui formada per

realitats potítiques amb un divers grau de pertinenca nacional, cosa que cal teñir en compte

per a concretar l'estatut polític del procés de federalització interior. Federalisme nacional,

d'altra banda, no és altra cosa que la vinculado -lliure- entre entitats nacionals (= el projecte

de la Triple Alianca endegat per Acció Catalana el setembre de 1923). L'aportació de Rovira

al pensament nacionaíitari consisteix, en aquest sentit, a mostrar la centralitat del sentit de la

voluntat política en un procés de construcció nacional. I aquesta voluntat política és la que

vertebra des de la base la nacionalització lingüística i cultural (=conformadora de la nació

cultural). També cal dir, com he exposat en l'apartat deis fets polítics deis anys 1945-1947'

que la referencia a la plurinacionalitat i a la proposta d'Estat Cátala com a concreció política

1400 Un exemple del ressó del fet irlandés (per la cárrega simbólica) en el context de vinculado de les
Joventuts de la Lliga en el procés de fundado d1 Acció Catalana és la tramesa que Rovira féu d'un empréstit de
propaganda de 100 lires amb la signatura del presiden! irlandés De Valera a Nicolau D'Qlwer el 18-VTI-1921
[Uetranúm. 4/2. Fons...].

1461 La idea de Rovira era respectar peí que feia a Europa "la federado", que "será de nacions". I ha de
ser "marcada per les fronteres de la voluntat deis pobles". Es tractava, dones, d'aplicar el principi de Pi i
Margall-Renan en raspéete de l'organització política deis pobles. Cf.: Acció republicana..., "La Ñau", 9-X-
1930.
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en aquesta etapaRovira no & altra cosa que reiterar els principis de democracia- económica,

definida, tanmateix, fora deis ,parámetres de la lluita de classes. Fonamentalment, el seu

projecte ^propi de tota l'esquerra republicana no marxista14*2- és adrecat a les capes populars

urbanes (servéis, intel-lectuals, petita burgesia) que constitueixen un espai 4e centralitat

política. Va exposar aquesta ideología interclassista en una conferencia peí novembre de

1935: "La lluita de classes a través de la historia de Catalunya". Per Rovira, reproduint

l'esperit pratiá» la base social amplia era formada pels "pagesos del camp i els menestrals de la

ciutat". Calia bastir,, per tant, una correspondencia -cada nació té la seva propia estructura

social histórica- entre "la "Uibertat de Catalunya i la seva organització interna"1463

De fet, pero, aquest missatge -insisteixo- no és nou, ja que en el marc internacional

caracteritzat per la primera etapa de la revolució sovietista (1917=1923) Rovira esdevé un

defensor d'aquest projecte d'esquerra liberal. Aquest plantejament mostra, com dic, la clara

superació de la seva estrategia social davant noves forces polítiques i nucíis emergents a

l'esquerra del republicanisme, que emfasitzen la poca especificitat de classe del missatge de

Rovira. Tanmateix, al marge del fet que aquesta concreció de classe no és propia de la tradició

política roviriana, tant el fracás d'Acció Republicana com el posterior del Partit Catalanista

República (1931) duen Rovira al convenciment de la unitat política en un nou partit república

-Esquerra Republicana de Catalunya- que, mantenint una base ideológica próxima ais seus

postuláis nacionals i socials, pot aconduir el-primer moment d'una revolució democrática al

país en clau de missatge nacional articulador del territori: "Els qui volem fer una política

plenament nacional i plenament esquerrista, trobem que l'únic partit fort, que l'únic de massa

popular és ffisquerra Republicana de Catalunya", la qual duu a terme una "acció fecunda". I

una d'aquestes tasques rau a explicitar que "Barcelona [...] ha recobrat l'esperit nacional [i] no

sent l'amor propi municipal; [sino que] sent mes el catalanisme que el barcelonisme"1464. Un

partit, dones, que també exercia de model d'articulació territorial contra el provincianisme i

1'esperit metropolita aíllat del rerapaís. I aquest aspecte de vertebrado del país també és comú

a l'hora de reconstruir l'evolució de la UFNR a Esquerra Republicana com a procés amb

1462 F.l projecte pólític de J'csqucrra catalana d'abast de "classes mitjancs", a. Josep T.ERMES:O/?. O'/-, p.
537.

1463"¿t* Lluita de classes a través de ¡a historia de Catalunya, "La Humanitat", 26-XI-1935.Una
concepció propia del conjunt deis inteHectuals-polítics deí catalanisme república que s'adscriu a! Partit
Catalanista República com a "nucli unitari de la classe mitjana". Vegeu Jordi CASASSAS I IMBERT: La
configurado..., p.-13-l.

1464 Per a la citació, A. ROVIRA i VEROILL Una gran hora de Catalunya^ Teatre Principal de
Tarragona, 12-XI-1932, Ed. Fulletó Imp. Foment de Reus [AB]. Vegeu també, Anna SALLES. "L'Esquerra
Republicana de Catalunya" a Catalanisme. Historia, Política i Cultura, "L'Avenc", Barcelona, 1986, pp. 173-
174.
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ídentitats ideológíques entre ambdues organitzacions1465. Perqué, si es pot adscriure Rovira a

algún "cicle" historie de canvi social aquest és el del procés de revolució democrática

republicana, del quál'fa una versió "centrista i liberal", majoritária en el catalanisme

d'esquerres no revolucionan1466, Així, tota la doctrina nacional és rebuda, per exemple, en el

projecte de República Catalana de Francesc Maciá, com a model de confederado deis pobles

ibérics.Alló que vincula al Principat amb els pobles i nacions peninsulars únicament és la

defensa de la República1467. Él contingut de íliure determinado coafederatiu amb les nacions

peninsulars es corréspon, de fet, amb la .permanencia teórica deis principis que Rovira formula

sobre els pobles peninsulars (1922) en el procés d'emergéncia d'Acció Catalana.

I, encara, qué resta de la vigencia del pensament polític de Rovira i Virgili? Sense

obviar el risc de caure en un historicisme presentista, es pot establir una doble hipótesi de

treball. Primerament, com hom ha reconegut a través del .sentit del conjunt de la seva obra, és

una permanencia d'unitat d'estudi i de compromís cívic que ha romas fins avui en sectors

intel-lectuals que malden per impulsar un procés de construcció nacional1468. En segon Uoc,

l'actualitat de Rovira es pot concretar a partir del fet que la definició de nació a través de

í'estatus polític-assenta les bases de la continuiftat histórica d'una comunitat nacional. Aquest

principi no cau en una atemporalitat, ni en un cicle -orígens-esplendor/ expansió-decadéncia-

renaixenca-, sino que és obert i contradictori, en funció del plebiscit quotidiá no tan sois

d'afirmació, sino d'acord amb les fites de ralliberament nacional (autonomía federativa,

confederado o independencia)1469. Amb tot, la identitat entre drets individuáis i drets

cól-lectius és una máxima del catalanisme república que basteix el sentit de cohesió nacional

en una crítica frontal a l'ideal cosmopolita: "Precisament és el liberalisrhe alió que inspira la

riostra concepció deis problemes minoritaris [sic] en general. El principi de les minories, en la

1465 J. G O N Z Á L E Z C A S A N O V A : Op. CU., p . 289 .
1466 Isidre M O L A S : "Los nacional ismos. . ." a Justo. G. B E R A M E N D I / R a m ó n Máiz [comp. ] : Op. CU.,

p. 2 1 . Una síntesi quant a la v i n c u l a d o del ca ta lanisme a les classes populars en funció del procos de la revolució
democrát ica, a Josep T E R M E S ; "Les airéis Populars del Catalanisme", a Catalanisme... > pp, 18-19.
Implíci tament i fent una projecció a través de l'eíx Pra t de la Riba, Maciá / Rovira i Virgili i Jordi Pujol a Miquel
C A M I N A L : "Els partits nacionals i la sobirania polít ica de Catalunya", a Enric F O S S A S (dir.): Les
transformacions de la sobirania i eljutur polític de Catalunya, Proa, Barcelona, 2000 , p , 364.

1467 La recepció de la teoría confederat iva rovir iana per part de Maciá, a Pere M A S i P E R E R A : Un gran
cátala nacional: Rovira i Virgili, "Xaloc", 73 , se tembre-octubre , 1974, p.70.

1468 Pere A N G U E R A I N O L L A : "Actuaüta t bibliográfica de Rovira i Virgili" a Rovira i Virgili..., pp.
157-165.

1469 Isidre M O L A S : "El concepte de sobirania en el catalanisme polít ic" a Enr ic F O S S A S (dir).: Les
transformacions..., pp. 182-183. U n a contradicció explicat iva d'aquest plebiscit amb una de f in ido de "nació
essencialista", a Enric U C E L A Y D A C A L : "L"Esquerra Nacional is ta" Catalana, 1900-1931: Unes refíexions" a
Catalanisme..., L 'Avenc, Barcelona , 1986, p. 137. José Antonio G O N Z Á L E Z C A S A N O V A : "Consideraciones
sobre el proceso autonómico catalán durante ta Segunda Repúbl ica Española" a José-Luís G A R C Í A D E L G A D O :
La Segunda República española: el primer bienio, S. XXL Madrid, 1987, p. 398.

470



seva aplicado recta, ve a ésser !a correcció liberal del principi de les nacionalitats"1470, "[,,.]

Alguns homes liberáis sostenen que en aquesta qüestió [del dret de les nacions] cal partir de la

llei personal, i no pas de la llei territorial [..]; és a dir, que cada home, essent lliure de

considerar-se d'una nacionaiitat determinada, té en qualsevol territori on habita, la plenitud

deis drets lingüístics i culturáis, i que l'Estat no ha de donar preferencia ni avantatge ais

ciutadans de cap de les nacionalitats diverses [...]. La completa substitució de la llei territorial

per la lei personal en aquesta esfera, aniria a perill d'establir en el món un unitarisme

espiritual que faria minvar la qualitat deis homes. Per a destruir les nacions, aquest principi

seria una mes fatal metzina que la violencia assimilista i que rantipatriotisme de certes escoles

socials"1471.

L'tndependentisme moral roviriá1472 rau a la base de la trajectória del catalanisme

sobiranista peí que fa a. la capacitat d'establir uns punts mínims d'articulació. En aquest sentir,

la vigencia de les propostes rovirianes -avanc.ades a les propostes comunitaristes- contrasta

amb el debat actual que un sector de la ciencia política ha establert sobre la superació efectiva

del federalisme clássic o d'estat1473. Aquesta superació, que és conceptuada a partir del

'federaíisme asimétric1, significa una certa recepció historiográfica de la proposta

confederativa roviriana. En efecte, el debat que va sorgir en el decurs de la redacció de la

Constitució republicana espanyola de 193! en clau d'hegemonia d'un nacionalisme liberal

espanyol azanyista a la cerca d'una legitimado social de l'estat, o el que historiadors han

concebut com a projecte de "política nacional" sembla orientar -via els drets polítics de

Catalunya continguts en el principi "autonomía política regional"- els principis essencials

d'organització territorial de la Constitució espanyola de 1978 en els aspectes d'organització/

legitimado de la nació des de l'estat (l'estat construeix/ legitima la nació) i, per contra, separa

el principi de nació cultural ("nacionalitat") del de nació política en el cas de les nacions sense

1470 Nacionalisme i liberalisme, "La Ñau", 19-1-1931.
l41lDefensa de la térra, "La Ñau", 24-1-1931.
1472 Per extensió ais acords de la Conferencia Nacional Catalana i a l'estratégia de Bofill i Mates quant a

l'actuació de "separacíó moral", Cf.: JordL CASASSAS: "La historia del teraxe "nacionalisme" en la política
catalana", a Joscp TERMES i Jordi CASASSAS (dirs.): FA nacionalisme com a ideología..., p. 75

1473 Segons Enríe FOSSAS/ Ferran REQUEJO (Eds.): Asimetría federal y estado plurinacional. El
débale sobre la acomodación de la diversidad en Canadá, Bélgica y España, Editorial Trotta, Madrid, 1999.

1474 C o m he ¡ntroduit a l 'epígraf " D i v u l g a d o del catalanisme i p rograma polít ic" en anaíi tzar els diaris
espanyols "El Sol" i "Crisol". Peí que fa al tema del nacionalisme liberal i el constitucionalisme, Andrés de
•BLAS GUERRERO: "Azaña y la cuestión nacional-regional", a Alicia ALTED, Ángeles EGEDO i Mana
FERNANDA MANCEBO: Manuel Azaña; Pensamiento y acción. Alianza Editorial, Madrid, 1995, p.164. Un
exemple d'aquesta "política nacional" espanyola republicana és palesa en la crítica a al projecte de Rovira de
federació deis Patsos Catalans. Vegeu Melchor FERNANDEZ ALMAGRO: Catalanismo y República Española,
Espasa-Calpe, Bilbao-Madrid-Barcelona, 1932, p. 187. L'esment al projecte federador de Rovira p. 190.



estat La correspondencia en aquest cas és definida com a "pretensión"1415, Per aquest motiu

-lahipotética-orientació'federal d'aquesta carta ;pot derivar cap a la recuperaciódel federalisme

clássic peí que'fa a f atorgament d'atribucions polítiques regionals sense discriminació si l'ens

és exactament nació o regió1476. G'bé, la proposta federal discrimina en fungió de si 'l'ens

receptor és regió o nació. En aquest darrer sentit sí que es.pot establir una connexió amb els

principis de quadrinacionalitat.peninsular rovirians i els íliures pactes oberts entre nacions,

mai entre regions.

A mes, la dimensió comparada del debat sobre federalisme entre models com

Aiemanya i Catalunya continua obviant una distinció clara respecte al'"pseudofederalisme

alemany", que Rovira definí centralment en el decurs de la Primera Guerra Mundial, Revira

establia que Aiemanya era formada per regions i no pas pernacions, i que, .per tant, aquest cas

és de federalització regional, no pas nacional. I fins a.quin punt no es poden establir punts

d'enllac entre la reivindicació de la lliure determinado del Quebec respecte de Canadá1477 i la

de Catalunya respecte dlüspanya? La categoría que defensava Rovira per a Irlanda del Nord -

Estat Lliure associat- no recupera vigencia envers el debat entorn de la descentralització/

sobirania política? En conseqUéncia, el fil de continultat conceptual -no de context historie- és

susceptible de revisar el debat politológic peí que fa a la historicitat del pensament polític. Un

plantejament estructural que suposa la vigencia del model democraticorepublicá roviriá.

Aquesta proposta resta vinculada al projecte nacional. És a dir, Rovira no desvincula les

Uibertats individuáis de les llibertats coHectives. El projecte de liberalisme radical no s'ailla

de la comunitat nacional. Societat i nació son principis complementaris1478 La projecció de la

ideología nacional roviriana abasta, dones, un plantejament nou de les condicións de

possibilitat de la revolució democrática o revolució republicana, mes enllá d'un

1475 Per al concepte "autonomía política regional": Cesáreo R. AGUILERA DE PRAT: "El catalanismo
político ante la ti República: entre el pragmatismo y el mito" a Justo. G. BERAMENDI/ Ramón MÁIZ [comp.]:
Op. Cit, p. 342. Per al qualificatiu citat, Andrés de BLAS GUERRERO: Sobre el nacionalismo español. Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p.14. L'análisi se sitúa en una diferenciació entre nacionalismo
cultural i nació política peí que fa a les nacions sense estat. En canvi, la suposada nació política legitimada per
l'estat compta amb un passat que en legitima el procés historie. Per una banda, dones, cultura sense política; de
l'altra la política configura i organitza una nació cultural/ histórica "comuna" i socializada a les nacions sense
estat. Tot ei contrari a les análisis rovirianes. Per a l'esperit descentralitzador de la Contitució espanyola de 1978,
deñnit com a "maniobra táctica", Guy HERMET: Histoire des natíons et du nationalisme, Éditions du Seuil,
París, 1996,265.

1476 Ferran REQUEJO: 'La acomodación "federal" de la plurinacionalídad. Democracia liberal y
federalismo plural en España1 a Op. Cit, pp. 303-345.

1477 Un exemple del "carácter dinámíc del federalisme" en aplicació al procés de construcció nacional
del Quebec a Montserrat GUL3ERNAU: "Nacions sense Estat: escenaris polítics diversos" a Montserrat
GUTEERNAU (ed.): Nacionalisme. Debats i dilemesper a un non miilenni, Proa, Barcelona, 1999, p. 164.

1478 Un exemple d'identitat entre llibertat individual i llibertat nacional a Will KYMUCKA: "Del
Cosmopolitisme il-lustrat al nacionalisme liberal" a Montserrat GUTBERNAU (ed.)..., pp. 28-29.



"regeneracionisme romántic"1479, si assogiem la categoría 'romántic' a una conscienriació

projectiva i participativa de les llibertats humanes com a universals: "Concebem la llibertat

catalana com una forma de llibertat humana. Per la mateixa rao que volem que siguí Uiure el

nostre poblé, volem que siguin lliures els altres pobles. Nació entre nacions, Cultura entre

cultures. Llibertat entre llibertats. Aquesta és la concepció catalana. El catalanisme de la

nostra renaixen9a no ha estat un egoisme ni un instint Ha estat un ideal [...]. Així el

catalanisme és també una moral. No es limita a voler la llibertat de Catalunya, ans bé aspira a

una organització del món basada en la coexistencia i la convivencia de les nacions lliures. No

Higa la llibertat propia amb l'esclavátge alié"1480.

La interpretado doctrinal de Rovira es fonamentava en el fet que el federalismo

constituía un punt de partenca cap a l'alliberament de les nacions, i que aquesta tradició era

.propia de l'esperit cátala. Es tractava de concebre'l com a concepte dinámic, no pas fixat al

federalisme 4els estats o, en termes rovirians, clássic. La idea básica d'on sorgeix la

clarificació mteBectual del signifíeat 'federal' era que es.tractava d'urta categoria-cruilla que

.podía evolucionar cap a la unitat nacional, si es tractava de federació de regions; i, en canvi,

podia evolucionar cap a la independencia, si es tractava de nacions. L'aportació, dones, raía a

legitimar el federalisme nacional com un tipus d'"ultrafederalisme" i "una posició intermedia

entre el federalisme i la independencia"1481. Així, la propia interpretació política de la doctrina

federal en funció de les nacions reals i no deis estats va ser l'aportació central de la idealitat de

Rovira: "Som federáis, no solament peí fred sistema de les autonomies que va de l'individu al

municipi. I segueix per la comarca, la regió, la Nació i l'Estat; ho som per una forca mes

profunda: la forca de l'esperit cátala"1482. Dret de les nacions (=principi de les nacionalitats) i

pacte des de la propia sobirania duien a la via que podia construir un pacte entre nacions

lliurement assumit. Pero aquest dret a rautodeterminació, que constitueix el nucli de la

práctica de la construcció nacional és duu a terme des la racionalitat: "La rao humana no crea

1479 Per a l'hegemonía i esperit alliberador social de la revolució republicana: AngeL DUAR.TE; "La
esperanza Republicana" díns Rafael CRUZ i Manuel PÉREZ LEDESMA [eds.]: Cultura y movilización en la
España contemporánea, Alianaza Universidad, madrid, 1997, pp. 189-190 i 198. El concepe de
'regeneracionisme romántic1 a Ricard VINYES I RIBES: La Catalunya Internacional. El frontpopulisme en
l'exemple cátala. Curia!, Barcelona, 1983, p. 182.

um L'esdevenidor...
1481 Vegeu l'excte.lent síntesi conceptual quant a la definíció "oberta" de federalisme, recolzada en

estudis emp ines (Alemanya i Estats Units com a federalisme d'unitat nacional a partir de regions), a Antoni
R O V I R A I VTRGILI: La davaílada del federalisme regionalista, "Revista de Catalunya", 77, abril, 1934, pp .5-
19. La c i t ado , p. 8 . 1 , també, L'evolució del federalisme, "Revista...", 88, juliol, 1938 pp. 458-460.

1482 Elrepublicanisme d'esquerra...



eis fets de la naturalesa; pero aquest fets no entren en l'estadi politic fíns que son clarificáis i
1

interpretáis per la rao de l'home"

1433 La citació a Lectura de Pi,..y. 96.Des d'una aítra iradició política, mes conciliadora entre l'eperit de
Prat de la Riba i de Rovira i Virgili, l'apreciació de Josep-Vicent FOIX era coincident amb Rovira quant a la
valorado del sentit de la federació, sempre com a conseqüéncia de l'exercici de "la llibertat nacional". Cf: D'on
s'ha isoiaí el catalcmisme?, "Monitor", 3-ÜI-1921 dins Josep-Vicent FOIX. Anieles i assaigspolítcs, OC, 3, Ed.
62, Barcelona, 1985, p. 373.
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