SOBRE EL PENSAMENT PROGRESSISTA CATALA DE LA RESTAURACIÓ A
LA DICTADURA:
ALMIRALL, BROSSA, ALOMAR, SALVATPAPASSEIT

Sempre m'ha sorprés la desproporció que hi havia entre el pes
específic del pensament progressista a Catalunya després de la Restauració borbónica (1875) i el seu paper históric, entre el valor
real d'aquest pensament i el valor que li ha estat generalment atribuit. M'ha colpit particularment la repetició d'uns tópics que, en
línies básiques coincideixen a presentar aquests autors progressistes com a més primitius o anacrónica (enfront deis teórics conservadora considerats més moderns), poc catalanistes (enfront deis
patriotes burgesos tinguts per més catalanistes), més confusos (enfront deis polítics de la dreta reputats de formular programes més
clars), etc. La persistIncia, encara avui, d'aquests tópics m'ha portat a examinar alguns deis textos fonamentals del pensament progressista, textos que a causa de les vicissituds per qué ha passat el
nostre país en els últims trenta anys no són pas assequibles a un
públic extens.
No vull amagar que la me ya tria és apriorística i pot ser considerada fins arbitrária. No m'he preocupat ni tan sois de cobrir al
máxim tots els períodes crucials de la história contemporánia de
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Catalunya. Dos d'aquests autors — Alomar i Brossa — són, fins i
tot, de la mateixa generació, bé que com veurem cobreixen dos períodes diferents. Peró crec que tots ells són prou representatius
per a donar idea de les constants i les variables básiques en el pensament de l'esquerra catalana.
Les paraules anteriors no signifiquen, peró, que la me ya tria
sigui injustificable. La puc justificar precisament per una representativitat inqüestionable en cadascun d'aquests autors.
El primer autor, Valentí Almirall, figura en el present estudi
per dret propi. ts el primer polític catalanista, si donem al substantiu i a l'adjectiu tota l'extensió que objectivament han de tenir.
Almirall (1841-1904) es formá políticament en els rengles del federalisme de Pi i Margall, amb qui trencaria l'any 1881. Amb el
temps, Almirall havia anat elaborant la seva própia doctrina política que l'allunyava, cada vegada més, del federalisme históric.
La gran época d'Almirall — deixant de banda el període activista
de la seva joventut — transcorre entre 1879 (quan ell tenia
38 anys), l'any de la publicació d'«El Diari Catalá», i 1886, l'any
en qué publica Lo Catalanisme. En l'endemig, hi hagué un moment
de gran activitat, amb el Memorial de Greuges (1884), del qual
Almirall fou redactor principal. Mentrestant, la direcció política
del catalanisme va passant de mica en mica als estrats superiors de
la burgesia i es pot dir que des de les Bases de Manresa (1892)
l'alta burgesia té l'hegemonia del catalanisme polític. Comenta
l'ascensió d'un partit, que será la Lliga Regionalista, i d'un gran
polític nacionalista, Prat de la Riba: la puixanca d'aquest partit i
els encerts polítics d'aquest dirigent acabaran per fer oblidar durant molts anys que el catalanisme havia nascut revolucionad.
El segon autor, Jaume Brossa (1875-1919) es doná a conéixer
de molt jove — a disset anys — a l'órgan del catalanisme progressista «L'Avenc». Aquest fet ens obliga a tractar-lo independentment d'Alomar, tot i que aquest era dos anys més vell, ja que
l'aparició pública del mallorquí és més tardana. Podem distingir en
Brossa unes etapes bastant marcades: la primera, en la seva joventut (1892-97), és la que per a la nostra investigació té més
d'interés; la segona, després d'exiliar-se a Pral-11a, caldria centrar-la
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cap a l'any 1906, quan comenta a collaborar al diari del catalanisme republicá «El Poble Catalá»; la tercera, després del seu definitiu retorn a Catalunya, vers 1914, fins a la seva mort.
Ja hem dit que Gabriel Alomar (1873-1941) es donó a conéixer a Barcelona més tard que Brossa, pel fet d'haver nascut i
residir a Mallorca. Considero que el seu moment crucial, com a
pensador polític, cal situar-lo pels volts de l'any 1910: és l'any en
qué Alomar pronunció a Barcelona dues conferéncies memorables.
Em sembla que cercaríem endebades, abans o després d'aquesta
data, al llarg de la seva vida — va morir exiliat a Egipte, on havia
estat ambaixador de la República espanyola — uns textos que mostressin l'eficácia polémica i l'abast polític d'aquells en alió que concerneix la problemática nacional.
Finalment, presentaré un resum del pensament polític de Joan
Salvat-Papasseit, molt més conegut i celebrat com a poeta. De tots
quatre era el menys directament interessat en la política, peró és
l'únic que comenta escrivint articles revolucionaris de caire social.
Certament, aquests articles (alguns deis quals avui ens poden fer
somriure), escrits en castellá quan ell tenia 20 anys, no ofereixen
sovint altre interés que el biográfic. Pera el fet que Salvat els recollís en volum l'any 1919, quan comenlava a fer-se conéixer com
a poeta i, sobretot, que fossin el complement deis seus articles més
netament anarquitzants, ja escrits en catalá, apareguts a la seva revista «Un enemic del poble», ens demana que hi parem atenció.
Com acabem de veure, les époques que hem escollit en aquests
quatre autors no són pas de calma Almirall es multiplica, en actuacions públiques i en escrits, quan la Restauració borbónica ha
evidenciat ja el seu fratás, quan la burgesia catalana que havia
prestat suport a aquesta Restauració, comenÇava a desenganyarse'n. És un moment crucial per a la história de la Catalunya contemporánia i culminará amb l'hegemonia del moviment catalanista
a mans de l'alianla entre els estrats superiors de la burgesia i els
hisendats, la convergéncia de la Ciutat i la Muntanya catalanes.
El moment que aquí considerem per a Jaume Brossa és el de
les grans guerres colonials de finals del segle xix. Brossa és contemporani, doncs, de la `generació del 98' castellana, pera la seva
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revolta té un altre signe: no tracta de forjar un nou mite d'Espanya, sinó, al contrari, lluita per eliminar-ne tot vestigi mitificador.
Quant a Alomar, intervé resoludament en una altra época crítica: després de l'experiéncia breu de la «Solidaritat Catalana»,
després de la «Setmana Trágica» i la ferotge repressió subsegüent,
s'havia demostrat en la sang que el catalanisme no era entés per
tothom de la mateixa manera.
Salvat-Papasseit, en fi, va donar a conéixer els seus articles en
plena Guerra Europea i va prosseguir la seva tasca en el període
de la immediata postguerra, quan a Catalunya es vivia un moment
de gran agitació política i de violéncia social.
Al capdavall resulta que el pensament de cadascun d'aquests
autors es pot contemplar, en certa manera, com a representatiu
d'un sector de l'esquerra catalana en les quatre décades que van
de 1880 a 1920, aproximadament. Com ja he advertit al comencament, peró, no n'hem d'exorbitar la representativítat, i s'equivocaria qui es pensés que aquesta és la meya intenció. Aquest treball, doncs, no és sistemátic, sinó una aproximació per tal de treure
una mica de llum d'aquest caos aparent en qué ha estat collocat
tan sovint el pensament progressista catalá.l

1. Ja presentada aquesta ponéncia, he tingut ocasió de llegir el libre de
F. C UCURULL, Orígens i evolució del federalisme catalá (Barcelona 1970),
que ha confirmat el que dic sobre el carácter no sistemátic del meu treball.
Dos noms ben significatius no són esmentats en la me ya lista: Josep Narcís
Roca i Farreras (1830-91), el primer autor que, en paraules de Cucurull, «va
parlar clarament de nacionalisme» (p. 117), i Doménec Martí i Julia (18611917), el qual l'any 1915 afirmava que «el socialisme coincideix perfectíssimament amb el principi nacionalista» (p. 122). Dels dos autors l'únic que em
sap greu de no haver tingut en compte és el primer: de fet, les idees socialitzants de Martí i Julia ja són conegudes i corresponen a una época més próxima a nosaltres — Alomar representa perfectament aquest corrent de pensament. Quant als fragmenta que hem pogut llegir de Roca i Farreras (articles a
La Renaixensa [1873]) no fan sinó confirmar l'origen revolucionad del catalanisme. Vegem-ne una mostra treta del libre de Cucurull (p. 73): «Els interesaos conservadors de llibertat política limitada i de la present situació social
de classes fan a la federació el cárrec de ser republicana, democrática, dema-
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EL PLANTEJAMENT POLITIC PROGRESSISTA
DEL CATALANISME
VALENTÍ ALMIRALL
Sempre m'ha deixat una mica insatisfet el leitmotiv amb qué
tots els qui han estudiat Almirall el presenten al final de la seva
vida. Rovira i Virgili 2 parla d'una «reacció deplorable» per part
d'Almirall contra la «conspiració del silenci» que catalanistes i republicans li van aplicar; i afegeix: «El ressentiment s'accentuá fins
a convertir-se en despit i odi» (p. 56). Montserrat Llorens 3 recorda que l'any 1887 «tingué el primer atac de feridura que tant
l'aclapará; el carácter se li torna més amarg i tancat. D'aleshores
endavat visqué aillat amb la seva malaltia i el seu pessimisme»
(p. 413). Tampoc Solé-Tura 4 no s'escapa d'aquesta visió de l'Almirall, com és perceptible al llarg de les págines que li dedica en
el seu estudi sobre Prat de la Riba (p. 133-48). Recentment, Josep
Benet 3 ha destacat també, referint-se a Almirall, que la «minva
de la seva salut comportá una pérdua de la seva puixanla intellectual i un empitjorament del seu carácter».
Tothom coincideix a donar-nos la visió d'una personalitat esquerpa i difícil, d'humor inestable. Aixó devia ser veritat perqué

gbgica, favorables a les masses, revolucionária o socialista. Per la nostra part,
havent sigut democrátic o demagógic i socialista primer que federalista o tan
aviat almenys, l'autor d'aquest article es considera dispensat de desvanéixer
tal cárrec; l'accepta amb molta honra per la federació i res li fa que dits interesaos conservadors quedin al costat de l'unitarisme i de la centralització. Així
les classes democrátiques estaran més al costat de la causa catalanista i federal ...»
A. R OVIRA I VIRGILI, Valentí Almirall (Barcelona 1936).
J. V ICENS I V IVES - M. LLORENS, Industrials i polítics del segle XIX
(Barcelona 1961).
Catalanisme i revolució burgesa (Barcelona 1967).
5. Article Almirall, dins la Gran Enciclopédia Catalana, I (Barcelona
1969).
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no conec cap biógraf que ho desmenteixi. Ara: alló que ja no veig
tan ciar és que la joventut de l'época, els animadora del moviment
catalanista, s'allunyessin d'ell sobretot per raons personals: així ho
diu Rovira i Virgili en afirmar que estaven «més d'esquena a la
seva persona que a la seva doctrina» (p. 56). Benet, en canvi, diu
que «les generacions joves que comenÇaven a dominar el moviment
catalanista... eren més radicals». A mi em sembla que aquestes
interpretacions no són ben exactes: d'una banda, crec que certs
capdavanters del catalanisme pretextaven incompatibilitats de carácter, peró el que de fet els oposa a Almirall eren problemes de
fons, de `doctrina'; d'altra banda, el radicalisme d'aquells joves era
sobretot formal, no auténticament revolucionaH. Per aixó considero més justa, en aquest punt, la valoració de Montserrat Llorens, deixebla de Vicens-Vives, la qual escriu el següent: «Les
orientacions del catalanisme durant aquests anys havien pres un
to moderat i tradicionalista allunyat de la seva mentalitat» (página 413). Aquesta és la clau, en un pla ideológic, del pessimisme
d'Almirall durant els últims quinze anys de la seva vida. La resta
són interpretacions superficials o bé subterfugis.
Almirall fa de la societat catalana del seu temps una análisi
fonamentalment correcta. S'adona ben bé que el centralisme de
l'Estat espanyol no serveix els interesaos de les noves forces productives. No és partidari del separatisme, com tampoc no ho seria
Prat de la Riba, peró, respectuós del dret d'autodeterminació, no
exclou la independéncia, si un dia les circumstáncies históriques hi
portessin (p. 49). 6 Considera que la seva doctrina, el particularisme, s'avé molt més amb la realitat catalana que no pas el federalisme de Pi i Margall. En definitiva, creu que el fet que el federalisme espanyol fos en la práctica una mena de comunalisme a la
manera de Proudhon és un greu handicap teóric i, a fi d'evitar
confusions, prescindeix del terme «federalisme».

6. Les referéncies als textos d'Almirall procedeixen de l'obra inédita de
S OL É -T ORA, Ideari de Valentí Almirall, a qué l'autor m'ha donat amicalment accés. [Finalment autoritzada per censura, aquesta antologia fou publicada el 1974.1
J.
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Per les seves fortes conviccions democrátiques, Almirall presenta per a l'Espanya de la Restauració un programa polític francament avarwat: defensa dels drets de l'home, defensa del sufragi
universal, respecte de la voluntat popular fins en la decisió de la
forma de govern (la qual cosa el fa dir que el particularisme no és
ni monárquic ni republicá), laicisme radical, aspiració al progrés i
a la pau internacional,7 tota la seva doctrina encaixa perfectament
en la necessitat d'una revolució liberal-democrática per a l'Estat
espanyol, que hauria significat el triomf d'una burgesia dinámica í
moderna sobre el feudalisme centralista. Ara bé, així com Pi i
Margall es mostró en temps de la I República espanyola massa
indecís i, sobretot, desconeixedor de la importáncia básica que per
al federalisme tenia l'alianÇa amb els camperols, Almirall, no s'adoná que Catalunya tota sola no podia emprendre la revolució liberal-democrática a Espanya i sobrevaloró, consegüentment, la forra
de la burgesia catalana, débil i pactista, incapacitada per a seguir
la via que ell li proposava. Aquest fou l'error fonamental d'Almirall, com ha assenyalat Solé-Tura.8
Per tot aixó, les crítiques que Prat de la Riba 9 fa a Almirall
són formalistes: el particularisme, diu Prat, no resol el problema
perqué `catalanisme' i `federalisme' van cadascun pel seu cantó, no
es fonen «en un mateix sistema o concepció doctrinal» (p. 29).
Deixant aquí de banda l'home de govern que fou Prat de la Riba,
una activitat que exigeix uns altres criteris de valoració i en la qual
assolí uns mérits polítics innegables, cal reconéixer que la seva
crítica a Almirall ens deixa més aviat perplexos. En efecte, encara
avui, sembla més consistent el `particularisme', amb un nom realment desafortunat, que no pas el `nacionalisme imperialista' de
Prat de la Riba. I quan dic `consistent' mesuro ben bé l'adjectiu.

«El comerc, en tota l'extensió de la paraula, és el que ha civilitzat í
ha de civilitzar el món: no els poders, no les religions, no les guerres promogudes per prínceps ambiciosos» (p. 55).
Catalanisme i revolució burgesa, p. 147.
9. La nacionalitat catalana, ed. póstuma (Barcelona 1930).
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És habitual l'afirmació que Prat de la Riba, en La nacionalitat
catalana, actualitzá i perfeccioná el pensament deis seus predecessors, sobretot d'Almirall, i formuló una teoria nacional moderna.
Quant a la primera part de l'afirmació, cal reconéixer que, certament, l'esforc de Prat de la Riba, més influit per la sociologia alemanya, és evident ja en el pla de la termínologia: parlar de nacionalitat o nació en el cas de Catalunya és molt més modem que parlar de regió, com feia Almirall encara. Peró en alió en qué ja no
estic d'acord amb les interpretacions corrents és d'assenyalar la
modernitat general de la teoria nacional pratiana. I no és més moderna que la d'Almirall per un punt fonamental, oblidat per tots
els panegiristes de Prat de la Riba, i és que el fet nacional només
pot ser correctament entés si és examinat com un fet viu, no com
una abstracció, és a dir, quan és contemplat en el seu doble aspecte nacional i popular. Almirall, que havia comprés perfectament
aixó, va creure que el combat contra el nacionalisme centralista
mitificador no es podia fer aixecant la bandera d'un altre nacionalisme mitificador (i en aixó també li dóna raó l'esquerra dels nostres dies); mentre que Prat de la Riba, com a bon polític conservador, tenia la necessitat de fabricar un mite, perqué calia disfressar amb una bella vestimenta uns ínteressos de classe: els de
l'allano entre la burgesia i els propietaris rurals. L'únic retret teóric important que podem fer a Almirall és que, tot rebutjant el
nacionalisme i formulant en lloc seu un programa polític, una doctrina per a la 'práctica' política, el particularisme, no preservava
eficalment el dret d'autodeterminació.
Resumim. El concepte de `regió' — que com a terme és clarament insuficient — en Almirall és més modern que els conceptes
de `nacionalitat' i 'nació', que com a termes són més exactes, en
Prat de la Riba, pel fet de no haver distingit aquest últim els aspectes nacional i popular de la qüestió. Per aquest motiu, el programa denzocratic d'Almirall és més nacional que el de Prat de la
Riba a La nacionalitat catalana:
1) Contra el clericalisme, Almirall oposa el concepte modern
de laicisme. Prat de la Riba prefereix actualitzar vagament I'integrisme carlí.
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Contra el tradicionalisme i l'obscurantisme, Almirall oposa
la necessítat del progrés: «Volem ser el que fórem, peró no ressuscitar res que no sigui propi deis nostres temps», diu l'any 1888.
En canvi, Prat de la Riba invoca acríticament la tradició: així considera que La tradició catalana del bisbe Torras i Bages ens mostra
«un pensament nacional», el qual és un element básic de la nostra
nacionalitat (p. 41).
Contra els vestigis del feudalisme i l'anacronisme de
raristocrácia d'espardenya', Almirall planteja la necessitat d'una
reforma agrária. Prat de la Riba, en canvi, no s'interessa per la
reforma agrária perqué la pagesia propietária és un element important de l'alianÇa que preconitza.
Contra la tirania i l'autorítarisme, Almirall exigeix el reconeixement deis drets democrátics. Prat de la Riba hi fa poques
referéncies i en algun cas accepta com inmutables alguns principis
retrógrads del Dret catalá: respecte al «patrimoni familiar», i en
el pla polític, la «invencible repugnáncia per l'igualitarisme» (págines 86-87).
Contra el centralisme, Almirall proposa el particularisme,
que considera realitzable en la unió, dins un Estat federal, deis antics regnes espanyols. Prat de la Riba critica — i amb raó — l'error d'Almirall i deis federalistes, els quals quadriculaven Espanya
amb un criteri históric que ja no tenia vigéncia. Aixó és cert, peró
tant la fórmula d'Almirall com la del federalisme históric neixen
d'una exigéncia táctica: evitar que hi hagi cap Estat federat, al
centre de la Península, que sigui massa important i s'imposi hegemónicament als altres Estats. Davant el perill d'un Estat castellá
poderós, Prat de la Riba, fatalment atret per l'imperialisme, necessita una 'Gran Catalunya', que no es limita als Paisos Catalans
sinó a altres territoris que mai no han estat catalans: és la seva
formulació de la `nacionalitat catalana' compresa entre Múrcia, al
sud-est d'Espanya, i el Roine, el riu de Marsella! Aleshores resulta
que també en Prat hi ha una 'base histórica', alió que critica als
federalistes, peró aquesta és molt més precária encara perqué es
tracta d'una utopia, mentre que una descentralització democrática
dins els territoris castellans no és pas inviable.
22
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6) Contra la guerra i el colonialisme, Almirall creu en la coexisténcia entre les nacions i l'intercanvi comercial i cultural."
Prat de la Riba, al contrari, considera que «els pobles bárbars o
els que van en sentit contrari a la civilització, han d'ésser sotmesos
de grat o per forra a la direcció i al poder de les nacions civilitzades» (p. 103) i veu en l'imperialisme «el període triomfal del nacionalisme» (p. 101). Per aixó, davant la penetració pacífica d'Espanya, Prat escriurá: «Si el nacionalisme integral de Catalunya va
endavant [en aquesta penetració] haurá dut a compliment la seva
primera acció imperialista» (p. 111).
Comprés tot aixó, no és pas sorprenent que, cap al final de la
seva vida, Almirall s'enfrontés acrement al moviment catalanista
dirigit per Prat i els homes de la Lliga i escrivís unes paraules lapidáries que avui encara ressonen vigorosament: «No tenim res de
comú amb el catalanisme o regionalisme a l'ús, que pretén de sintetitzar els seus desigs i aspiracions en un cant d'odi i fanatisme,
ressuscitat o mig ressuscitat d'un període anormal i funest de la
história de les nostres dissensions... L'odi i el fanatisme només
poden donar fruits de destrucció i tirania, mai d'unió ni de concordia... Tots hem de veure l'enemic comú en el sistema fins avui
dirigent de l'organització nacional [es refereix en la seva terminologia a l'Estat espanyol] i contra ell ens hem de considerar aliats
i amics de tots els que en som víctimes...» (p. 134).
Si tallem la darrera frase pel mig, ens dóna una divisa que,
sense trair en absolut el pensament d'Almirall, un revolucionari
actual encara signaria: «Tots hem de veure l'enemic comú en el
sistema...»

10. En aquest punt discrepo de la interpretació de Solé-Tura (Catalanisme i revolució burgesa, p. 146), el qual creu que Almirall justificava l'expansió imperialista: si Almirall usa en efecte el terme `expansió' no li dóna pas
un sentit colonialista, ni tan sois d'imperialisme económic, i, en tot cas, ho fa
en un sentit idealista que no té res a veure, per exemple, amb el de Prat de
la Riba.
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Vet aquí un altre autor que ha estat injustament tractat pels
historiadors polítics. Ben pocs deis seus contemporanis han sortit
en defensa seva. Ha estat titllat de «pedant baladrer i inofensiu»,
de «professional de l'espaterrament» (com deia Xénius), peró ningú no s'ha proposat d'examinar amb atenció els fonaments de la
seva revolta. Cal agrair a Joan-Lluís Marfany que hagi contribuit
a divulgar recentment un aplec de treballs de Jaume Brossa titulat
Regeneracionisme i modernisme." En el próleg a aquest llibre,
Marfany fa la primera aproximació seriosa al pensament de Jaume Brossa, peró encara es deixa influir per les critiques adverses
i alguns tópics deis coetanis. Potser un altre aspecte discutible
de l'análisi de Marfany está a no distingir entre el Brossa de
«L'Avenl», el més ric, peró potser el més contradictori, i el Brossa
posterior. Si més no, cal recordar que el Brossa que escrivia a
«L'Avein» només tenia 17-18 anys i el Brossa d'Els constructors
de nacions (1906), potser el seu treball doctrinal més ambiciós, en
tenia 31. Aixó significa que el jove Brossa formula en barrija-barreja conceptes moderns al costat de pures intuicions o actes de revolta adolescent netament ingenus (no m'entretindré en aquest
aspecte concret, perqué ultrapassaria els límits que m'he proposat,
peró el brindo a qui s'interessi pel tema deis conflictes de generacions, ja que són testimonia altament alliÇonadors).
Tot i que no el cita mai, Jaume Brossa segueix, en les línies
polítiques generals, el corrent d'Almirall. Trobarem, en Brossa,
acusacions semblants a les d'Almirall contra el regionalisme conservador: «L'excessiu culte al passat que s'apoderá del regionalisme esterilítza tota concepció moderna, convertint el catalanisme
literari en una resurrecció arqueológica» (p. 19). La solució política del problema catalá ha de trobar-se en «l'autonomisme radi-

11. J. B ROSSA, Regeneracionisme i modernisme, a cura de J.-Ll. M AR(Barcelona 1969). Aquest recull — que presenta algunes correccions imposades per la censura — havia d'incloure la conferéncia de 1906 Els constructors de nacions, que ha estat totalment interdita.
FANY
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cal» (p. 24). Peró Brossa va més enllá d'Almirall quan afirma que
«pel pervindre de Catalunya no cal esperar res de l'aristocrácia ni
de la burgesia, que ha estat en el present segle [es refereix al segle XIX] la monopolitzadora de la riquesa catalana» (p. 24). Brossa
s'ha adonat de la feblesa de la burgesia catalana, incapn de dirigir
una revolució liberal-democrática. Per aixó assenyala que cal fer
comprendre a les masses «que l'organització que hauria de tenir
la nostra nacionalitat no está gens renyida amb l'avenc polític i civil de les classes que estan apretades per la camisa de forra de l'actual Estat...» (p. 24). Com veiem, Brossa accepta la terminologia
més moderna proposada per Prat de la Riba (parla de «nacionalitat»), peró en canvi segueix la línia almiralliana en el seu contingut
democrátic. «Comprés aixó — continua Brossa —, es veurá clarament lo distanciat que el moviment catalanista s'ha mantigut de les
veres aspiracions del proletariat, a qui s'havia d'arrencar del vaivé
de la política unitarista» (p. 24). En aquest punt, peró, ens adonem
que el pensament de l'esquerra catalanista ha superat ja l'etapa
almiralliana en plantejar la qüestió que es fará fonamental al llarg
del segle xx: l'entroncament de la lluita del proletariat amb la
lluita nacional. Tanmateix, Brossa no era un polític i el seu programa, malgrat els bons propósits que l'informen, es ressenten
d'un cert idealisme, el qual, si és perceptible en tot el seu pensament, resulta més engavanyador a l'hora de les realitzacions practiques. En el pla de la política cultural és interessant com posa
émfasi en la 'reforma lingüística' que Catalunya necessitava i en la
urgéncia de crear un 'centre de cultura propi', prefiguració del que
havia de ser l'Institut d'Estudis Catalans.
Hem dit que es tractava d'una revolta en part idealista (el fet
de no pronunciar-se clarament per l'anarquisme o pel socialisme,
en pot ser una altra prova), peró és injust de liquidar el corrent
revolucionari de Brossa amb les etiquetes ideológiques que li ha

12. Manuel Cruells («Tele/estel», núm. 170 [23-1-70]) ha formulat a
aquest punt del treball de Marfany certes objeccions semblants a ]es meves.
Adopta un to polémic, peró, que fa que les seves objeccions resultin desmesurades i, sobretot, poc crítiques envers Brossa.

EL PENSAMENT PROGRESSISTA CATALA

341

collocat Marfany: «anarquista petitburgés, intellectual nietzscheá,
aristocratitzant, individualista i irracionalista» (p. 8).12
De la conferéncia Els constructors de nacions 13 és interessant
de remarcar la seva crítica indirecta a Prat de la Riba, en referir-se
precisament a Taine, que influí granment en la ideologia pratiana:
«Jo afirmo el meu punt de vista universalista — deia Brossa —,
no cosmopolita, que no és igual, i antitradicionalista, perqué crec
que, en tant que homes moderns i catalans, posseim el dret de
rompre aquesta tradició que la rutina vol imposar-nos». I afegeix:
«perqué Catalunya es conegui s'ha d'enterrar el mite regionalista».
A fi que el públic no tingui cap dubte que, en aquest cas, 'regionalista' no s'aplica en absolut a Almirall, sinó a Prat de la Riba i el
seu partit (la Lliga Regionalista) Brossa polemitza amb les idees
de la Lliga: «Té de venir fatalment, dintre Catalunya, la lluita entre l'antic i el modern, el pairal i l'universal, el regional i l'humá,
entre el país de pessebre, d'enyoranÇa, de ruralitat malatissa, i el
país d'afirmació. S'han de posar enfront la Catalunya regional i la
Catalunya social...» (p. 55). Reconeix que «el moviment d'idees
de Catalunya» després de l'esforÇ de «L'Avenl» al final del segle xix, ha estat «escamotejat pel vigatanisme catalá» (pp. 56-57),
el qual ha format «a Catalunya una espécie de filosofia oficial basades sobre les doctrines d'en Taine, de les quals se serveixen per
a establir, igual que pertot arreu, una nova forma de conservatisme
científic» (Els constr.). De tota manera, veu fins i tot en certs regionalistes la necessitat de fer una Catalunya moderna: «Quan els
capitostos del regionalisme históric vernissen el seu tradicionalisme
am bona capa de conservatisme anglés a lo Salisbury i a lo Chamberlain, espurnejant de vermelló a lo Spencer i Stuart Mill, vénen
a confessar que ni amb la barretina ni amb el porró no n'hi ha
prou per a expandir la intelligéncia i la voluntat de Catalunya»
(pp. 54-55). ¿Cal veure en aquestes paraules de l'any 1907 que
Jaume Brossa ja prefigurava la distinció que calia fer entre l'ideóleg de La nacionalitat catalana i el qui seria el primer President
de la Mancomunitat de Catalunya?
13. Dins Conferbncies d'en Jaume Brossa (Barcelona 1906).
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GABRIEL ALOMAR

Galia, encara, fer un pas endavant. Aquest pas el faria Gabriel
Alomar, que l'any 1910 es traslladá a Barcelona per donar dues
conferéncies d'una extraordinaria transcendéncia. Almenys en sentit metafóric, car la veritat és que, també en aquest cas, les tesis
d'Alomar, els seus ensenyaments, han estat sovint oblidats, si no
deformats, per la crítica posterior. La história es repeteix.
En la primera conferéncia Alomar" feia una análisi de la societat catalana contemporánia i examinava alió que en deia «el procés de Catalunya davant Europa», és a dir, la repercussió de les
crisis contemporánies dins la nostra societat en general i dins els
moviments catalanistes d'esquerra en particular: les guerres colonials espanyoles de finals de segle xIx, el procés de Montjuic contra un grup d'anarquistes, el procés Rull, la «Setmana Trágica» i
el procés Ferrer i Guardia. Alomar posa en relleu que els interessos
de classe han prevalgut sobre els `principis'. Si bé la terminologia
és encara en alguns casos imprecisa, afirma coses en un llenguatge
radicalment nou. Així de la «Setmana Trágica» Alomar dirá: «El
fet revolució va desorientar les esquerres catalanes i va obligar-les,
com un reactiu, a descobrir el burgesisme intern de totes elles»
(p. 7). L'observació podria ser signada per un historiador marxista
contemporani.
En examinar la situació dins la classe obrera no pot ser més
clarivident: «Els rics ... han tingut interés en qué l'obrer catalá
continués anarquista, perqué així s'evitaba el socialisme, que era
l'organització obrera, la consciéncia obrera, l'afirmació obrera; i els
rics, naturalment, preferien veure l'obrer desesperat i sense ordre,
sense organització, com un ramat, a veure'l constituir en forra societária, com un exércit» (p. 10). I aconsella als obrers el següent:
«A vosaltres, sens dubte, us convé veure en el fabricantisme catalá
el vostre enemic; peró encara us convé més que aqueix fabricantisme no aparegui als ulls del poble com a monopolitzador del catalanisme» (p. 11).
14. G. ALOMAR, Les dues Barcelones

(Barcelona 1910).
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En examinar el paper deis intellectuals dins la societat catalana, diu que els intellectuals passen per «una crisi d'escepticisme
i d'infecunditat» (p. 11), perqué «viuen en un ambient que els
mata, en un ambient que no pot comprendre'ls o, millor encara,
que no vol comprendre'ls, i fingeix lo contrari per a atreure-se'ls»
(p. 11). Realment, poques vegades he vist descrit amb una tal cruesa el problema de fons de l'intellectual progressista a Catalunya,
que en tants aspectes, seixanta anys després del que va dir Alomar,
continua inalterable.
En la segona conferéncia, amb el títol ben expressiu d'El catalanisme socialista,15 ataca obertament el regionalisme conservador
dient que és «una degeneració d'aquell catalanisme primitiu, qui va
ésser un empelt del romanticisme universal a Catalunya» (p. 11).
El seu programa queda formulat així: «Socialisme i catalanisme
són els dos pols d'una mateixa esfera. Com a home sóc socialista;
com a ciutadá sóc catalá» (p. 13). Creu que, al revés de l'anarquisme, que s'estén sobretot entre els immigrats (ell en diu: «els
obrers transhumants»), el socialisme és més arrelat: «Els obrers
vinculats amb una terra tenen ja aptitud per a arribar a la concepció socialista, i la concepció socialista, com que és una idea de germanor, d'unió i de solidaritat, és, de fet, una idea de nació, una
idea de pátria» (p. 13).
Amb Gabriel Alomar el pensament revolucionari catalá ha entrat ja al segle xx. ¿Aquestes tesis no s'emparenten amb les que
anys després defensaria un A. Nin? L'intellectual catalá d'esquerra
s'enfronta amb la complexitat d'un problema que ha anat cristallitzant históricament fins a arribar a una viruléncia que el fa de
difícil solució. Alomar no refusá d'examinar-ne tots els aspectes:
«Així com, a certes obres dramátiques, els obrers són aliats deis
nobles contra els burgesos, així el madrilenyisme s'ha aliat amb
l'obrerisme catalá contra el catalanisme burgés, valent-se de certs
cabdills i certes demagógies que tots coneixem massa» (p. 5). La

15. Conferéncia organitzada per 1'Ateneu Enciclopéclic Popular el 1910
i publicada després en fulletó.
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referéncia a don Alejandro Lerroux és ben clara. I, quant al problema de la immigració, aclarirá: «Convertir en socialistes els
obrers de fora, donant-los carta de naturalització o ciutadania dins
Barcelona. Tal és la tasca immensa que jo veig avui com a dever
sagrat de l'obrer catalá» (p. 11). No defuig ni tan sois donar soluciona a problemes práctics, que encara avui, i més que mai, tenen
vigéncia: «Jo no us demano, aixó mai!, que declareu la vostra
reivindicació separada de la dels demés treballadors, perqué aquests
no la formulen en catalá. Lo que us demano és que no sien ells qui
us donin la fórmula, com a superiors, sinó vosaltres» (p. 13).
Certament, un marxista deis nostres dies criticaria en les tesis
d'Alomar moltes febleses teóriques, algunes incoheréncies, un cert
idealisme sociodemocrátic. Alomar no va entendre, per exemple,
en tota la seva profunditat el concepte materialista de la lluita de
classes, i la seva análisi de l'anarquisme potser en certs moments
és sectaria. Patia, com Brossa, d'un cert aristocraticisme (parla de
«minories selectes»), la qual cosa demostra que es deixava influir,
com tant altres escriptors revolucionaris, per la filosofia idealista
imperant aleshores a Europa, que és un deis components del Noucentisme. Peró dins el marc catalá i ádhuc dins el marc general hispánic, Alomar adquireix singular importáncia per la seva penetració i fermesa i, sobretot, per haver plantejat cruament uns problemes que d'altres no podien o no volien creure.

JOAN SALVAT-PAPASSEIT

En la trajectória de la vida i de l'obra de Salvat-Papasseit hi
ha uns signes d'evolució tan clars que són comprensibles, en primer lloc, la temptació de veure en la seva vida dues etapes excloents, i, en segon lloc, la tendéncia a analitzar la seva obra com
a «inacabada» — i aixó no tant per la brevetat de la seva vida com
per la seva complexitat — o, si més no, paradoxal. En efecte, hi
ha el pas d'una militancia obrerista a un apartament de la lluita
político-social, la promoció d'un obrer cense ofici determinat a llibreter que escriu versos, la substitució d'un «mal castellano pla-

EL PENSAMENT PROGRESSISTA CATALA

345

gado de palabras catalanas», com el mateix escrivia, 16 per una Ilengua que li raja molt més espontániament. Ara: llegint atentament
tota la seva obra i seguint de prop la seva vida, ens adonem que
la ruptura no existeix, que aquests indicis de `canvi' no són sinó
senyals d'una maduració intellectual. Salvat-Papasseit viu en la própia carn la crisi del moviment obrer: «Todos los anarquistas—dirá
a Glosas de un socialista — están fuera de la ley, por no ser
flaca fuerza contra la burgesía; todos los socialistas, por la pasividad que demostramos, estamos protegidos por la ley». Peró en els
escassos cinc anys que transcorren des d'aquesta declaració fins a
la seva mort no hi ha cap indici ni en la seva obra ni en la seva
biografia que pugui testimoniar una traició a les seves conviccions
profundes: l'únic fet nou — i aquest sí que pot frenar de debó
una activitat pública — és l'aparició de la tuberculosi que l'obligá
a Ilargues estades en diferents sanatoris i que el portaria a la mort
prematura. No hi ha, doncs, en l'evolució de Salvat-Papasseit una
tria entre opcions antagóniques, sinó un procés natural i congruent
que podríem matisar (el pas d'una actitud vagament socialista a
una altra de més clarament anarquitzant).
A diferéncia dels tres autors anteriors — Almirall era de familia burgesa d'origen noble, Brossa era probablement d'origen menestral i Alomar d'una familia benestant mallorquina —, SalvatPapasseit és de procedéncia proletária. Aixó explica la seva incorporació tardana a la literatura, després d'una temporada de periodisme político-social. Aquesta etapa, que comenta l'any 1914, quan
entra en la redacció del periódic «Los Miserables», acaba aproximadament l'any 1917, quan fundá «Un enemic del poble», revista
que durant dos anys li ocupará tota la seva activitat intellectual.
Salvat-Papasseit ha hagut de treballar molt, en els més diversos
oficis (des d'aprenent d'adroguer fins a vigilant de nit al moll), i
fins que es converteix en llibreter, precisament l'any 1917, no disposa d'una mica de temps 'hure.
16. Glosas de un socialista (Sabadell s.a. [1920 ?I). Hi ha alguns articles
no publicats a Humo de fábrica (Barcelona 1919) (signat amb el pseudemim
«Gorkiano»).
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Ja en els primers articles, malgrat haver-se afiliat a la Joventut
Socialista, notem més aviat influéncies anarquistes. Així quan escriu: «Hay una solución para la salvación. La solución está en el
Socialismo»; peró tot seguit afegeix: «La salvación consiste en
educar al pueblo, o en que el pueblo se eduque, que no lo ha sido
nunca ni lo ha querido nunca». De tota manera, hi trobem formulacions d'una notable coheréncia doctrinal: «Nuestra patria está
allí donde un hombre no imponga nada a otro hombre; aún no ha
existido nunca nuestra patria». O aquesta altra: «El Goliat es uno
solamente: el Estado burgués con toda su carroña repugnante. Militarismo, Iglesia, Capital».
Quan s'aparta del periodisme polític, les seves contradiccions
perduren, peró la seva inquietud s'enriqueix. Així, l'any 1917 escriurá: «Les nacionalitats seran reconegudes, i nosaltres no som
nacionalistes, o la brega será d'una durada eterna». Es refereix, és
ciar, al problema de les nacionalitats esclatat durant la I Guerra
Mundial, pera la referéncia a la realitat catalana és óbvia per als
seus lectors. Salvat-Papasseit admira Alomar" i probablement coneix Brossa. Pera a diferéncia d'Alomar, Salvat-Papasseit, que no
ha estat mai socialista encara que ell se'n considerés, deixa de serho desenganyat, sense abandonar la causa obrera: «Jo no vull
allistar-me sota cap bandera. Són el ver distintiu de les grans opressions. Adhuc el socialisme n'és una nova forma, d'opressió, perqué és un estat nou seguidor de l'estat. Seré ara el glosador de la
divina acracia...». Insisteixo, pera, en el fet que deixar de ser socialista, en el seu gest, no implica una virada reaccionaria: es tracta
més aviat d'una actitud sentimental, d'un honre hipersensible que,
d'una banda, assisteix a l'aparició d'un Estat socialista, després de
la Revolució d'octubre, a Rússia, i, de l'altra, veu que a casa seva
l'anarquisme és perseguit mentre que el socialisme és tolerat.
17. J. V. Foix, Catalans de 1918 (Barcelona 1965), relata una conversa
tinguda amb Salvat-Papasseit pel maro de 1919: «Entre el futurisme italiá
del Marinetti i els seus, la seva cartesiana visió parisenca i la versió maragalliana d'En Salvat, hi ha (dic tímidament a En Salvat) el futurisme dels vencuts, el deis victoriosos i el deis irredents. T'ere' n'hi ha un que els guanya a
tots (respon En Salvat): el d'En Gabriel Alomar, social i jacobí'» (p. 73).
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Sobre la política catalana, Salvat-Papasseit dirá el mateix any
1919: «Una exacerbació catolicista predomina en les dretes. Una
exacerbació que vol dir agonia, peró hom no es deu fiar. El buf
de les esquerres no existeix... Aquesta exaltació a l'individualisme
és feta des d'aquí, per tal que hi han valors que no comporten
obres per mor que hom és mancat d'un partit esquerrá. Car és
ideologia So que manca».
Només Brossa és comparable a Salvat-Papasseit en exuberáncia
verbal. Peró Brossa s'havia donat a conéixer els anys 1892-93 i
Salvat, vint anys després, presenta uns arrauxaments doctrinal més
difícils de justificar. L'idealisme místic, el culte de l'heroi, l'apassionament, en suma, demostren que en Salvat-Papasseit hi havia
una sensibilitat explosiva, un artista genial que desbordava el pensador. Malgrat tot, Salvat-Papasseit és també exemple palpable
que aquell doble aspecte nacional i popular, de qué hem parlat en
referir-nos a Almirall i que troba en Alomar el máxim exponent,
havia estat comprés per un sector del proletariat: «Catalunya és
un nom i és una amada», escriurá poéticament el mateix any 1919.
«Ai d'Ella si demá, en haver-la fet lliure, tornava contra nos[altres] >>18

2. LA REIVINDICACIó DE LA LLENGUA
El nostre objectiu, peró, no fóra atas del tot, si, ara, no dedicávem especial atenció al paper polític que té la llengua catalana en aquests autors. Aquí prescindiré de Salvat-Papasseit, precisament el cas més espectacular (en ell hi va haver, com hem vist,
un cas de `conversió' lingüística), perqué potser en aquest punt es
deixá influí per les idees nacionalistes dominants a la seva época.
Ha de quedar ciar, peró, que si prescindeixo del seu testimoniatge,

18. Un enemic del poble, «Mots propis».
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no és pas perqué no el consideri estimable, sinó perqué, en el context, podria semblar excessiu, per part meya, donar-li belligeráncia.
Segons el meu parer és molt ilustrativa la línia que uneix,
també en aquesta qüestió, Almirall, Brossa i Alomar. D'una banda,
hi notem una constant que neix de les própies conviccions democrátiques: si el catalá, vénen a dir tots tres, és la llengua del poble,
cal reivindicar-ne la plenitud d'ús, la llibertat d'expressió. No fonamenten aquest dret ni en la história, ni en el `dret de la terra',
ni, encara menys, en motivacions intimistes o folklóriques. Aquests
arguments, tan cars al nacionalisme burgés i conservador, són frágils i, en algun cas, han servit per a amputar els drets reals de la
lengua catalana.
D'altra banda, notem també en aquesta línia una ferma evolució, a mesura que el pensament progressista s'aparta deis clixés
ideológics del segle xIx. En efecte, no podem oblidar, i així ho he
assajat de demostrar en un altre lloc," que al llarg del segle xix
es produeix una evolució molt significativa en la consciencia lingüística deis catalans. A comencaments del segle passat semblava
que anava a estendre's una situació de diglóssia que havia comencat a instalar-se en les classes superiors. (Uso `diglóssia' en el sentit que dóna al terme la sociolingüística nord-americana, és a dir,
la situació en qué una comunitat o un grup social fa servir dues
llengües amb dues funcions diferents: una com a llengua alta i
l'altra com a llengua baixa.) El catalá estava en camí de convertir-se en una llengua baixa — per a ús familiar —, com més o
menys s'ha esdevingut al Rosselló i, més mitigadament, al País
Valenciá. Aquest procés diglossificador, per diverses causes histbriques que ara no són del cas, fou aturat, almenys a la Catalunya
estricta; peró fins a les acaballes del segle xix no és visible que
hagués comenÇat a superar-se.
En aquest context históric, comprendrem la posició de Valentí
Almirall que, respecte a la integritat deis drets de la llengua catalana, pot semblar-nos una mica tímida. De tota manera, Almirall

19. Dues llengües: dues funcions? Per una bistbria lingüística de la Catalun ya contemporania (Barcelona 1970).
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exigeix la cooficialitat del catalá, al costat del castellá. L'any 1882
deia que «per a tenir llengua própia només hi ha dos camins: adoptar completamente la castellana, fent de manera que des del bressol
no en sentim d'altra, o conservar la catalana, introduint-la a les
escoles, metoditzant-la i completant-la en elles. Al nostre entendre
dels dos camins sois un és acceptable, perqué ja hem dit que som
refractaris al castellá, i encara que no ho fóssim no hauríem de
renegar del catalá, perque mai no ha renegat de la seva própia llengua cap poble que s'estimi» (p. 130). L'any 1896 Almirall aborda
un altre aspecte del problema: «Que el que reclamem és perfectament legítim ho diu ben dar la consideració que la cooficialitat de
la nostra llengua no ha de perjudicar els drets de cap altra i en
canvi ha de produir avantatges a la nostra regió i contribuir a la
millora general. No es tracta de rebaixar al més mínim els drets ni
la importancia de la llengua castellana, que continuaría essent tan
oficial com és avui, bé que compartint l'oficialitat amb les seves
germanes» (pp. 131-32). Pocs anys després adopta un to polémic
enfront deis qui ja aleshores comenÇaven a blasmar el bilingüisme:
en especificar que cooficialitat vol dir poder parlar i escriure oficialment en llengua catalana «i que amb ella hagin d'entendre'ns i es
facin entendre els qui ocupen cárrecs oficials» (p. 135), Almirall
considera que el bilingüisme ha de ser preservat perqué «totes les
persones regularment illustrades... parlen totes dues [llengües] i
fins i tot les més incultes les entenen, millor o pitjor»; per aixó,
segons ell, seríem «folls si no procuréssim de conservar aquest
avantatge, continuant-ne i millorant-ne el cultiu».
En rigor no hi ha en la política lingüística preconitzada per Almirall cap incongruencia de fons amb les seves conviccions democrátiques. Hi ha, aixó sí, una certa receptivitat a corrents ideológics universalistes que no entenien ben bé el problema de les llengües de demografia escassa. En tot cas, allá on pot ser més discutible el pensament d'Almirall en aquest punt és quan diu: «Mai no
hem aspirar a imposar [la llengua catalana], no ja a cap part d'Espanya, sinó ni tan sois a la nostra regió» (p. 135). Qué pretenia
de dir Almirall amb 'imposar'? D'acord amb les seves conviccions
cal entendre 'imposar a la forra', peró ¿no es pot admetre l'even-
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tualitat d'una Imposició', constrictiva i tot, si volem que tots els
funcionaris a Catalunya coneguin les dues llengües? És evident que
si prenguéssim al peu de la lletra la negativa d'Almirall no sois la
cooficialitat seria prácticament impossible, sinó que fins i tot la integració lingüística deis immigrats no catalans podria resultar seriosament obstaculitzada.
Fet i fet, no podem bastir una crítica d'aquestes posicions de
Valentí Almirall cense deslligar-les del context de la seva obra. De
la seva obra i de la seva época: pensem que Almirall s'havia educat en un moment que l'ús del castellá era obligat a nivell formal
(literatura, cultura, política, etc.) i pensem, també, que el preocupava l'estat anárquic en qué es trobava el catalá escrit. Ell mateix
havia dit que calia introduir la llengua catalana a les escoles «metoditzant-la i completant-la». Fóra injust oblidar tot aixb, sobretot,
perque ens impediria valorar degudament altres iniciatives seves
coro la que el porta l'any 1879, quatre anys després de la Restauració, a fundar «El Diari Catalá», el primer quotidiá redactat íntegrament en llengua catalana. ¿No és aquesta la iniciativa d'un auténtic visionari?
La preocupació de `sistematitzar' la llengua catalana moderna,
per fer-ne un poderós vehicle de cultura, era també molt viva en
jaume Brossa. Podríem dir que en aquest autor es tracta d'una
preocupació obsessiva i tot. El motiu d'aquesta obsessió és comprensible: Brossa no aspirava a ser escoltat per una minoria i prou;
volia «educar» el poble catalá, perqué tenia una fe quasi religiosa
en la illustració i en la cultura. A més, Brossa era amíc personal de
Fabra i Cases-Carbó i seguia de prop la tasca d'aquests companys
seus en favor d'una ortografia moderna i d'una normativització lingüística. No és casual, doncs, que ja en la seva adolescencia, en
programar les tasques immediates, no es descuidés de referir-se a la
«reforma lingüística que ha d'acabar amb l'anarquia gramatical que
ha estat imperant en el camp literari» (p. 21). D'altra banda, Brossa compren més profundament que l'Almirall el problema del bilingüisme: «El catalá aprén dos idiomes i cap de bé ... Un poble
que fa créixer i millorar el seu idioma, expressa més bé les seves
idees i sentiments que un altre que n'apren dos de malament»; i
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aixó perqué «l'obstacle més sériament poderós que s'oposa que el
jovent catalá arribi a tenir un ple desenrotllament, és la duplicitat
de la seva educació» (p. 43). I atribueix al bilingüisme el fet que
tant els pensadors com els científics catalans no hagin realitzat
obres d'importáncia ni en catalá ni en castellá. Veiem, doncs, que
el pensament lingüístic de Jaume Brossa coincideix en l'essencial
amb les posicions del regionalisme esquerrá d'Almirall, pe yó n'aprofundeix algun aspecte i les fa més contundente.
Peró el qui havia de donar la visió més amplia del problema
alhora, establir les bases per a una política adequada a les noves
realitats seria, com en tantes altres coses, Gabriel Alomar. Aquest
autor destaca, en tota la seva importáncia, el fet lingüístic i, en
fer la crítica del catalanisme históric, en la seva primera conferéncia de l'any 1910, es preguntava: «¿Qué deuria quedar de l'antic catalanisme? Jo crec que, per de prompte, molt poc. Mentres
Catalunya s'anés capacitant per a l'autonomia, la llengua hauria de
quedar com l'única de les seves immediates afirmacions. Per ara,
el catalanisme és l'idioma. Res més. Peró l'idioma és tot. Quan
l'idioma és instrument i medi de les relacions públiques, sobretot
de la premsa, i no és merament cosa própia de les relacions privades, de la família, esteu segurs de qué l'idioma creará la pátria
forta, creará la pátria que avui no existeix» (p. 13). Per aixó, en
la regona conferéncia, recomanará als obrers el següent: «Es precís que Catalunya parli socialisme en catalá, en el concert de tot
el món». És més: «La llengua catalana donará personalitat, no sois
als socialistes de Catalunya, sinó a la Catalunya socialista; la llengua catalana donará cohesió i forra orgánic a lo que d'altra manera
seria disgregació, seria un reste del concepte anarquista, tan secament individual, i condemnat a l'eterna ineficacia» (p. 10). Alomar
és sensible a una realitat que aleshores ja comengava a pesar: el
fet de la immigració. Cal tenir en compte, diu Alomar, que «la
massa obrera de Barcelona esta en gran part constituida per treballadors no catalans, per treballadors que no parlen la nostra llengua, ni participen de les nostres innates aspiracions nacionals, ni
han crescut a l'ombra de la nostra educació» (p. 13). Ja hem vist
més amunt que davant d'aquest fenomen demográfic, les propostes
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d'Alomar obeien a una ferma voluntat unitaria de la classe obrera.
Afegim-hi, encara, uns altres parágrafs allilonadors: «Jo cree
que l'obrer catalá, precisament perque és catalá i perqué viu a
Catalunya, és l'únic capas de constituir un socialisme orgánic, fecond, qui treballi no ja sois per al bé i l'alliberació deis obrers
catalans, sinó per al bé i l'alliberació deis obrers no catalans establerts a Catalunya» (pp. 13-14). I adrecant-se directament als
obrers catalans diu: «Nacionalitzant [els immigrats] dintre el socialisme, els nacionalitzareu dintre Catalunya, i sereu encara més
germans d'ells, perqué ho sereu per dos lligams: ho sereu pel socialisme i ho sereu per Catalunya» (p. 14).

3. CONCLUSIÓ: UNA HIPÓTESI
Aquestes paraules de Gabriel Alomar ens porten, imperceptiblement, al nucli de preocupacions básiques del nostre itinerari a través d'uns textos polítics. El propósit d'aquestes preocupacions básigues podria ser illustrat amb el programa que esbossava el mateix
Alomar en la seva primera conferencia de l'any 1910: «El programa seria aquest: reivindicació del catalanisme per als obrers; és
a dir, no que el catalanisme faci a favor seu la conquesta deis
obrers, sinó que els obrers facin la del catalanisme, entenent per
catalanisme la representació de la voluntat conectiva de Catalunya.
Que els obrers diguin: el catalanisme som nosaltres. Si Catalunya
és una collectivitat ¿qui millor podrá representar-la que les seves
majories, o sien els fills del poble, no aviciats per una riquesa heredada, ní per cap interés directe en la immobilitat social? ... Tenim
d'arrencar a les castes riques el monopoli del catalanisme, el monopoli del verb de Catalunya, que fins avui han exercit, anomenant-se a si mateixes exclusivament, Veu de Catalunya» (p. 11).
Amb aquesta clara referencia a l'órgan de la Lliga Regionalista,
«La Veu de Catalunya», se'ns obre el gran interrogant que, al llarg
del nostre itinerari, ha anat perfilant-se: ¿per qué, malgrat la cohe-
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réncia doctrinal deis pensadors d'esquerra estudiats aquí, el `monopoli del catalanisme', com reconeix el mateix Alomar, ha estat
detingut per les classes superiors des d'Almirall? Aixó ens portaria
segurament a llargues discussions que ultrapassarien els límits que
m'he proposat. Peró aventuraré una hipótesi que arrenca directament de les tesis d'Alomar.
Hem vist que aquest autor havia posat el dit a la nafra d'un
greu problema per a un polític socialista: la divisió de la classe
obrera de Catalunya entre obrers `catalans' i obrers 'castellans', un
problema que avui ha pres unes dimensions realment dramátiques.
Ara: aquesta divisió ha estat fomentada, amb motivacions táctiques diferents peró amb una mateixa estratégia d'afebliment de la
classe obrera, tant per la burgesia catalana com per l'oligarquia
dominant de l'Estat espanyol. La burgesia catalana ha cercat la divisió servint-se del nacionalisme i fomentant el reformisme, amb
l'afalac dels sentiments patriótics de l'obrer catalá, generalment especialitzat o quadre. L'oligarquia centralista ha cercat la divisió,
ben sovint, recolzant-se en les masses immigrades per enfrontar-les
a un país en bloc 'explotador' i fomentant un radicalisme oportunista (el lerrouxisme n'és l'exponent més típic, peró també s'ha
presentat a vegades en els rengles de l'anarquisme). Aquesta divisió de la classe obrera, que només en moments excepcionals dins
la nostra história recent ha pogut ser superada ¿no és un factor
determinant en el fet que el catalanisme hagi estat dirigit per l'alta
burgesia, primer, i, després, per la petita burgesia?
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