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S'ha interpretat sempre l'anarquisme ca- 
tala com a fenomen social allunyat totalment 
de les reivindicacions nacionals catalanes del 
període que cstudiem. 

6s cert que alguns sectors obreristes i 
anarquistes identificaven catalanisme i reivin- 
dicació burgesa; perb no ho és menys que, 
havent entrat el catalanisme, com havia en- 
trat, en els primers anys del segle, en ampiies 
capes de la població, els obrers militants al 
moviment Uibertari estaven interessats també 
en I'aUiberament de Catalunya. 

Ara bé, les capes treballadores més cons- 
cienciades de Ilur paper tenien ficat al cap 
que era perdre el temps Iluitar per unes rei- 
vindicacions nacionals quan ells estaven man- 
cats dels més elementals i dignes requisits per 
a viure. En tot cas, el seu interhs catalanista 
es redula a unes reivindicacions culturals. 
Aixb en el cas dels més il.lustrats. Tal és el 
cas de les pubiicacions "Avenir"(1905-1906) 
i "Tramontana" (1907).' 

Era la tradició uetament popular d'un po- 
ble que parlava i pensava en catala, perb que 
no l'escrivia perque els qui en sabien havien 
apres les primeres Uetres en castella. Per aixb 
les publicacions, escrites cssencialment per 
gent molt de la base, eren casteuanes: "So- 
lidaridad Obrera': '31 Productor'', "Tierra y 
Libertud': Tot i que encara hi havia una al- 
tra raó: la necessitat d'enviar exemplars a la 

resta de l'Estat, ja que, essent Catalunya el 
centre del moviment obrer de la Península, 
comptabiützava la majoria de publicacions 
obreristes. 

l'er altra banda, la idea d'intemacionalis- 
me proletari, tan arrelada a casa nostra, era 
contraposada al nacionalisme, a l'alliberament 
nacional. 

En el fons, pero, aquest intemacionalis- 
me, igual que Pantiestatisme, I'antimüitaris- 
me, etc., cal interpretar-lo com un enfronta- 
ment amb el govern centralista de Madrid. 
Es clar que fanarquisme anava molt més 
Iluny, pero el que feiaque s'emportés darrera 
seu una gran masa trebaliadora era el fet real 
i prbxim d'un govern que no resolia els pro- 
blemes de l'obrer. 

l'er altre costat, aquest trebalhdor catala 
es trobava amb la disjuntiva d'acatar I'estatis- 
me madriieny, o d'atacar-lo i acceptar el joc 
que li oferia el catalanisme; perd una vegada 
agenciat per la burgesia, a la qual veia cada 
jornada a la fabrica, no podia tampoc veure 
solucionats Uurs problemes de supervivencia 
a través del Catalanisme. 

Per tot aixb, calacceptarque el catalanis. 
me obrerista, el catalanisme anarquista, fou 
obra de molts pocs. 

I'erb recordem també que ercn molt pocs 
els qui tingueren un anticatalanisme miiitant 

(1) Per qüestions d'espai analiharfm aquí tan sols el catalanisme de la primera publicació 
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que de fet els posava en la mateixa l ink que ñu, a h mentira triunfante en todos 
els lerrouxistes. los orgnnismos, ha venido a fortalecer 

el movimiento antes Duramente senfi- 

ELS 1NTEL.LECTUALS PASSATS A LA LLUITA 
SOCIAL. 

Hom haditjaque el moviment que inten- 
ta culturalitzar els trebailadors catalans ata- 
bs, de Fet, amb el procés de Montjuic.' Pe- 
rb un reduit gmp d'aquests lletraierits, en 
Uoc d'abandonar els anhels populistes, els se- 
guisen més Uuny encara. 

Tal és el cas de Jaume Brossa i Felip 
Cortiella. 

Brossa, que segons Ramon D. ¡'eres era de 
la generació "formada entre'ls ateneus i les 
societats obre re^"^ pot resumú la fyura d'a- 
quest intel.lectual modernista que continua 
en la doble línia nacionalista i obrerista. 

En aquest sentit, conservem una clariica- 
dora col.laboració seva a "La RevistaBlanca" 
que ens determina el seu pensament respecte 
a la vdoració del catalanisme com a element 
pard.le1 a la Uiberació socialista antiautorita- 
M. L'article amb el títol de "Catalanismo y 
Socialismo", apareix a la publicació que a 
Madrid düigien els ~ r a l e s . ~  

En primer Uoc, Brossa reconeix la forca 
del catalanisme com a conseqüencia de la de- 
cadencia del poder central. El catalanisme, 
ve a dir, 6s el resultat de l'odi contra el cen- 
tralisme: 

'X s  innegable que elambiente esta su- 
turado de catalanismo y que el odio 
al poder central, a la politica madrile- 

rnentaldel regionalirmo. Hasta ahora, 
el catalanismo hnbia consistido en al- 
go asi como un partido de esfu fa, que 
no podio sufir el contacto con la 
realidad ambiente, y si por fin ha sali- 
do al aire libre, dihese en parte a los 
desplantes patrioteros de los Komems 
y del inronrnesurable "Imparcial"5 ': 

El catalanisme, per a Brossa, 6s doncs més 
fruit d'una reacció que no pas d'un convenci- 
irient de lluita per la Uibertat catalana. 

Ara be, hem de recordar que l'autor de 
I'article s'esta referint sempre al Catalanisme 
w m  a partit poFtic, no pas coma conscien- 
cia col.lectiva. Es en aquest sentit que cal in- 
terpretar l'auge del catalanisme politic des- 
prés del fracas del regeneracionisme. El ca- 
talanisme és "subversiu" ja que atenta con- 
tra les estructures de l'Estat, peró en la prac- 
tica "es el partido menos revolucionario que 
hay en E~palia".~ Es un partit identificat 
amb els problemes econbmics d'una minoria: 

"Del regionalismo de flors i violas 
de los certúmenes literarios, se hu pa- 
sado bruscamente al regionnlismo del 
tancament de caixas. Indudablemen- 
te esto es hacer politica cata1ana;pe- 
ro politica fragmenta& alfin. " ' 

Per tant, aconseguits els fins econbmics i 
de pressupost que es proposa el catalanisme, 

(2) MARFANY, J. LL.: "Aspeetcs del Modernisme", p. 26. 
(3) R. D. PERES a "Catalonia" (20-1-1900) p. 27. 

Cit. pez VALENTI FIOL, E. "El primer modernismo literario catalán", p. 222. 
(4) LA REVISTA BLANCA. M., 1901 vol. 2, ps. 284-288. 

També al recuU fet per ERA 80. "Els anarquistes educadors del Poble: La Revista Blanca (1898-1905), 
ps. 161-167. Vegeu també t'art de  GIBERT, S. (del Progrés Autonomista) "Nacionalistas-AnarquistesS' 
a la mateixa Revista Blanca i a les ps. 167-169 de  I'esmentat recull. 
Quasi tots els historiadors del pcríode obliden la importancia de  la Revista Blanca en relació a la forma- 
ció dels anarquistes catalans, tot i pcnsant que una revista publicada a Madrid no podia influirgaiic en 
cls icrates catalans. 
No oblidem els molts catdans que foren obligats a viure fora do Cstalunya. Molts escolliren passar els 
Pirineus, pero d'altres pogueren restar a Madrid. 

(5) BROSSA, J. Art. Cit., p. 284 (citem per I'original a la R.B.). 
(6) Idem, p. 285 

(7) Idem, p. 285 .  



restaran els mateixos problemes que abans: 
les diferencies de clase, la inassequibilitat de 
la cultura controlada per uns quants, etc., 
Catalunya continuara doncs, "tan española, 
tan atrasada y tan salvaje como antes". 

Brossa sap que hi ha militants catalanis- 
tes que estan enfrontats amb els catalanistes 
"oportunistas", "feudatarios del clericalis- 
iiio", perb és cert que fracassaran en el seu 
intent de posposar les reformes ewnbmi- 
ques als drets de l'home. Els catalanistes, re- 
corda, iio fereu res per evitar els processos de 
Montjuic. 

Fins aquí la primera part de l'article en 
que ¡'autor ha puntualitzat tots i cadascun 
dels problemes inherents al catalanisme polí- 
tic. A la segona part, intenta convencer el 
lector que, tot i les seves limitacions, hi ha 
uns valors no gens menyspreables en el si del 
cata la~sme.  Valors que el proletariat no pot 
menysprear. 

Els lreballadors han de donar suport a les 
reivindicacions dels catalanistes, tenint cura 
de no confondre-s'hi: 

"Al objeto de impulsar la revolu- 
ción económica-social, los obreros 
deben ayudar a las reivindicaciones 
autonomistas; pero sin confundirse 
con los catalanistas, para poner su 
atención en un ideal mds elevado y 
por encima de exciusivismos de na- 
cionalidai y de clase." 

El catalanisme ha demostrat que tractava 
esseucialment de reivindicar unes qüestious 
fiscals. Recordem que Brossa escriu gairebé 
20 mesosdesprés del "Tancament de caixes". 
l'er tant "el proletariado liará niuy bien en 
permanecer en actitud expectante enfrente 
de una contienda entre el fisco y la arbitra- 
riedad, de una parte, y de la otra, los intere- 
ses de los contribuyentes". 

Ara hé, si el triomf de l'autonomisme 
pot portar a l'adveniment Cuna serie de me- 
sures que redundin en pro del proletariat (la 
supressió de les lleves, política antiproteccio- 
nista, garanties laborals, etc.), aquest podria 

acceptar "el nuevo estado de derecho w m o  
un paréntesis que le permitiera reorganizarse 
capacitándose para la lucha que, tarde o tem- 
prano ha de sobrevenir". 

Aquesta preparació del proletariat, 
Brossa l'entén: 

a) com una reiativització del moviment i 
de ia iluita cooperativista, que tenia lant 
d'exit aleshores. 

b) amb una preparació intel.lectual que 
ha u'anar acompanyada per la practica de  la 
solidaritat proletaria: "a la regeneración me- 
socrática hay que oponer la regeneración 
proletaria; hay que organizar las fuerzas so- 
cialistas; hay que aunar los esfuerzos de to- 
dos, haciendo desaparecer la dualidad de los 
trabajadores industriales y los agrícolas; hay 
que difundir la instrucción y por encima de 
todo hay que combatir la tendencia al inte- 
grisnio que se observa en los partidos políti- 
cos y que en los socialistas produciría peores 
daiíos"? 

Aquest era el problema cabdal del prole- 
tariat: la seva manca de preparació, de cons- 
cienciació, diríem ami. l'er aixd, ja ho hem 
vist, molts esforcos dels elemeuts acrates es 
dirigien cap a la instnicció, cap a l'educació. 

També Brossa estava preocupat per 
aquesta educació proletaria: 

"Nos hallamos en vísperas de hon- 
da transfomaciÚn política, y si los 
hechos no se producen bajo una 
orientación social determinada, será 
debido a la falta de preparacion del 
proletariado." ' O 

Perb a la fi, l'anarquistoide Brossa és veié 
;decantat i absorbit per aqueil ca ta la~sme,  
/que temps en avenir, hauria d'omplir més 
iaquest buit de nacionalisme ailunyat dels ce- 
nacles clericals i mralistes. Jaume Brossa, 
l ' inwmpr~s, l'excentnc, se sentia més en el 
seu ambient en un "Poble CataW' que no 
pas en qualsevol diari obrerista. Tampoc no 
pogué resistir el contacte amb la realitat se- 
mianalfabeta del inovunent obrer. Era més 



un "il.lurn~rot".~ com eii mateix deia, 
que no pas un obrerista convencut. Així es 
veia allunyat dels noucentistes per massa in- 
dependent i agressiu, i refusat per l'obreris- 
me organitzat que havia emprbs ja, després 
de tants entrebancs, el cami ferm de I'orga- 
nització moderna. 

Pero ceriament que Brossa pesa, molt 
mis del que podria semblar, en ambients 
obrers que sentien la preocupació catalanista., 
En aquest sentit, cal recordar I'ús reiteratiu 
per part de Brossa de la paraula "Avenir", 
que temgs després es convertitia en la capta- 
lera Cuna publicació icrata i catalanista que 
tot seguit passarem a analitzar. 

LA REVISTA "AVENIR 1 FELIP CORTIELLA. 

Sabem, com ja hem dit, que aquesta pu- 
biicació setmanal de "Nous horitzons de per- 
fecció" fou fundada i promoguda per Feiip 
Cortiella, després de fracasar en l'intent de 
crear un centre cultural obrerista (el "Cen- 
tro Fraternal de Cultura"). Cortiella, home ; 

d'una gran activitat, treu al carrer "Avenir" 
el 4 de mar$ de 1905. 

Els co1.laboradors d"'Avenir. 1'ublicació 
Setmanal de Nousl-loritzonsde Perfe~ció" '~  1 
formaven una estranya barreja de coneguts 
anarquistes (MasGomeri, Aibert, Claudio Jó- 
venes, etc.) i intel.lectuals, anarquitzans al. 
guns, com Cortiella o Jaume Baud. 

La pubiicació pretenia recoilit I'herhncia 
de tantes revistes que volgueren "una vida 
iiiure, forta i conscient, vida d'amor, de jota 
i de a lu t ,  per tot hom, armonisada amb 
les Ueis de més intel.ligent i vital dels natu- 
rismes",' empalmant aixi amb el típic na- 
turisme de bona part de  l'anarquisme nou- 
centista. 

'%venir" volia succeir i alhora superar 
les revistes que d'alguna manera encara pemi- 
vien en el "modernisme", revistes amb "tí- 
tols més escaients i modernisats dejovenesa, 

(11) BROSSA, J .  "La Joventlit catalana" L.A., 13-14 (1 
me", p. 40. 

(12) Al I.I.S.G.A. s'hi troben bon númezo d'excrnplars. 
(13) Avenir, 1 (4-11105), p. 1. 
(14) Idern. 
(15) Idern. 
(16) Idern. 
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de germanor, d á ~ e n q ' : ' ~  Es facil deduir i 
que es refereix a 'Yovenrut" i a "L'Avenc", 
publicacions que quedaven curtes pels inte- 
ressos que guiaven el gmp de CortieUa, molt 
més militant. Aquests volien anar més Uuny, 
anhelaven "implantar lo Ciutat felic" i ambi. 
cionaven I'ensenyanca regionalista per "a tots 
els individuos en general i a les col.lectivitats 
obreres en particular".' 

Continua I'editord, que atribuim al ma- 
teix Cortiella, amb una crítica, molt en la lí- 
nia acrata, contra la politització dels medis 
obrers per causa dels "Mals pastors" que els 
han eniiuernat amb "assortit de fraternitats 
de cantina i d'igualtats que no passen de la 
tramoia legalista". 

Saben ben bé, els de l'"Avenir", que 
hauraii de Uuitar en uii ambient on fins i 
tot part de les seves propies files els seran 
adverses: 

"Cal júrgor en tots els sentits, en 
ciencies, en arts, en les costums, re- 
novar-ho tot i crear un altre mena de 
viure'ls pobles de la que fins avui ha 
impera!; un altre mena de viure que 
no indigni i envileixi com lúcruai 
Fins les idees mes avenpdes, les rios- 
tres salvadores idees de no Estar, no 
Keligió, no capitalisme i tots elr, pro- 
blemes de Iéducacio i de lúfectivitat 
necessiten un renovellament serias i 
profun. La rutina de les concepcions 
pnmitives, l'encarcarement, la limita- 
ció, la llegislació que'ls mateixos mes- 
tres i lluitudors dúhir s'han deixat 
formar en sos cervells han cristallisat 
en les masses revolucionaries dúvui 
i constitueixen un obstacle al progrés 
i son una tirania per a les intelligen- 
cies joves. " ' 

Acaba l'editorialamb un crit contra "l'au- 
toritat, Iglesia i Capitalisme, aquestes tres 
grans plagues d'ara que tot ho enmetzines i 

893) a BROSSA, J. "Rcgeneracionisrrte i Modernis- 



aniquilen", que resumeix el pensament anar 
quistoide de l"'Avenir". 

Per a¿ub els anarquistes que resten enfron- 
tats a aquestes tres grans "plagues", tampoc 
no poden fer costat al catalanisme. Aquest 
és tambi, inigadormit encara, I'esperit aUibe- 
rador del proletariat,donat que, tal com l'en- 
tenia MasGomeri, el nacionalisme catala afe- 
gia "odioses fronteres politiques a les ja exis- 
tents (...) garantin-les amb els mateixos me- 
dis violents d'avui".' ' 

En aquest sentit, és interessant recordar 
el gravat que i~iclogué anys despres "Solidari- 
dad Obrera" en el seu primer número. Gra- 
vat en el qual es representava el catalanisme 
com l'opi del treballador, com l'enemic de la 
seva associació lliure i ailiberadora. 

Pero ni MasGomeri ni la resta de coinpo- 
iients de l'"Avenir" eren enemics de les rei- 
vindicacions catalanes; combatieu el catala- 
iiisme en tant que es presentava pura i simple- 
ment com a pas d'un sistema estatal a un al- 
tre igualment autoritari. EUs no combatien 
el catalanisme: 

cuntra la seva ideologia lü ier tkr ia ,~  bB d'anar 
contra la realitat cultural catalana. EUs no 
acceptaren cap de les dues altematives: esti- 
mar la ilengua, la cultura, etc. -deien- "no es 
pas fer patria, es fer individus". Aquesta sor- 
tida semiairosa, que en principi sembiava que 
salvava tant l'interesvers l'aliiberament de Ca- 
talunya com la independencia respecte de la 
política del catalanisme militant, que no in- 
clogué mai en el seu programa les més mini- 
mes reivmdicacionsdel proletariat, no els alti- 
berava moltes vegades de seguir inconscien- 
ment una política lerrouxista. Pero no rene- 
gaven mai de Catalunya ni del catalanisme, 
tal com eUs l'entenien. Distingien entre els 
catalauistes "enamorats de la vena Catalu- 
nya", dels quais pronosticaven que es queda- 
rien "com estatues de sal mirant e ~ e r a " ~ ~  
i "els que de bona fe sentiu desitjos de no- 
va vida, evolucioueu depressa cap el mon 
nou, que'l ]non uou clar que també és nova 
Catal~nya".~ ' 

Aixo si, veicn amb bons uUs tot movi- 
ment que "tendeixi a derrocar quelcom de 
l'actual ordre de coses"; pero el cataianisme 

"Lo que si combatim és a 1Estat ,m a moviment politic, davant 
que lels cafalanistesl preconisen, ,,ietaris i socialistes adrquics perque el 
absolurament igual als Estats o for- proletariat empres ja el seu propi 
mes de govern ja dántic establertes d'emancipació: 
en el mon i amb les aue'l ooble so- . . 
freir les mateixes tiranies resultant "Fins lóbrer menos inte1,ligent 
f'icricia la pretinguda evolució. " ' sap que la sevu emancipació no's tro- 

I'erque els úuics que tenien ben d e f ~ d a  
la idea de catalanisme, és a dir, els qui esta- 
ven orgauitzats "son els que entenen per fer 
patria'l meilorar les condicions d'adininistra- 
ció regionals pera'l boii profit dels seus inte- 
reso~";'~ i aquests resulten ser els mateixos 
que intenten "robar-110s la part sagrada 
que'ns correspon en el patrimoni social". 

ba en cap panit politic; i el proleta- 
riat militant sap que aqueixa eman- 
cipació 's troba en la igualtat económi- 
ca i que sols podra realisar-se elimi- 
nant les causes que produeixen els 
mals existents, que tots els partits po- 
litics eternisen (...) les revolucions 
purament politiques ju han cudu- .. 2 2 cal. - -  

Bausi, un aitre col.laborador habitual, es 
trobava en la cmilia d'acceptar el nacionalis- El proletariat,ens vea dir MasGomeri,di- 
me tal com estava plantejat, el qual anava rigeix els seus passos cap al sindicalisme, cap 

(17) MASGOMEK1. "La superstieió Bstat". Avenir, L. p. 2. 
(18) Idem. 
(19) BAUSA, Jaume. "Los patrics", Avenir. 2 (1 1-111.05). 
(20) MASGOMERI, J .  "Llibertiris". Avenir, 2. 
(21) Idem. 
(22) MASGOMERI, J .  "Més enll?, Avenir, 3 (18-11145). 
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tats, entre el proletari8t. Per aixd els intel- La prova esta en el fet que "Avenir" dura ja  
lectuals Uibertaris de la dimensió d'un Cor- ben poc desprhs d'aquest article del seu 
tieila havion dequedar ripidament marginats. fundador. 




