
Els quadres del regionalisme. L'evolució de la 
Joventut Nacionalista de la Lliga fíns el 1914 

per Jordi Casassas i]Y mbert 

Situats a l'inici del segle xx catala, el concepte quadres creiem que ha de 
definir el grup de persones que, superada la fase d'activitat professional indi
vidual, tendeix a desenvolupar les tasques organitzatives i les de connexió d'i
dees, institucions i activitats que fan possible parlar -en el nostre cas- d'un 
projecte «regionalista», representat políticament per la Lliga. 

Des d'aquesta perspectiva, hi ha una serie de punts previs que convé acla
rir, si més no, ates que no són l'objecte central del present treball pero en cons
titueixen el seu canemas justificatori. Hi ha, primerament, la consideració de la 
Lliga com a partit político El que havia nascut com a pretesa reacció amplia, 
nacional, regeneracionista i moderna plataforma electoral anticaciquista, es veu
ria abocat, després de l'escissió del 1904, a configurar-se com un veritable par
tit político Aquesta reestructuració es va fer sota el signe d'aquells condicio
nants d'origen, pero, alhora, per reacció a estímuls externs que acabarien de
terminant la mateixa constitució en partít polític «modern», la normal evolu
ció de les estrategies i fins i tot la modificació dels principis ideologics d'origen. 

EIs estímuls aHudits, provinents de la tensionalitat social i política barce
lonina-catalana, així com de la derivada de les relacions entre la política cata
lana i el centre de poder estatal, van donar a la Lliga Regionalista molt poc 
marge d'actuació política. El redult nucli inicial era suficient per gestionar 
aquestes possibilitats. No obstant aixo, el creixement de la mobilització de les 
classes mitjanes, deis professionals i de la inteHectualitat, potenciat per l'im
pacte del 1898 i rel1an~at pel moviment de la Solidaritat Catalana, va presen
tar la necessitat d'enquadrar políticament aquesta gent. Des d'aquesta perspec
tiva, l'aparició el 1907 d'una secció de joventuts és un fet normal i fins a un 
cert punt habitual en un espectre polític occidental a partir de la decada de 
l'any 1910. En aquesta Hnia, el present estudi vol ajudar a aprofundir l'estudi 
intern del «regionalisme polític». 

Una altra dimensió és la de considerar la Joventut Nacionalista com a es
cola de quadres sobreposada a la secció política d'un partit. Aquest fet ~l'al
tra gran Hnia d'atenció que centra el present article- prové de l'estructuració 
dintre la Lliga del corrent regeneracionista cultural i nacional, diferenciat de 
l'estricte regionalisme polític que es mena de cara Madrid. És la gran tasca de 
Prat de la Riba i d'organitzadors com Josep Pijoan: configurar les grans línies del 
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programa, aglutinar els quadres i sometre'ls ideologicament i tacticament; en 
síntesi, crear el funcionariat paraHel que en el seu moment fonamentés una he
gemonia política de partit. 

Hem cregut convenient no perlIongar més enlIa del 1914 l'estudi combinat 
del partit i els quadres i deixar, per tant, al marge la perspectiva de la secció 
política. L'impacte de la Primera Guerra Mundial, la mort de Prat de la Riba, la 
progressiva desviació de l'estrategia de la Lliga en alIo que feia referencia al ca
talanisme i a la concepció de la política interna, la crisi social, etc., seran fac
tors que apartaran els «quadres» de la disciplina de la secció, lentament al pe
ríode 1917-19, rapidament a partir del 1920. El nucli dirigent i aglutinant 
d'aquests quadres incorporara, en el període 1914-20, influencies socialitzants i 
d'un nacionalisme més radical al vell ideari pratia regeneracionista. 1 aquest fet 
els donara una perspectiva d'excepcional independencia sectorial, la qual els 
portara a la formulació de la Conferencia Nacional Catalana pel juny de 1922 
i a l'estructuració d'una formació política independent: Acció Catalana. 

l. BREU APROXIMACIÓ A LA DESCRIPCIÓ SOCIAL DEL GRUP 

Només pretenem aquí realitzar una breu interpretació de l'analisi i la des
cripció del grup en que s'hauran de reclutar aquests «quadres del regionalisme». 
S'ha de fer encara una analisi d'aquest tipus, i si ens decidim a donar-ne unes 
pinzellades és únicament perque la imprecisió de les seves ftonteres es pot fi
xar quelcom més amb unes dades de referencia. Obligats a parlar gairebé sem
pre d'individualitats, ni tan soIs disposem d'una mínima aproximació que doni 
consistencia a les moltes referencies que es fan sobre les «classes mitjanes» i el 
seu paper en la historia catalana-barcelonina contemporania, la importancia de 
les quals es veu incrementada pel fet que se sobreposen a la tradicional me
nestralia. 

Una altra qüestió és apuntar en quin medi es mouen aquests quadres, per 
tal d'acabar de precisar aquella importancia que els atribuíem, de manera es
pecial a Catalunya, per la conjunció de regeneracionisme i nacionalisme i, pos
teriorment, per la manca progressivament crítica d'una veritable normalització 
burgesa. Sens dubte el marc és urM i, fins molt endavant, quasi exclusiva
ment barceloní. Cal donar una gran importancia a aquest fet, ates que les ca
racterístiques propies de !'area barcelonina influiran de manera decisiva en la 
naturalesa del projecte endegat pel gruP a estudiar i, encara més, en la dinamica 
de la seva cohesió interna, així com en els ritmes de les possibilitats d'una pro
jecció pública real. Ens limitem a apuntar el període d'arrencada, entre el 1900 
i el 1915, perque és aquell en que s'estructura el grupo 

Barcelona és una area sotmesa a profundes tensions. Primer, derivades de 
les característiques del seu creixement: 
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1900 

ciutat: 359.986 hab. 
suburbis: 173.014 hab. 
total: 533.000 hab. 

1909 

581.876 hab. 
(població calculada) 
546.812 hab. 

1915 

619.083 hab~ 

EIs primers quinze anys del segle, després del creixement extraordinari ceno. 
trat en l'any 1888 i abans del promogut per la Primera Guerra Mundial, Bar
celona ha crescut 86.000 hab. i a un ritme progressivament rapid. L'any 1901 
es calcula que el 76,62 % deIs barcelonins són catalans, i respecte a la pobla
ció immigrada, el 62,31 % prové de la mateixa província de Barcelona. 

Ara bé, les condicions d'existencia són molt precaries: aprovisionament de. 
subsistencies, desguassos, ventilació dels habitatges, amplada dels carrers (nudí. 
antic, 1900: 412 carrers de menys de 6 m. d'amplada), salubritat de les aigües í. 
un llarg etc. afecten els suburbis i els barris antics de la ciutat d'una manera de
terminant. Les condicions arcaiques de la producció, la no aplicació de la raquítica. 
legislació social, la crisi economica, industrial i comercial propicien l'emigració so
bretot masculina (69.865 individus durant el quinquenni 1911-15). La utilitza-· 
ció de dones i nens en el treball industrial, un índex elevat de mortalitat infan
til i femenina (el Museu Social assegura que de les 2.500 dones mortes de tisi 
l'any 1905, 1.600 es dedicaven al treball d'agulla). Els índexs d'analfabetisme. 
barcelonins són dels més elevats entre les capitals de província espanyoles: el 
1900, i restada la població menor de set anys, només el 56,22 % de la pobla
ció es considera oficialment que sap llegir i escriure; 1'1,23 % només sabia lle
gir i un 42,14 % no sabien llegir. 

Condicions de vida i habitatge, emigració, marginació, repressió, mortalitat 
diferencial, instrucció, etc., promouen l'existenca de dues Barcelones ben dife-· 
renciades. La situació és tan evident que l'Anuario Estadístico de la Ciudad de 
Barcelona de l'any 1902 arriba a comentar que «jamás el contraste entre la' 
opulencia y la pobreza ha producido tantas ambiciones y tantos odios como en" 
los presentes tiempos, y es preciso que los mal avenidos con su suerte, se con
venzan de que la desigualdad de las fortunas, bien sea el resultado de una ca
pacidad superior o de un ciego azar, no puede dejar de ser respetada por todos,. 
sin atentar a la justicia, al trabajo y a la existencia misma de la sociedad».~ 

Es tracta del toe d'atenció d'un sector concret de la societat barcelonina al. 
qual la mobilització de la dasse obrera (cal no oblidar el resso de les vagues. 
del 1902) preocupa tant com qualsevol altra forma de desestabilització, determi
nant en una area en desequilibri, en que sobresurt la inaccessible opulencia del 
poderós, en que s'ha generalitzat la idea d'un buit de poder, en que queden 
desprestigiats i ossificats els partits de torn; i els preocupa, a més, les reticen
cies dels sectors patronals a emprendre una veritable política modernitzadora: 
i d'integració social. Les dades de la Junta Local de Refotmas Sociales, si no 
absolutament fiables, són com a mínim significatives. Els 13 conflictes dels~ 
quals es té constancia oficial per a l'any 1909 afecten un total de 1.823 obrers" 
entre els quals n'hi ha en vaga efectiva 1.195, i encara d'oficis com tipografs,. 

1. Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona. 1902 (Barcelona 1903), p. 123. 
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.ebenistes, enquadernadors, sabaters, tapissers, etc. Les perdues dedarades pels 

.amos són «cap», «inapreciables», «s 'ignoren» , «insignificants», etc., i només 
en un sol cas «considerables». Pel que fa referencia a la solució del conflicte, 
l'element patronal només transigeix en un sol casi en canvi, en quatre es con
únua com abans i en cinc els treballadors seran substitults. La resposta patro
nal a la problematica laboral és, a grans trets, exclusivament repressiva. El 
.medi i les condicions de vida estimulen, dones, l'aparició d'una consciencia de 
.dasse mitjana. El regeneracionisme catalanista, creant la nova imatge de la Ca
.talunya urbana, moderna i que políticament tendeix a l'autonomia, contribueix 
.a donar a aquesta classe mitjana una funcionalitat social determinada, ésser 
tropa de xoc d'aquesta nova política, en el doble vessant republidt i regiona
lista.2 

L'any 1911 P. Coromines assajaria de caracteritzar aquesta classe mitjana com 
la que ja havia deixat de banda els «ideals de la Revolució de Setembre» i se 
.sentia empesa per un nou sentit d'«honradesa cívica»; per a ell és la classe com
promesa a bastir «el sistema constitucional deIs pobles de l'Europa culta» i que 
«per la seva posicióeconomica no senten l'orgull de la lluita de classe»; i encara 
.afegeix: «Quasi bé tota l'aristocracia inteHectual de Barcelona es confon en les 
.seves files.» Com que parla des d'una perspectiva política, Coromines assegura 
,que aquesta classe mitjana la componen 40 mil electors barcelonins, aixo és, 
.aproximadament un 30 % del cens del 1910 (cens que osciHa, del 1902 al 1915, 
,entre 102.574 i 145.409 electors).3 

Ara bé, si d'aquest marc assagem de treure'n els obrers qualificats, la me
.nestralia i els petits botiguers i industrials, ens queda un nudi dirigent que, socio
'professionalment, s'ha de reclutar d'entre el sector de les professions liberals. 
Aquests, l'any 1902, eren inferiors en nombre a la forc;a pública i només supe
riors al personal dedicat al culte (4.514, 6.329 i 2.833, respectivament) dintre 
mn sector terciari barceloní que, sense comptar amb els catalogats com a sense 
Jeina determinada (18.253), és de 50.214 individus, el 32,2 % del total d'una 
població activa per a la qual només es considera el grup d'entre 20 i 60 anys. 
Pel que fa referencia a la contribució, i concretament a la tafifa quarta, secció 
'professions liberals, veiem que l'any 1902 cotitzen 480 per concepte «ordre ci
vil» (arquitectes, enginyers, farmaceutics, mestres d'obra, etc.) í 782 pel d'«or
,cire judicial». 

Dues dades més poden ésser viables per concretar les fronteres numeriques 
.del sector d'on surten els quadres. La primera, l'evolució de la població uní
"Versitaria i d'escoles superiors entre el 1902 i el 1915: 

:2. Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona. 1909 (Barcelona 1911) 
3. P. COROMINES, La lluita pel govern de la dutat, «El Poble Cata!:!» (19-x-ll). 
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facultats i escoles 
(oficials més lliures) curs 1092-03 1908-09 

ciencies 
dret 
notariat 
medicina 
farmacia 
filosofía i lletres 
llevadores 
practicants 

2652 
1592 

6 
2559 

885 
460 

37 
11 

Escola Normal de Mestres 

2218 
2085 

4164 
1447 
691 

Escola Superior d'Arquitectes 
Ese. Esp. d'Enginyers Ind. Barna 
Ese. Supo de Comere; Barna 
Inst. Gral. Tecnic Barna 
Seminari Conciliar Barna 

1914-15 

2023. 15 1 

2080. 63 

3961. 116 
1253. 64 
661. 15 

80. 34 
123. 46 

157 
307 
438 2 

1121 
893 3 

380 • 

1. Curs 1914-15: títols llicenciat" i doctorat expedits. 
2. Matriculats curs 1902-03. Títols expedits: 22 químics, 30 mecanics, 52 revalides. 
3. Matriculats en els estudis elementals de comer~. 
4. Total interns i externs a la Facultat de Teologia: 104. 

11 

L'altre element de comparació són els membres, sobretot els residents a 
Barcelona, de les corporacions importants, privades o ofícials, centres que re
presenten grups d'opinió d'agrupament de professionals: 

Associació d'Arquitectes de Catalunya 
Reíal Academia de Ciencies i Arts 
Reíal Academia de Medicina i Cirurgia 
Ac. de Jurisprudencia i Legislació 
Reial Ac. de Bones Lletres 
Ac. Medico-farmaceutica 
Soco Astronomica de Barcelona 
Associació d'Arquitectes de Catalunya 
Associació d'Enginyers Industrials 
Soco Ec. Barcelonesa d'Amics del País 
Soco d'Estudis Economics 
Soco de Geografía Comercial 

total: 

111 
50 
40 

401 
24 
78 

156 
111 
305 
625 

60 
177 

2.027 

129 
122 1 

203 
441 
176 
202 
210 (fundació: 1908) 
129 
350 
783 

75 (fundació: 1907) 
191 (fundació: 1908) 

(molts d'ells coinci
dents en més d'una) 

1. Dades del 1909. Les xifres expressen membres residents i totals. 
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Caldria encara matisar la ja de per si relativa importancia numerica d'aques
tes corporacions. En la ressenya llegida a la sessió inaugural de curs de l' Ac. 
de Jurisprudencia i Legislació de Barcelona (28-1-1910) per F. Escalas i Cha
meni, aleshores encara secretari de l'entitat, aquest es va dedicar a denuciar 
l'atonia de les entitats científiques presentant com una de les causes que havien 
motivat aquesta davallada el fet que els interessos catalans havien obligat els 
polítics a servir-se dels principis científics en una perspectiva política, utilitaria 
i d'immediata aplicació.' 

Des d'aquesta perspectiva, és en el si dels partits polítics on haurem de bus
car el grup que genera els quadres del regionalisme i, posteriorment, en el conjunt 
deIs empleats, funcionaris i inteHectuals que serveixen l'Ajuntament, la Man
comunitat i altres institucions paraoficials. A l'apendix reprodu'im una llista 
dels socis de la ]oventut Nacionalista de la Lliga, composta de 127 membres, 
més 11 d'inscrits a la secció pero com a socis de la Lliga, 3 com a socis ad
junts de la Lliga i 22 com a socis escolars de la secció; total, 163 ándividus. 
Es completa la relació amb la llista dels 12 membres de la ]oventut Valencia
nista de Barcelona i la de 36 membres destacats de la ]oventut Valencianista 
de Valencia. Creiem que aquesta llista és representativa del període 1911-15 i 
ens inclinem a pensar que va ser confeccionada l'any 1914. Creiem, a més, que 
la relació permet avan~at que els quadres del. regionalisme els integrava una 
plana major que en cap cas no superava la cinquantena d'individus i que el 
seu conjunt voltava, abans de la posada en marxa de la Mancomunitat, els 250 
elements. 

A la llista aHudida s'inclouen les adreces dels integrants, fet que ens ha 
permes de cartografiar-la. Una cosa ens quedaria fora del mapa: la practica 
totalitat dels membres de la ]oventut vivia al principal o al primer pis, i 
només una minoria en pisos superiors. Hi ha també el fet de la mobilitat de 
la població a l'interior mateix de Barcelona. El 1915 seran quasi 44.000 
les persones mobilitzades, cosa que representa un 7 % del total de la població. 
Citem els casos de R. con i Rodés, que el 1907 viu a Llúria, 8, i el 1914 ,a 
Claris, 59. Un altre cas més significatiu és el que demostra l'abandó del barri 
vell per traslladar-se a l'Eixample: és el cas de L1. Bertran i Pijoan, que el 1914 
viu al Rec Comtal, 7, i posteriorment passara a viure a Rosselló, 146; un al
tre cas pot ser el de ]. Bofill, que del carrer de Santa Llúcia passara al de Tra~ 
falgar, i, posteriorment, a Sarria. 

Del mapa, en sobresurten algunes constatacions. Primer, l'agrupament de 
les residencies:excepte 12, tots viuen a una distancia inferior als 1.500 m de 
la pla~a de Catalunya. S'estableix, com un gran centre, la zona delimitada per 
la pla~a d'Urquinaona, el carrer de Trafalgar, el passeig de S. loan i les Corts 
Catalanes, i hi ha una preferencia per la dreta de l'Eixample. És possible que 
aquella zona s'establís per l'atracció del nou Palau de ]ustícia, estrenat a prin
cipis del 1911 en substitució deIs vells locals del Palau de la Generalitat; A. 
Hurtado explica com la vella Audiencia havia atret el domicili de molts advo
cats. D'altra banda, cal ressaltar com encara una cinquantena deIs cartografiats 

4. F. ESCALAS, Academia de Jurisprudencia i Legislació. Ressenya de la sessió inaugu
ral del 28.I.191O, pel secretari (Barcelona 1910). 
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viuen a la Barcelona vella i aquí, l'eix de la Rambla, la zona situada entre 
aquesta arteria i l'actual via Laietana, així com el vell barri de Sant Pere, ocu
pen la quasi totalitat de localitzacions. 

Una altra constatació és la deIs agrupaments familiars, amicals i de velnatge 
que es produeixen a l'interior del grupo Entre els lligams familiar s trobem els 
casos deIs Carrasco i Formiguera, Sagarra i de Castellarnau, Puig de la Bella
casa, Trias de Bes, Folch i Torras, Valls i Cascante, Bassols, Cervera. També 
trobem carrers, com el de Trafalgar, en que viuen 6 individus, i illes amb 4. 
Destaquem les adreces de fora de Barcelona (2,4 % del total), amb F. de Prats 
(notari a Arenys de Mar) i J. Monner, J. Maluquer i Nicolau i Joan B. Pages. 
Finalment, aquells que donen un domicili que no és el particular. És el cas de 
Ll. Folch i Torras i B. Gassol a la Casa de Protecció de la Infancia del carrer 
Wad-Ras; de J. M. Ruiz i Joan Costa i Deu a «La Veu», d'A. Rubí i Sureda 
al Museu Social, J. M. Barril a la Lliga, Ll. Massot i Balaguer a un despatx d'ad
vocat i F. Sitja i Pineda a l'Ateneu Barcelones, entitat que és en camí de per
dre la representativitat del període del final del segle. 

Queda, finalment, la referencia a les professions, i aquí hem pogut consi
derar el conjunt de la llista, 211 individus, deIs quals coneixem la professió 
de 67, aixo és, del 31,7 %, no indosos 24 estudiants (11,3 %). Pel que fa 
referencia a la Joventut Nacionalista de la Lliga, les xifres són les següents: 14 
advocats (1 adv. i economista, 1 adv. i financer, 6 adv. i literat), 10 escriptors 
(1 literat i gerent d'hotel), 4 metges, 2 historiadors, 1 pedagog i publicista, 1 
enginyer, 1 zooleg; total: 33. Les xifres de la Joventut Valencianista de Barce
lona són: 5 comer<;, 4 escriptors, 1 escultor, 1 pintor, 1 empleat. 1 a la Joventut 
Valencianista de Valencia: 6 advocats (2 adv. i literat, 1 adv. i comer<;), 5 co
mer<; (1 empleat, 2 comer<; i literat), 4 literats, 2 directors diari, 1 catedratic, 
1 químic, 1 historiador, 1 metge, 1 industrial. Els totals són, doncs: 20 ad
vocats, 18 escriptors, 10 comer<;, 5 metge, 3 historiador, 2 director diari, 9 di
versos. 

Ara bé, cal res saltar que, dels 20 advocats, 8 es presenten a més com a lite
rats, i aixo és significatiu sobretot en el cas barceloní: 6 deIs 14 advocats tenen 
relació amb les activitats literaries, i representen el 48 % del total. 

De totes les xifres precedents es pot treure una primera hipotesi. Els qua
dres del regionalisme s'inscriuen en el que genericament denominem com a das
ses mitianes, amb un predomini absolut de les professions liberals i amb un pes 
especialíssim de la inteHectualitat, catalogada com a literats. Tal com havia de 
ser, representen un grup petit pero notablement coherent: afinitats professio
nals, d'amistat, familiar s , de velnatge, etc., en són una prova. Al marge dels 
socis escolars, podem afegir que existeixen afinitats generacional s , la majoria 
d'ells nascuts a la decada de 1880-90 i mobilitzats al voltant de la Solidaritat 
Catalana. Si prenem les xifres del 1902, representen el 3,6 % del total de les 
professions liberals, el 12,9 % d'aquests contribuents i 1'1,9 % de la pobla
ció universitaria. Finalment, del predomini a Barcelona del grup dels inteHec
tuals-literats, creiem que es pot deduir una doble consideració: a) la mobilització 
d'aquests sector s no és, linealment, una mobilització política de das se, sinó, 
més aviat, l'enquadrament explícit dels quadres; aixo, molt especialment, quan 
podem suposar que, b) entre aquests «literats» la influencia basica és la del que 
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hem denominat «noucentisme polític», l'expressió intellectual del regeneracionis
me organicista nacional que, contrariament al que a dreta llei era, prendra amb 
Prat el nom de catalanisme político 

Algunes precisions sobre la llista de socis 

Com ja hem indicat, la JNLL té, al marge de la seva natural significació 
dintre l'organització inicial de les seccions de joventuts dintre els partits poli
tics espanyols, la de representar el principal conducte d'enquadrament deIs tec
nics, professionals i intellectuals que havien de bastir el programa del «Catalu
nya endins». Des d'aquesta perspectiva, sobresurten 55 elements; són Felix Es
calas i Chamení (l'únic cas en que trobem un membre lligat a un consell d'ad
ministració bancari, el del Banc Urquijo Catala), Pompeu Crehuet i Pardas, J. 
Ruiz i Castella, L1. Jover i Nunell, Elias Rogent i Masó, Josep Carner, Estanis
lau Duran i Reynals, Jacint Raventós i Bordoy, Guillem Busquets, X. Tusell 
i Gost, J. M. Sagarra i de Castellarnau, J. M. Ruiz i Manent, Ramon Coll i Ro
dés, J. Agell i Agell, J. M. Bassols i Iglésias, Ferran de Sagarra i de Castellarnau, 
M. Carrasco i Formiguera, L1. Figueras i Dotti, Manuel Raventós i Bordoy, F. 
Sitja i Pineda, L1. Folch i Torras, Joaquim Folch i Torras, Emili Valles, P. Vidal 
de Llobatera, J. M. Trias de Bes, L1. Massot i Balaguer, R. d'Abadal i Vinyals, 
L1. Bertran i Pijoan, Rossend Partegas, Ignasi de Sagarra i de Castellarnau, J. M. 
Barri, Joaquim Xicoy i Grau, Leandre Cervera, L1. Nicolau d'Olwer, A. Tifou i 
Vila, Pere Soldevila, Rafel Soldevila, Rafel CIosas Cendra, Raül Mir, J. Malu
quer i Nicolau, Joaquim Camps i Arboix, Joan Pelegrí i NicoIau, Juli Vila i Or
tiz, CarIes Jorda, L1. Puig de la Bellacasa, F. Sans i BUlgas, Rafel Masó i Gol
ferichs, F. Ferrando, Baldiri Rahola, Xavier Calderó, J. Bofill, Joan Costa i 
Deu, Pere Nubiola, Martí Esteve i Guau, Joan de Déu Trias de Bes, Bonaven
tura Gasso1. 

Pel que fa referencia als seus orígens, ja hem ressaltat el pes del noucen
tisme regeneracionista, així com, dintre aquest corrent, el del «nacionalcatolicis
me» d'inspiració torrassiana. Des d'aquesta perspectiva, cal ressaltar que les 
Congregacions Marianes, pel seu esfore; de síntesi i modernització, així com pels 
de captació de la joventut universitaria conservadora de Barcelona, van tenir una 
importancia molt més gran que la forma d'acció directa que significava la Jo
ventut Catolica (amb la qual trobem lligat Joan Puig de la Bellacasa, per exem
pIe); aixo s'explicaria perque aquestes formes d'acció social les van poder 
trobar ben aviat al si de la Lliga: 

Així trobem que del nudi impulsor de l'Academia Catalana de la Llengua de 
la congregació barcelonina, més del 30 % esta indos a la llista estudiada. Són 
Felix Escalas (lligat especialment a la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat), J. Carner, J. M. de Sagarra i de Castellarnau, J. M. López Picó, 
Manuel Raventós i Bordoy, F. Sitja i Pineda, Manel Martorell i Planas, J. M. 
Trias de Bes, Joan Puig de la Bellacasa (lligat especialment a la Joventut Cato-

5. Per a més precisions, vegeu J. CASASSAS, ]. Bofill i Matas (1878-1933), «Bibl. de 
Cultura Catalana», 45 (Barcelona, Curial, 1980), ps. 48-61. 
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lica) , CarIes Jorda, J. Bofill, Pere Nubiola. A aquests caldria afegir els casoS' 
de Puig i Cadafalch (a part el del mateix Prat de la Riba) i de Valles i Puja1s, 
el primer mentor inicial de la JNLL, i el segon impulsor de la secció i destacat 
de la postura que aquesta significa. Hem de precisar que, per aquest conducte, 
les influencies neotomistes sobre la Joventut seran evidents; es desprenen dd 
mestratge de Torras, Collell, Maria Calvell, Fiter, Nonell o Casanovas. 

Si ens referim a la seva representativitat dintre Catalunya i, sobretot, dd 
que denominem com a «Catalunya endins», veiem que estan Iligats a institu-
dons catalanistes els elements següents: Enric Panades i Martí (el 1920 presi
dent de l'Ateneu Nacionalista Verdaguer del Poblet i Camp d'en Gassot), J. M. 
Ruiz i Manent (coHaborador de Nostra Parla), F. Sitja i Pineda (coHaborador
del grup de Carner a «Catalunya»), Rafe1 Fole i Capdevila (coHaborador a «Dni
versitat Catalana», butlletí de l'Agrupació Ramon Llul1 Iligat al Centre Escolar 
Catalanista), Emili Valles (redactor en cap d'«Dniversitat Catalana», coHaba
rador de «Catalunya» de Carner, relacionat amb el Cercle Artístic de S. Lluc 
a través de F. Galí i Jaume Llongueras) entra a la Lliga amb el grup de Car
ner, Bofill, López Picó, Rucabado, Sitja i Pineda, Roig i Raventós, R. Masó i 
Va1entí, J. Morató, etc.; Mane! Rodés i Areñas (president el 1916 de l'Associa
ció Catalana d'Estudiants), Martí Esteve i Guau (membre de la junta directiva' 
de l'Associació Catalana d'Estudiants i primer biograf de Prat de la Riba), Fer
ran Bassols i Iglésias (membre de la junta directiva de l'Associació Catalana d'Es
tudiants), Juli Vila i Ortiz (membre del consell directiu de Nostra Parla). Per
altra banda, concretant més la seva significació, trobem, com a coHaboradors ha
bituals i destacats del portaveu de la JNLL, «La Cataluña», Guillem Busquets~ 
J. M. Bassols, Mane! Raventós, F. Sitja, Emili Valles, c. Jorda, etc. 

Finalment, els membres que de manera destacada són personal dirigent de 
la Mancomunitat són, Iligats a l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local: 
GuilIem Busquets, R. Coll i Rodés, Manel Raventós i Joan Pelegrí i Nicolau. 1, 
en altres activitats, sovint relacionades amb la política social, la cultura i l'e
ducació en particular: F. Escalas, J. Ruiz i Castella (del grup de Tallada), T. M. 
de Sagarra, J. Agell, J. M. Basso1s, Mane! Raventós, E. Valles, P. Vidal de 
Llobatera, Joan Pelegrí, C. Jorda, Miquel Regas, J. Bofill i B. Gassol. 

Concretant la significació de! grup professional-tecnic-inteHectual enquadrat 
a la JNLL, trobem gent lligada a la Junta d'Afirmació Catalana a partir del 1914: 
E. Duran i Reynals (mort el desembre de 1917), que fins en aquesta data 
és secretari del Comite d'Amics per la Dnitat Moral d'Europa i coHaborador def 
seu portaveu, «Els Amics d'Europa»; en el mateix grup, profundament inteHec
tual dintre el radicalisme que envolta la confrontació europea, Manue! Raventós. 
Aquesta significació quedara concretada, l'estiu de 1919, pel fet que]. Bofilf 
pensata impulsar un grup d'homes que per la seva militancia política a la ,TNLL 
i per la seva presencia a l'estructura de la Mancomunitat, poden tenir una in
cidencia real a la vida política, social i institucional de Catalunva en aquest 
grup, que es pot qualificar expressament de fabia, hi trobem F. Escalas, Pomneu 
Crehuet, J. Ruiz, LI. Jover, X. TuselI, J. M. Bassols, LI. Figueras Dotti, Ma
nu~l R.~ventós, P. ,Vidal de LIobatera, A. Tifou i Vila, RaüI Mir, Joan Pe!egrí, 
Jull VIla, C. Jorda, B. GassoI, a part e! mateix BofilI. 

Finalment, ates que hem conferit a la JNLL una especial significació com 
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:a canal d'enquadrament deIs quadres del «Catalunya endins», és evident que 
una bona part els haurem de trobar en la futura Acció Catalana, quan ja és evi
.dent que la Lliga només concep la JNLL com a secció de joves. Així, trobem 
~ue un 39 % deIs signants del manifest de convocatoria de la Conferencia Na
.donal Catalana del 1922 apareixen a la llista de socis. Aquests són P. Vidal 
de Llobatera, R. Closas, B. Gassol, C. Jorda, J. Bofill, L1. Massot, L1. Nicolau 
.d'Olwer, M. Raventós, R. d'Abadal i Vinyals, P. Nubiola, E. Duran i Reynals, 
R. Coll i Rodés, J. M. López Picó, 1. Cervera, J. M. de Sagarra, M. Esteve, 
:així com el cas de R. Rucabado, molt proper a la secció de la Lliga. 

D'altra banda, a la llista, també hi figuren una bona part deIs membres 
.del primer consell d'administració de «La Publicitat», l'encarregat precisament, 
de la seva catalanització i conversió en portaveu d'Acció Catalana: E. Rogent, 
.E. Duran i Reynals, R. Coll i Rodés, J. M. Bassols, M. Raventós, C. Jorda. 

Finalment, destaquem els homes que d'una manera positiva sabem que es 
van integrar ja inicialment a Acció Catalana. Es tractaria aquí de la constata
d) que a partir del període 1917-20, la JNLL ha deixat· de complir el seu pa
per d'enquadrament dels quadres del regionalisme i que aquests sectors, da
vant l'evolució tactica de la Lliga, així com de les possibilitats que la seva ac
tuació continué s essent efectiva a Catalunya, decideixen el camí de la formu
lació política independent. Cal destacar el cas d'Andreu Bassas i Figa, del qual 
'sabem que es va quedar a la JNLL després de l'escissió del 1922. EIs «hetero
doxos» que figuren a la nostra llista són: A. Martí i Montenys, E. Duran i Rey~ 
nals, F. Ordeix i Valls, J. M. de Sagarra, R. Coll, Salvador Maluquer, M. Ra
ventós, P. Vidal de Llobatera, L1. Massot i Balaquer, R. d'Abadal i Vinyals, 
'Candi Cervera i Mata, Ignasi de Sagarra, M. Rodés i Areñas, Joaquim Xicoy i 
Grau, 1. Cervera, Rafe! Closas, C. Jorda, M. Esteve, B. Gassol, J. Bofill, Ra
fel Masó, L1. Nicolau d'Olwer. 

JI. LA MILlT ANClA POLtTICA 

1. La ]oventut Nacionalista fins al 1914 

D'una manera restrictiva, e!s quadres del regionalisme podem assegurar que 
faran desembocar la seva militancia política a la secció de joventuts de la Lli
ga. En aquest sentit podem avan<;ar que és en el món de la Lliga on es produi
ra un procés més dar de diferenciació de tasques i funcions i, per tant, de di s
-cefniment en la utilització de persones i de grups. La secció, la Joventut Na
cionalista de la Lliga, es va crear en 1906-07, dintre el període de reestructura
ció interna que arrenca de l'escissió del 1904 i que configura, com a pe<;a clau 
¿el partit, la Comissió d'Acció Política. EIs directors grans del partit, els Prat, 
'Cambó, Duran, Puig, Abadal, etc., estaven abocats tots a l'acció política, de 
l'Ajuntament a les Corts, sobretot després de l'accés de Prat de la Riba a la 
presidencia de la Diputació de Barcelona, i necessitaven una utilització de tot 
el personal polític després de l'inici del moviment solidario 
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.. Resultava necessari, per tant, enquadrar el personal tecnic que fes possible 
la politica que dirigia Prat de la Riba, i en aquest sentit era logic que el mó.n 
burges catala acollis favorablement i promogués l'absorció del personal tecmc 
que necessitava. D'altra banda, el regionalisme conservador necessitava també 

( '1 enquadrar la inteHectualitat «eclesiastica». En l'ordre polític, la Lliga havia d'a
profitar la mobilització general propiciada per la Solidaritat i assajar de con
trarestar el radicalisme nacionalista, si més no verbal, que acompanya el citat 
moviment. Així, els estatuts de la nova secció, de redacció bastant precipitada 
el 1907, estipulaven que n'eren socis els qui ho demanessin entre els 20. i 30 
anys, a més deIs socis de número de la Lliga interessats i que no superesstn els 
35 anys, prerrogativa que evidenciava les precaucions inicials del partit respecte 
a la secció. Fins al 1914, la vida de la Joventut Nacionalista de la Lliga (en 
endavant JNLL) passa per dues fases ben diferenciades: 

a) Fase «constructiva» (1907-09). Una bona part del caracter que havia 
de singularitzar la JNLL va donar-li, ja inicialment, el seu primer equip diri
gent: Joan Valles i Pujals (Terrassa 1881), Ll. Puig de la Bellacasa i Déu (Bar
celona 1886), Felix Escalas i Chameni (Palma 1880), R. Esclasans i Mila i, ra
pidament, J. M. Tallada i Paulí, M. Vidal i Guardiola, F. Sans i Buigas i M. 
Raventós; tots ells sota el «patronatge» gens estudiat de Puig i Cadafalch. Amb 
la marxa cap a la Lliga de Valles i Pujals, la secció queda dirigida per Tallada 
i Vidal i Sans, el denominat grup deIs economistes. Aquests podien mantenir 
comodes relacions amb el món del Foment a través de G. Graell, així com, per 
la seva professionalitat, amb inteHectuals i tecnics allunyats de la Lliga. 

Pel que fa referencia a aquest darrer sector, basicament afecte al camp del 
republicanisme catala (no crec que es pugui parlar d'un moviment semblant en 
el camp lerrouxista), podem dir que compta amb un equip dirigent en que fi
gura gent com P. Coromines o A. Bastardas. De tota manera i malgrat evidents 
diferencies polítiques (evidenciades en presentar el pressupost de cultura del 
1908), els punts de confluencia van ser molt més grans que no semblava. Com 
retrauria Alomar a finals del 1907 a L'escola filosofica del catalanisme, l'intel
lectual-polític d'esquerra estava ancorat en el positivisme polític, fonamentat 
en l'historicisme de Taine i en l'individualisme spenceria, era d'un gran academi
cisme ateneísta i se sentía compromes a ser realista, positiu, liberal d'escola i ins
pirat en la «naturalesa de les coses». No creiem, doncs, gaire arriscat d'afirmar 
que en ambdós camps es considerava el «classicisme nacional» regeneracionista 
que més endavant presentaren en la seva formulació dretana com la base d'un 
mutu compromís público El terme «joventuts nacionalistes» els acabaría identi
ficant tots plegats i essent sinonim de preparació, eficacia, gestió institucional i 
nacionalista més radical que l'oficial dels partits catalans, sinonim, en una pa
raula, del gestor del programa del «Catalunya endins». La revista «La Catalu
ña» (1907-14), més que el portaveu de la Joventut Nacionalista de la Lliga, en 
moltes ocasions ho va ser del conjunt d'aquestes «joventuts» . 
. , Pel que fa referencia a la JNLL, i fins a la Setmana Tragica, la seva mis-

510 es va correspondre a la general del partit, en el doble vessant tant catala com 
de ca~a a,la pol~tica general espanyola. En aquest segon aspecte, el més conjun
tural1 mes poc 1mportant, sobresurten dos extrems: eíxamplar els contactes amb 
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els gt:ups regeneracionistes, orteguians, institucionistes i reformistes castellans i,,;¡T 
d'altra banda, servir de coixi professional de la iniciativa que Cambó menava 
al parlament madrileny prestant suport a una previsible conjunció maurista-re
gionalista. El compromís de l'equip director de la JNLL amb el projecte de llei 
maurísta d'administració local sera practicament total. La postura del grup res- ~. ) 
pecte a aquest tema la marcaría públicament Cambó en una conferencia del 4 de 
gener de 1908: restava importancia al crucial problema del sufragi corporatiu 
i, en canvi, destacava la política que derivaría d'un projecte que havia d'afectar 
el municipi, les corporacions provincials, permetre la mancomunació de muni
cipis petits i fins i tot la creació d'un Consejo Regional. Era evident que, de 
cop, la reorganització municipal i del territori de Catalunya, els problemes bu
rocratics, els de coordinació, la creació de nou personal, així com la dels equips 
dirigents, adquiria una importancia i una projecció política sense precedents. 

Aquests darrers punts es lligaven estretament amb la segona missió, la in
terior, de la JNLL. Aquí també seria Cambó l'encarregat d'emmarcar-Ia teori
cament, en una conferencia que va fer a l'Agrupació Catalanista de Terrassa 
(que presidia Rigalt), sota el títol d'El catalanisme constructiu. Era el reconei
xement circumstancial i polític del que els homes directors de la Joventut ana
ven fent des d'anys enrera i del que havia avan~at el noucentisme des de l'op
tica filosOfico-teorica. Cambó, després d'historiar breument el període vuitcen
tista, que ell denomina del «Catalanisme contemplatiu» (en situa el punt culmi-
nant a les Bases de Manresa), parla de la nova fase constructiva del catalanis- l 1 

me, confluencia de la necessitat de fer coses positives que interessessin la massa 
i l'oligarquia economica i de la mobilització de la moderna classe mitjana bar
celonina. Cambó precisava encara que la Lliga se 'sen tia ja forta després de l'es-
cissió esquerrana; els quadres d'ambdues tendencies podien viure i fins i tot ," 
coHaborar tenint com a base la nova paraula magica: l'efidcia: 

La idea va ser recollida per la JNLL gairebé com una consigna. J. M. Ta
llada, des de la presidencia de la secció, afirmava que la massa havia de tenir 
confian~a en els programes i els directors del catalanisme, i que aquests havien 
de deixar de ser com fins aleshores, «necessariament polifacetics»; s'estrenaria 
així el període «classic» del catalanisme, i afirma de manera contundent des de 
les planes de «La Cataluña» que «Acción, Intervencionismo, Imperialismo son 
nuestros dioses actuales»; afirma, a més, que propugnaven un «sano guberna
mentalismo» que no creu que hagi d'estar sotmes i entorpit per un excés de 
principis. El 1911 Ll. Domenech i Muntaner criticaria precisament aquesta no
va orientació, pel seu sentit coHaboracionista amb les institucions oficials esta
tals, així com pel predomini partidista del polític-funcionari que havia d'ac
tuar a les institucions catalanes.7 

Hi ha dos temes, no gens estudiats, l'aprofundiment dels quals ajudaria a 
desdramatitzar i desinstitucionalitzar la historia del catalanisme: el primer és l'es
pectacular auge d'aquests tecnics, funcionaris, inteHectuals, etc., l'aparent inde
pendencia dels quals derivaria de la poca normalització de la vida política ca
talana, en que en cap moment no desapareix l'acció directa deIs grups econo-

6. F. CAMBÓ, El catalanisme constructiu, «La Cataluña» (18-IV-1908), ps. 5-8. 
7. L1. DOMENECH, Conservaci6 de la personalitat de Catalunya (Barcelona 1912), 43 ps. 
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f f.-mies de pressió i ideo1ogics d'influencia. L'altre tema seria -i valguí l'espec
tacu1ar redundancia- la progressiva descata1anització dels cata1anistes, la re
núncia explícita per part de gent que es continua considerant fins i tot director 
del cata1anisme, com a mínim del nacionalisme reivindicatiu del tombant del 

.. t seg1e, el reconeixement que aquest no podia ser l'ideal director del període de 
normal construcció de la Catalunya moderna. 1 aquests temes, si es posen en 
relació amb la dinamica de les tensions estructura1s que afecten Catalunya i 
amb la seva situació de dependencia economiea i política, perden llur caracter 
exclusivament ideo1ogista.8 

Retornant a la JNLL, la seva posició de directora de les «joventuts» ca
talanes era avalada per una tasca d'organització sense precedents a la historia 
del país, com tampoc no en tenia el pes dels economistes en la seva direcció. 
El 5 de juny de 1907 es creava la Societat d'Estudis Economies, amb estrets 
lligams amb el Foment i com a institucionalització de la catedra d'economia que 
Graell feia als Estudis Universitaris Cata1ans; el inateix Graell n'era el presi
dent honorari, A. Ras l'efectiu i Manuel Pages el secretario El 26 de julio1 es 
creava l'Oficina d'Expansió Catalana, adaptada de l'equiva1ent a1emanya. El 
mateix Graell, al cicle de conferencies sobre l'«acció economica», ajudaria a 
concretar el que es va denominar com a «veritable programa de la joventut ca
talana». Propietat com a sinonim de llibertat, instrucció i sentit etic del diri
gent catala i integració social com a manera de racionalitzar la «inevitable guerra 
social existent» van ser els perns sobre els quals gira aquest programa. Vaten
ció burgesa envers la dita qüestió social es veura concretada en estudis com els 
de Tallada, Raventós i fins i tot Rucabado des del camp de l'etiea social; per 
altra banda, en realitzacions com les Setmanes Socia1s i, seguint la proposíció 
presentada a la Diputació el 1907 per Prat de la Riba i R. Albó, en la creació 
d'un Museu Social que s'havia d'interessar per les qüestions estadístiques i de 
planificació, de crear una catedra d'economía social, de publicar un butlletí, etc., 
tasques en que va sobresortir el talent organitzador de J. M. Tallada a partir 
del 1910. 

Altres iniciatives a les qua1s trobarem Iligats els homes de la JNLL seran 
el planejament d'un Institut de Geografía Comercial, la creació, l'abril de11908, 
de la Societat d'Atracció de Forasters, la participació en el pla cultural a tra
vés de la Institució de Cultura Popular -lligada a l'alternativa que va repre
sentar el pressupost extraordinari de cultura del 1908-, així com el suport do
nat a L1. Duran i Ventosa en l'assalt del regionalisme a la Comissió Municipal 
de Cultura. Quedaven integrats, finalment, en el primer esbós de dirigisme cul
tural que, a partir del 1907, va poder comptar amb l'Institut d'Estudis Catalans 
com a institució directora. 

El període de 1907-09 és sens dubte el més fecund de la JNLL, el més agres
síu i aquell en que la tasca creativa de p1anifieació és més rica. En aquest sen
tit, cal reincidir en el tema de l'administració local en que els dirigents de la 
Joventut eren veritables especialistes. Del 1908 tenim, per exemp1e, la celebra
ció del Primer Congrés d'Economia, en que ja es plantejaren les primeres qües-

8. Per al segon aspecte, vegeu J. CARNER, La dignita! literaria, «La Veu» (7-VI-1913), 
p. 3. 
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tions tecnico-burocratiques sobre el tema; d'altra banda, trobem el pla detalla-.:¡T 
díssim de treball per a l'especialització de l'economista de l'administració local 
confeccionat· per M. Raventós amb l' aquiescencia de Vidal i Guardiola. Entre 
mar~ de 1908 i juny de 1909, Valles i Pujals realitzara un cicle de conferen
cies sobre municipalisme, defensant la municipalització dels serveis, introduint , 
definitivament el concepte de socialisme municipal d'estil fabia i adequant-se a -
la teoría pratiana que els poders públics havien de ser «indústries» produc
tores de serveis, en acció suplidora i estimuladora de l'acció privada.9 

La culminació de totes aquestes iniciatíves s'havia de produir al Congrés 
de Govern Municipal, convocat el mar~ del 1909, sota el patrocini d'EscIasans i 
Mila, Sans i Blligas, Vidal i Guardiola, Tallada, Valles i Pujals i per Prat de la 
Riba, que demostrava, així, la tutoria política i tecnica que el partít i els poders 
públics conferien a la iniciativa; alhora, amb articles periodístics, marcava com 
el congrés era una pe~a clau en el renaixement de Catalunya, al costat del pro
grama del Tívoli. El mes de juliol estava practicament llest el treball prepara
tori del congrés; s'agrupava en quatre grans temes: 1) organització municipal; 2) 
cultura, art i acció social; 3) urbanització, obres públiques i higiene; i 4) hi
senda i serveis municipals.!O No obstant aixo, els fets de la Setmana Tragica van 
fer retardar el congrés fins a l'octubre i en van limitar bona part de la trans
cendencia que hauria pogut tenir. La radicalització de la postura davant la Set
mana Tragica i la caiguda de Maura donaren un cop mortal als quadres diri-
gents i a les orientacions de la nova política municipalista de la JNLL. Malgrat t 'i 

que el citat congrés seria el punt d'arrencada d'iniciatives de la importancia 
de l'Escola d'Administració Pública (que dirigira Sans i Bu'ígas), de les Setma-
nes Municipals, de les Assemblees Municipalistes, de I'Oficina d'Orientació 
Municipal, etc., sobre els mateixos esdeveniments el mateix Tallada denunciara , J 

la fredor amb que topava la seva gestió, fins i tot entre la direcció de la Lliga. 
Al marge d'aquesta «fredor», que precipita la caiguda del primer equip di

rectot de la JNLL, en acabar aquest primer període podem afirmar que la sec
cin podia considerar-se com una veritable escola de quadres tecnics i polítics, 
destinada a reproduir el personal dirigent del regionalisme en el marc descentra
litzador que es preveia segons les iniciatives del govern llarg de Maura. Aques
ta euforia havia coincidít amb la SolidatÍtat i va afectar també el món del re
publicanisme catala, encara que amb un grau d'especialització, incidencia i per
vivencia molt menor que en el camp de la Lliga. Destaquem, pero, de l'abril 
del 1908, la celebració del Primer Congrés de les Joventuts Republicanes, pre
sidit per Layret i del qual foren secretaris A. Pereña, Ll. Companys, M. Vinagre, 
Ll. Mercadé, M. Mer i Joaquim Manel Gay. El Congrés, que més que un pro
grama tenia per finalitat dictar-ne les orientacions que l'haurien de determinar, 
va aplegar com a ponents Felix Griera, Miquel Renté, Rovira i Virgili, Tona i 
Xiberta, Ll. de Zulueta, A. Marsa, Martínez Seriña, E. Marquina, Manuel Sol
devila, Gabriel Alomar, Diego Ruiz (de gran influencia sobre la joventut repu
blicana pels seus escrits a «El Poble Catal?!»), Jesús Calvo, Amadeu Hurtado, 

9. J. BOFILL, Prat de la Riba i la cultura catalana, «Antología Catalana», 95 (Barcelo
na, Ed. 62, 1979), ps. 39-40. 

10. «La Cataluña» (3-vn-1909). 
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¡Joaquim Salvatella, C. Garcia Anné i Laurea Miró. Equivalen}~ republicans deis 
«joves» que actuaven des de la ]NLL, els enfrontaments polítlcs van ser grans 
en el marc de dissolució del moviment solidario No obstant aixo, no podem 
oblidar que alguns noms d'aquesta llista acabaren essent fins i tot promotors 

( t de la Conferencia Nacional Catalana del juny de 1922 i coHaborant amb els 
«tegionalistes»; aquest és el cas, per exemple, de Soldevila i, molt especialment, 
de Rovira i Virgili.u 

b) Grgans d'expressió i portaveus. «La Cataluña». Cal referir-se, encara 
que breument, al tema dels mitjans d'expressió, fonamental en l'estudi d'uns. 
quadres que assagen la seva constitució interna i que propasen un projecte de
terminant perque puguin crear l'opinió del sector, perque es crein, a les redac
cions, els grups de pressió i influencia dintre el propi sector. D'altra banda~ 
periodics i revistes són un dels canals més importants d'imposició d'idees, pro
grames i moralitats sobre la massa de la població i alhora la forma instituciona
litzada de relació quadres - resta de la societat. 

Des d'aquesta optica, cal encara aprofundir l'estudi de conjunt de «La Veu 
de Catalunya», i per al cas d'altres publicacions com pot ser el de «La Catalu
ña» són molt poques les referencles que tenim i és impossible per ara d'avaluar
ne el contingut de conjunto Pel que fa referencia a «La Veu», cal recordar la 
importancia ja coneguda del Glosari, a les quals cal afegir, pero, les seccions tec-· 
niques, de crítica d'art, d'espectacles, literaries, etc. L'assaig dirigista que es va 
voler portar a través de «La Veu» va arribar fins a l'extrem que Prat va dedi-· 
car una gran atenció a la compaginació i va promoure intencionadament la in-o 
clusió d'una bona quantitat d'anuncis comercials a la publicació. És tant en els: 

, ~ articles doctrinals com en aquest conjunt on cal buscar la missió del diari, orien
tat, tal com es va dir explícitament el 1910, a crear nuclis dirigents geogtafi
cament dispersos pero ideologicament cohesionats. 

De major importancia per al nostre tema monografic resultaria el coneixe-· 
ment aprofundit de «La Cataluña», revista de primer quinzenal i després set
manal, que va iniciar la seva publicació el 5 d' octubre de 1907. Encara que no
s'especifiqués al subtítol, «La Cataluña» es va declarar explícitament portaveu. 
de la ]oventut Nacionalista, sense especificar, pero, de la Lliga, ates que un 
deIs seus objectius era precisament de reunir els quadres del «Catalunya en-o 
dins» per sobre de la militancia política. El primer que sobta de la publicació· 
és la seva redacció en castella. La presentació del primer número, Nueva etapa,. 
aclareix aquest extrem, alhora que apunta els objectius del grup que representa .. 
Aquest, diu, és la manifestació de la part de Catalunya regeneradora d'una Es-. 
panya «decadente, postrada sin vigor ni voluntad, perdido todo ideal regene-. 
radar»; i afegeix que la revista parlara deIs problemes palpitants i en castella,. 
perque la puguin entendre els nuclis castellans interessats a secundar el tecni-
cisme regenerador catala. 

En estrenar la segona etapa, el gener del 1911, la revista explicita molt més' 
els seus objectius, ja que també els quadres del regionalisme han intensificat, 
com veurem, el seu doctrinarisme després de la Setmana Tragica. La influencilt. 

11. Per al congrés de les ]JRR, vegeu «La Cataluña» (25-IV-1908), ps. 3-6. 
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noucentista és evident a la declaració que són «el portavoz de un importante nÚ-i 'j 

deo de jóvenes que aunque acusando diversidad de matices políticos y hasta 
religiosos, trabajan, unidos entre sí por afinidades de temperamento y distancia-
dos de los radicalismos de toda especie, en diversas especialidades, laborando 
con fe y optimismo por el progreso técnico de todas las ramas de la actividad t ~ 
catalana, enamorados de las normas de serenidad, equilibrio, trabajo, perseveran-
cia. conciencia y austeridad que forman el substratum del seny recogido de la 
herencia tradicional catalana»." 

Sota el nou títol de «Cataluña» la revista era presidida per Carles Jorda, i 
al consell directiu, que dirigien M. dels S. Oliver i R. Rucabado com a redactor 
en cap, hi havia l'industrial Gonc;al Massó i Tallada; l'equip de redacció el for
maven Bartomeu Amengual (qüestions economiques), Tallada (socials), Sans i 
BUlgas (administratives), Vidal i Guardiola (financeres), J. Carner (literaries), 
López Picó (de crítica literaria), Sitja i Pineda i B. Cunill (crítica d'art), J. Fer
ran (teatre), E. Valles (música), E. Homs (pedagogia), Concepció Tornés (femi
nisme), Martí i Sabat (revista de revistes), E. d'Ors, F. de Sagarra i M. Raven
tos (qüestions generals) i C. Jorda (cronica internacional). La revista tenia tam
bé corresponsals fixos a Valencia i a Mallorca. 

El número corresponent al 7-IV-1911 estava dedicat a «El ideal y la activi
dad de la juventud catalana en el momento presente», mostrari dels «especia
listes» d'aquest grup que «se lanza al estudio y al trabajo, crea, se mueve y 
hace obras, tiende sin cesar a aumentar el número de los trabajadores, a per
feccionar el trabajo hecho y a hacer que influya en la vida y en el mejora
miento real de nuestro pueblo».'3 Els coHaboradors del número són Mn. 1. Car
reras i C. Jorda, que parlen de temes religiosos, J. Pijoan, sobre relacions en-
tre política i cultura, A. Galí i E. Homs, sobre temes pedagogics, E. Valles, f" 
dels pensionats a l'estranger; sobre altres temes relacionats amb la cultura i l'en
senyament, A. Plana, L1. Nicolau d'Olwer, P. Bosch i Gimpera, T. Carreras i 
Artau i J. A. Torrents i Ballester, que parla de La instrucción en la agricultura; 
Gay de Montella, sobre qüestions militars; E. Juncosa, de La vida física; A. Pi 
i Sunyer, sobre l'ideal científic a Catalunya; F. Martorell, sobre les biblia te-
ques; i sobre qüestions d'art el grup J. Farran i Mayoral, ]. Torres Garcia, 
Joaquim Folch i Torras, Roma Jori, V. de Gibert i Joan Llongueras. Vidal i 
Guardiola tractava el tema Burocracia, i de temes economics en parlaven M. 
Pages, J. Sitja, J. Bassols, A. Soldevila i J. Vidal i Tarragó. Finalment, J. Bo-
fill tractava, pel lloc que a continuació veurem que assolí a la JNLL, el tema 
generic de La actuación de la juventud en la política, i E. d'Ors, amb la parti
cipació més extensa, El renovamiento de la tradición intelectual catalana, i, al 
final, amb la cloenda que titula La Santa Continuidad, fa trencar arbitrariament 
el noucentisme amb els corrents inteHectuals que conflueixen a finals de segle 
i defineix el grup representat al número per la seva claredat d'idees, eficacia, tra
dicionalisme, classicisme, europe"ització, etc. Per acabar, d'Ors proclamava Prat 
de la Riba director natural de tot el nou programa estatista catala i del seu 
equip gestor. 

12. La labor de nuestra revista, «La Cataluña» (7-IV-1911), contraportada. 
13. Ibid., p. 1. 
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e t· La primera etapa de la revista havia volgut significar un amplificador de 
. les idees del grup, la tribuna per exposar els seus programes tecnics i responia 

a l'euforia d'expansió regeneracionista per tot Espanya i fins i tot per l'America 
del Sud. En aquesta segona fase la cohesió política del sector i l'aprofundiment 
de la seva preocupació concreta de cara a l'interior de Catalunya són ja molt 

e més determinants. Aquesta línia s'intensificara a la tercera fase de la revista, 
que compren els anys 1913-14 i és ja redactada en catala, segurament sota la 
direcció de J. Carnero Posteriorment, quan al si de la JNLL se sentien ja les ten
sions polítiques i doctrinaries que desembocarien a l'escissió del 1922, la secció 
va publicar el «ButlIetí de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya» (novembre 
de 1920 - desembre de 1921). 

c) Fase de consolidació política i d'especialització burocratica (1910-14). So
bretot pel que tenien d'inorganic, els fets de la Setmana Tragica van espantar, 
desorientar i desiHusionar momentaniament els quadres del regionalisme. En 
una primera fase, participant de l'estupor i la violencia que caracteritza la reac
ció «burgesa» i que pot exemplaritzar el Delateu de Prat de la Riba. La segona 
reacció immediata va ser la denúncia del radicalisme, tant el de les classes po
pulars com els d'un medi i una situació que impossibilitaven una normal acció 
de govern. 1 el fet és que alIo que hauria pogut ser tan soIs un afer d'ordre in
tern de la Lliga, una «fredor» envers unes iniciatives i uns responsables concrets, 
el replantejament d'una estrategia, va acabar afectant les postures i les valora
cions dels quadres i, en definitiva, la intencionalitat de conjunt del programa del 
«Catalunya endins». 

La postsetmana tdgica esta presidida per una intensa politització i mobi
lització social, d'idees, etc., i sovint s'ha oblidat fins a quin punt es constitueix 
un deIs moments reconstituents de la Catalunya del segle xx. En síntesi, po
dríem dir que la campanya del «Maura no!» va tocar molt a fons la Lliga. La 
interrupció de l'estrategia de cara al centre quan el projecte de lIei d'adminis
tració local no era encara aprovat, l'auge del radicalisme, l'espectacu1ar represa 
del republicanisme catala (1'1 d'abril de 1910 s'inicia l'organització de la UFNR), 
les dures crítiques fetes des del centre (Moret és el nou cap de govern), des del 
lerrouxisme i des del republicanisme contra la Lliga, Prat i Cambó, etc., des
ballestaran l'estrategia inicial del regionalisme conservador. EIs efectes resulta
ven fulminants: electoralment s'anunciaven a la derrota a les municipals del de
sembre del 1909, i, en l'ordre intern, s'evidenciaven en la realment desorganit
. zada dretanització de la Lliga. Cambó demanad la reconstrucció de la «solida
ritat», i era evident que es tractava de la solidaritat de les dretes, de la recerca 
d'una nova credibilitat davant les burgesies barcelonines, afectades pels fets del 
juliol del 1909, la reorganització del moviment obrer i la crisi economica, que 
afectava sobretot les activitats financeres i comercials. 

Menys compromesos políticament que els directors polítics del partit, els 
bomes de la JNLL no tardaren a reaccionar davant les noves citcumst~tncies. 
Des de les planes de «La Cataluña» Rucabado assegurava que per als qui creien 
en una possibilitat de govern el mes de juliol «es todo un ideal el que ardió»; 
pero una setmana més tard, a mitjan agost, Ilanc;ara una veritable consigna, 
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«¡Recomienza!», en una clara manera de reaccionar que demostra fins a quin" 
punt la sensació que s'havia produit un tall no podía ser esborrada. > 

Seria E. d'Ors el definidor d'aquest recomen~ament, en la conferencia inau
gural d'un cicle que amb el títíol de «Conferencies d'educació civil» es va fer 
a final d'any als locals del CADCI. Pensar que tenien la ciutat a les seves mans, 
assegurava, era un mite propiciat per l'euforia de la Solidaritat. La realitat era 
que estaven soIs i el que en el passat havien fet era fragmentari, fins i tot ins
titucionalment, i descohesionat. Era necessaria una profunda revisió d'aquest 
incipient estatisme catala, així com la substitució de la improvisació pel profes
sionalisme. Així, era pel conducte de la JNLL que el partit s'anava a desmar
car del maurisme ja abans de la seva recuperació política. Re-nacionalització, 
solidaritat d'efidcies i política de realitats eren els pilars d'una política que mi
tava ja preferentment cap a l'interior de Catalunya. Pel seu cantó, Cambó re
comen~ava l'estrategia de cara a Espanya, en el seu discurs de Saragossa del 20 
de desembre de 1911, on assajava de concretar un nou moviment regionalista, 
moderat i evolucionista, que, superada la fase d'influencia, tendís a l'ocupació, 
com a mínim parcial, del poder central. 

En aquesta nova etapa adquirira una rapida influencia dintre la JNLL el 
grup inteHectual característicament noucentista, provinent del camp del tradi
cionalisme i estretament vinculat al món cultural i institucional de l'Església, la 
major part del qual ingressara a la Lliga precisament l'any 1910.14 

Cal precisar, d'antuvi, que el compromís inicial d'aquesta gent amb el món 
polític del catalanisme es va fonamentar en pressuposits d'ordre eminentment 
inteHectual. A. Hurtado, a les seves memories, parla de la presa de posició con
junta del professional catala; 15 J. Martí i Sabat retrauria com el desastre colo
nial havia prodult a Catalunya una «febre de perfeccionament que posava en 
funcionament la inteHectualitat; J. M. López-Picó, el 1907, caracteritzava aques
ta inteHectualitat com a «educada en l'optimisme», molt preparada, amb vocació 
infatigable de treball i contraria a qualsevol forma d'improvisació." 

La cohesió ideologica d'aquesta gent la donara allo que per analogia podem 
denominar «noucentisme polític», l'esfor~ de normalització cultural institucional, 
excloent de qualsevol altre corrent o matís, l'assaig d'urbanització i modernitza
ció definitiva de Catalunya, que en el pla concret era la posada al dia del «tra
dicionalisme evolutiu» torrassia. S'havia cristianitzat l'acció dirigent de la intel
lectualitat en convertir-la en resposta a l' «imperatiu etico-diví» de perfecciona
ment individual i coHectiu. Des d'aquesta perspectiva, ellligam tradició-evolució 
que proposava Prat de la Riba podia ésser assumit amb tranquiHitat i conver
tir-se en dissolvent de l'integrisme i del conservadorisme antiparlamentari que 
els havia caracteritzat anteriorment. Així, E. d'Ots, des del seu Glosari, podd 

14. El paper de l'Església en la creació de quadres sera en tot moment fonamental. 
Cal no oblidar, entre altres, el Cercle Artístic de Sant Lluc, la Lliga Espiritual de la Mare 
de Déu de Montserrat, e!s cercles d'Acció Catolica, l'Academia de S. Tomas, les Congre
gacions Marianes (1.245 congregants e! 1898) i les fonamentals academies, com la de la 
Llengua Catalana, pe~a c1au de la captació de la joventut universitaria conservadora, des 
del 1889. 

15. A. HURTADO, Quaranta anys d'advocat, vol. 1 (Barcelona, Arie!, 1964), ps. 19 i 21. 
16. J. M. LóPEZ-PlCÓ, La ;uventud triunfa, «La Cataluña» (2-XI-1907), ps. 4-5. 

, ) 
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donar «patents» de noucentista a persones, activitats i institucions, amb la se
guretat que aprofita la doble mobilització dels inteHectuals-professionals i la del 
regeneracionisme polític i, en conseqüencia, del qui crea ideologia de grupo 

La definició d' aquest corrent es va acabar de perfilar el 1907, amb la reva
lidació que aportava el moviment solidari o la presidencia de Prat a la Diputació 
i que precipitava la identificació de l'inteHectual catolic i conservador amb el 
pratianisme. En aquest sentit, i per la seva significació posterior, destaca la con
ferencia que va fer J. Bofill (encara no incorporat a la disciplina de la Lliga) al 
local de la ]NLL el 22 de novembre de 1907, parlament glossat per Xenius~ 
del qual la ressenya de «La Veu» diria que havia aplegat «el millor de nostre 
inteHectualitat» i el text de la qual seria reproduit íntegrament a «La Cata
luña» el gener de l'any següent. 

Bofill partía del concepte de «classicisme estetic», que definí com el cor
rent fonamentat en la naturalesa de les coses, positivista, el sistema de l'equili
bri que tendeix a restaurar l'ordre pertorbat. Aquest classicisme és el que fo
namenta, per a ell, el nacionalisme, i, així, la nació és comunitat natural, real 
i necessaria. Bofill explicita aquí el mestratge de Torras i Bages, el primer a de
mostrar el component tradicional, compulsiu i cristía del classicisme, el qua] 
servia per detectar una comunitat nacional alla on realment existís i que cul
minava quan els seus membres assolien una consciencia coHectiva de patria. Pas
saya després Bofill a analitzar la realització concreta de l'ideal del classicisme 
nacional, i feia sobresortir, com a primer punt ineludible, l'equilibri social que 
havia de neutralitzar el radicalisme social, laboral, ambiental, polític i ideologic 
que comprometía un desenvolupament nacional normal. Retreia, finalment, que 
amb el classicisme nacional s'havia trobat la filosofía i que, per a la tasca esta
tista que dirigía Prat de la Riba, només restava instrumentar l'aparell que or
ganitzés el conjunt d'activitats privades, d'institucions i organismes ofícials ca
talanitzats que a Catalunya tendien a suplir l'acció insufícient de l'estat. 

La darrera part de la conferencia-manifest la dedicava Bofill a reivindicar d 
Iloc ocupat per tecnics, professionals i inteHectuals en aquesta obra classicista 
de govern. 1 és curiós com Bofill retreu que, tot i ésser imprescindibles, no era' 
just que aquests haguessin de sacrificar el seu jo individual a la militancia de 
partit. Des d'aquest idealisme, Bofill acabara propugnant l'elitisme de govern 
que efectivament acabara predominant en les esferes de la Lliga després de la: 
Setmana Tragica. 1 acabara arrodonint la intencionalitat de la seva proposta fem 
desembocar el conjunt en l'imperialisme pratía, concloent que «el clasicismo na
cicnal, incluso en esta acción extensa llamada imperialismo, aspira a la suprema
ecuación social. Dominar a los otros sin contaminarse. Luchar y vencer sin al
terarse, con serenidad verdaderamente olímpica».!' El bagatge ideologic dels qua
dres havia quedat constituit, dones, per la síntesi de noucentisme, orsisme, tra
dicionalisme torrassia i imperialisme regeneracionista pratia. 
. Retornant als fets, podem concretar que, del grup que pertanyia al corrent 
lOteHectual esbossat i ingressava a la ]NLL el 1910, sobresortia el ttiumvirat P. 
Vidal de Llobatera, ]. Bofill i C. ]orda, artífexs de les noves orientacions que 
prendra la secció. Es recuperava del període anterior Puig de la Bellacasa, Ru-

17. «La Cataluña» (11-1-1908), p. 24. 
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cabado, Martí i Sabat; acabaven de constituir aquest grup ben cohesionat Car
ner, López-Picó, Sagarra, Riba, Valles, Sitja, AIsina i M~lis, 11 .. M~ssot, Folch 
i Torras, J. M. Trias de Bes J. M. Bassols, Joan Costa 1 Deu 1 El~es R~~e~t, 
alguns d'ells amb la particularitat de coHaborar amb una molt relatlva mlhtan
da política. 

Quatre van ser els punts de l'oferta que aquesta gent va fer a la direcció del 
partit i la que en definitiva havia d'ésser base de la seva rapida escalada a llocs 
de responsabilitat: a) captació de sectors dretans i catolics i neutralització del 
grup del Comite de Defensa Social; b) politització de la joventut i supeditació 
burocratica a l'estatisme pratia; c) desmitificació del maurisme; i d) adopció del 
noucentisme com a filosofia oficial del nou moviment. Partint d'aquest progra
ma, J. Pla podra qualificar el noucentisme d'únic moviment real, positiu i auten
tic en un país de convulsions i energies perdudes; amb dos grans canals de pe
netració: «La Veu» i el món institucional de la Mancomunitat i la Diputació i 
amb una nova moralitat basada en la catalanitat i el talent i l'eficacia, que su
blimaven definitivament la figura de l'inteHectual-professional sorgit de mane
ra natural del regeneracionisme catalanista. 

Aquesta nova situació de la JNLL la trobarem sintetitzada en l'acte d'ho
menatge a Prat de la Riba realitzat el desembre del 1910 i prene!1t com a pre
text l'aparició de la segona erució de La nacionalitat catalana. Els objectius bus
cats eren triples. Primer, rellan~ar la figura de Prat en un moment de retrocés 
del pes polític de Cambó; sera Puig i Cadafalch l'encarregat de fer-ho, i de
mostra que la catalanitat del pl;esident, així com les seves aptituds personals, 
eren la maxima garantía d'una efica~ actuació de centre i les aliances amb la 
dreta una simple exigencia de la dinamica política.l~ El segon punt era la re
definició del programa del regeneracionisme catala un cop ensorrada la possibi
litat maurista; organicisme, regeneradonisme i conservadorisme evolutiu s'as
sajaran de concretar al camp educatiu-cultural-moral, de la infrastructura, po
lític-social-beneficencia i institucional. 1 sera precisament a un nou arribat com 
J. Bofill a qui s'encarregava de fer aquest inventari, amb tot l'ajut i suport ex
plícit de la rurecció de la Lliga. El tercer objectiu era de recompondre la sec
ció de joventuts i de consolidar la nova influencia d'aquest grup que prové del 
camp catolic i del Centre Escolar Catalanista."· 

La nova confian~a rupositada per la direcció del partit en aquest grup es 
veura confirmada pel fulminant ascens de la carrera política d'alguns d'ells, així 
com pel procés de definitiva constítudó política de la secció iniciada en aquest 
momento El mateix any 1910, Jorda, Bofill i Vidal de Llobatera redacten el 
definitiu Reglament Interior de la Joventut. A l'artícle 1 s'hi declara una to
tal identificació amb el primer de la Lliga i a continuació es precisa que «la 
JN procurara especialitzar, runtre l'acdó de conjunt de la Lliga, la seva actua
ció nacionalista d'escola i de partit polític, accentuant la disciplina tecnica i l'am
pIe esperit de solidaritat amb els nuclis polítics més afins a Catalunya i d'Iberia, 

. que el progrés i la complexitat actuals del nacionalisme catala exigeixen». Els 
socis quedaven diferenciats en numeraris i escolars; aquests darrers havien de 

18. «La Vem> (24-xu-1910), ed. del vespre, ps. 4-6. 
19. Per a la reproducció íntegra del treball de Bofill, vegeu la nota 9. 



ELS QUADRES DEL REGIONALlSME 27 

ser necessariament residents a Barcelona. Referent als organs de govern, es cons
tituYa una junta directiva, formada per 11 socis numeraris, renovable per mei
tat cada dos anys, que s'havia de reunir un mínim d'un cop cada dos mesos; els 
~cords interns tenien fors;a executiva. Els articles IX i X, no renovables ni per 
la junta general de socis, institui:en una comissió política, els membres de la 
qualeren elegits d'acord amb la comissió d'acció política de la Lliga i desenvo
lupaven el seu carrec de manera indefinida. Els estatuts preveien també la crea
ció de comissions per a fins concrets, que es dissolien en acabar la tasca. 

L'abril de 1910 es va fer circular entre els socis un qüestíonari per reorien
tar la secció. Les preguntes formulades eren: 1) sobre la forma de regisme exis
tent; 2) tancar-se en la propaganda dels principis catalanistes o obrir-se als pro
blemes que plantegi la realitat; 3) el sufragi i la seva reforma; 4) l'enfortiment 
<le l'estat espanyol és un bé o un mal per a Catalunya; 5) serveí militar obliga
tori; 6) conveniencia de la intervenció de l'estat en les relacions amos-obrers; 
7) sobirania de l'estat o del pare o la familia en la primera ensenyans;a; 8) l'au
tonomia, un mitja o un fi; 9) intervenció en problemes d'interes espanyol o «tan
car-nos dins la solució dels que soIs interessin Catalunya»; i 10) extensió d'ac
tivÍtats de part de l'estat o predomini de la lliure acció individual. 

Del període 1911-14 sobresurt l'activitat política de la secció i, molt espe
cialment, els seus esfors;os per estendre la influencia fora de Barcelona. En 
~quest sentít, hi ha el projecte «Actuació de la JN en el doble sentít de pro
paganda deIs ideals nacionalistes i organització de les forces foranes». L'acció de 
la secció es preveu en dues grans direccions. Un primer bloc en que s'especifi
quen campanyes de: a) nacionalisme; b) significació de la Lliga dins el movi
ment nacionalista i la politica espanyola; e) actuació constructiva del naciona
lisme en les corporacions on han govemat els seus homes; d) Mancomunitat i 
delegacions a «arrencar» de l'estat; i e) propagandes oportunistes segons la con
veniencia de la comissió política de la Lliga. 

La segona acció fa referencia a l'enfortiment de la Joventut com a partit 
i a l'estructuració de la feína que ha de fer possible una més eficas; labor de 
govern a Catalunya; aquí es precisa que caldra aprofitar mítings, aplecs i diades 
per augmentar el nombre deIs socis i per assolir una coHaboració contínua amb 
senadors, diputats, diputats provincials, regidors i directors politics del regiona
lisme a cada província. Per facilitar l'acció d'aquests nous equips provincials 
es preveu la creació a Barcelona d'un arxiu que aplegui dades sobre correspon
sals i delegats de la JNLL per a les seves campanyes, socis forans de la Liiga, 
organismes adherits i les seves juntes, periodics afiliats a «la nostra política», els 
seus subscriptors i els de «La Veu», personal polític regionalista de tot Catalu
nya, autoritats de tota mena a tots els pobles i ciutats, metges, advocats, apo
tecaris, hisendats i fabricants, fotces polítiques afins i adverses, associacions (cul
turals, economiques, obreres, social s , catoliques, etc.), pressupostos i docu
ments, memories i articles teferents a qüestions d'interes local (es posa l'exem
pIe de les aigües de Reus, l'electricitat de Manresa, el canal d'Urgell, la indús" 
tria suro-tapera i la qüestíó rabassaire). S 'especifica, finalment, els responsa
bles de dirigir aquesta política d'expansió: per la província de Barcelona, ]. M. 
Bassols i Iglésies, ]. M. Trias de Bes, R. d'Abadal i Vinyals, Toan Costa i Deu; 
per la de LIeida, Ll. Jover i Nunell, Jaume FUella i Ignasi Dalmau; per la de 
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Tarragona, Ll. Figueras Dotti, M. Carrasco i Formiguera i, oficiosament, J. M. 
Gich; i, per la de Girona, P. Vidal de Llobatera i Ll. Massot.20 

Una altra de les formes d'extensió político-territorial va centrar-se en els 
contactes amb la Joventut Valencianista, de Barcelona i de les tres províndes 
valencianes, així com els més personals amb nuclis mallorquins, en bona part 
a través del moviment noucentista i dels cercles eclesiastics. Referent als pri
mers, cal precisar que es van iniciar abans del 1914 i van arribar el seu punt 
algid al voltant del 1918; van tenir un paper important eil la seva obertura in
teHectuals i escriptors fonamentalment catolics, com Robert Blanquer i Belda, Ja
cint M. Muestieles, J. M. Martínez Ballester, Rigoberto Soler, etc., tots ells re
sidents a Barcelona. EIs contactes amb Valencia s'establiren a través de Lo Rat 
Penat (L1. Cebria Ibor, L1. Cebrian Mezquita, F. Cantó i Blasco, etc.), del grup 
Gent Vella, de la publicació «Patria Nova», «La Voz Valenciana», de l'Institut 
d'Estudis Valencians i fins i tot de gent de «Las Provincias» (com els conser
vadors E. López Chávarri i Teodor Llorente filI. També es mantingueren 
aquests contactes a través de gent molt concreta, com J. Sanchis Sivera, E. Du
ran i Tortajada i Ignasi Vilallonga. 

Una altra de les activitats en que podríem dir que van ésser utilitzats els ha
mes de la JNLL va ser a llimar les distancies que separaven els equips de «La 
Vem> i «El Poble Catal8.», i aixo, no en l'ordre doctrinari, sinó molt especial
ment en l'acord respecte a l'endegament del «Catalunya endins» a la postsetma
na tragica. Aquest tipus de contacte, que des de l'ombra dirigia el mateix Prat 
de la Riba, anaven encaminats a «consensuar» entre els quadres catalans el pro
cés d'estructuració de la Mancomunitat, assajant d'integrar-hi tot el ventall ins
titucional que s'havia anat creant o recuperant des de principis de segle. 

De cara el sector que assagem d'analitzar, sembla que aquest és un deIs 
moments clau per entendre la seva trajectoria. L'inteHectual que fa política és 
repotenciat en totes les esferes de la funció pública, i amb aixo passara a ad
quirir una preponderancia abans només intuida. A l'interior del grup continuen 
existint les diferencies polítiques, pero, en profunditat, s'inicia un cert procés 
de convenciment que constitueix un nucli independent, pracés que culminara 
els anys vint. A la seva arrencada els anys 1910-14, aquest ptocés comportara 
la dissolució d'aquell democratisme de classes mitjanes propugnat per gent com 
P. Coro mines o L1. Domenech i Muntaner i potenciara, contrariament, l'elitis
me deIs quadres com a «especialització» dins el bloc de les classes mitjanes, els 
responsables de bastir un projecte cultural-institucional que alhora és la seva 
justificació social d'existir. 

Hi ha circumstancies objectives que reforcen aquesta postura. Primerament, 
la característica duresa i l'ai:llament social de les capes altes de la burgesia, es
pecialment dels sector s patronals, poc preocupats per l'estructuració d'una veri
table cultura burgesa. Aquest fet donava una rellev¡mcia més gran al procés as
sociatiu obrer, més pes a l'autonomía d'una cultura popular i descarnava la con
flictivitat social davant la manca quasi absoluta d'un esfor~ reformista burges 
integrador. 

20. Catdleg de l'arxiu particular de J. Bo/ill (Barcelona, Fundació J. Bofill, 1978), grup 
x, apartat «Treballs», «].N.LL.», p. 200. 
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Sera en el transcurs de la campanya en pro de la Mancomunitat que l'espe
dalització dels quadres s'acabara d'instítucionalitzar. En notes personals de l'any 
1911 referents a la JNLL, J. Bofill ja diferenciara bé entre el tecnic i el po
lític: el primer fa les peces d'un mosaic i el segon, amb prudencia, en fa la sín
tesi o unitat, compon el conjunt; no concep, pero, el polític inepte, que no s'as
sessora amb el tecnic i que «no paga als inteHectuals que coHaboren amb ell».21 
Aquesta presa de consciencia no es realitza en el buit; els homes de la JNLL 
assessoren la política regionalista a l'Ajuntament i la Diputació i, sobretot des 
de «La Veu», es converteixen en els teoritzadors de les implicacions que hau
Ta de tenir la posada en marxa de l'«estat regional». El cas de Bofill és simpto
matic: el febrer de 1910 inicia la seva coHaboració política a «La Veu», el maig 
s'estrena com a redactor, el juny redacta el seu primer article editorial i l'any 
1911 substitueix el redactor en cap Joan Torrendell, que, enviat a Montevideo, 
iniciara allí la publicació del setmanari «El Correo de Catalunya». 

La definitiva sanció oficial de l'especialització deIs quadres del regionalis
me arribara en 1912-13, especialment a través de dos fets. El primer és la 
conferencia que va fer Cambó al local de la JNLL el 9 d'abril de 1912 amb 
el títol de Missió de la joventut en l' actual moment político Cambó assajara de 
convertir en lloan~a l'acusació que s'havia fet a aquest sector (implícitament hi 
inclou els republicans interessats en una tasca de govern) de tenir «anima de 
burocrates», de l'«afició especialíssima que teniu a estudiar les qüestíons con
cretes, a participar en les funcions d'execució». 1 Cambó els explicita quin és el 
nou camp d'acció: «l al parlar-vos de burocracia us parlo de totes les funcions 
d'administració, de les més altes a les més humils; us parlo del professorat, us 
parlo de l'academia; us parlo de la magistratura, us parlo de la direcció tecni
ca de l'exercit, us parlo dels cossos facultatius de l'estat, us parlo de tot aquell 
element permanent que és el que concreta en realitats els pensaments i les ini
ciatives deIs homes de govern. Tota revolució política que no crea una buro
cracia informada en el seu esperit, imposada d'aquell ideal, pass a i fracassa, per
que, en la realitat, per a entroncar-se i convertir-se en cosa viva les reformes 
legislatives i les iniciatives de govern, o han de comptar amb una burocracia de 
l'antic regisme, que prostituira la reforma, o caura en l'anarquia si no sap im
provitzar una altra burocracia.» 22 

El segon fet deriva del mítíng del Tívoli del 6 d'abril de 1913, pe~a clau en 
la reivindicació de la Mancomunitat, el projecte de la qual es trobava aturat 
a Madrid després de la mort de Canalejas. Les conferencies que hi van fer Puig 
i Cadafalch i Cambó serien sistematitzades per Prat de la Riba en el sentít que 
la Lliga constituYa una escola, amb tasques ben diferenciades i amb un sentit 
organic, concretament biologista, de la moderna reconstrucció de Catalunya. 

La sanció política d'aquesta especialització de grup arribara a les eleccions 
municipals del 9 de novembre de 1913, en que la Lliga guanya 11 dels 22 llocs 
a elecció. La JNLL era ben representada en les candidatures del partit, i J. Bo
fiU, nou cap d'aquest grup que accedeix a l'ajuntament, concretara a la seva 
campanya electoral: «Sempre la capitalitat l'exerceix una minoria selecta, aris-

21. Ibid., grup VI, apartat «Politica catalana», núm. 3, p. 172. 
22. «La Veu» (13-IV-1912), ps. 3-4. 
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tocratica. El nostre esperít ho invadía tot. Ara, sense haver claudicat nosaltres, 
som la majoría i tenim la major part del govern. Fins ara, primer període. In
tervenció. Penetració. Partit Regionalista. Ara es clou. És la nostra hora: la: 
]oventut Nacionalista»; i, finalment: «Nosaltres abans feiem només de tecnics. 
CoHaboració extrapolítica. Teníem fe en els nostres homes. Ara, coHaboraci6 
política. Es veia venir i acceptem la promoció a l'ajuntament.» 2J 1 Xenius, l'en
dema de les eleccions, titulava la seva glossa Els nous, ressaltant la impor
tancia d'haver portat «a funció i encarrec del govern qui han nodrít els seus: 
anys d'estudí amb la ideologia del nou-cents».24 

APENDIX 

Llista de socis de la JNLL (1914) 

a) Socis numeraris 

1. FeIix Escalas i Chameni 
2. Maria Euras i Pascual 
3. F. de Prats 
4. Adolf Cros i Daunas 
5. Manuel Mundó i Freixas 
6. Pompeu Crehuet i Pardas 
7. J. Ruiz i CasteIIa 
8. Lloren\; Picart 
9. Ll. Jover i Nunell 

10. Enric Panades i Martí 
11. Antoni Martí i Montenys 
12. Elias Rogent i Masó 
13. Antoni Fiol 
14. Estanislau Duran i Reynals 
15. Isidor Pons i Bofill 
15. J. Carner 
17. ]. M. Baixeras 
18. Joan Fabré i Ribas 
19. Baltasar Forgas i Casanoves 
20. Jacint Raventós i Bordoy 
21. Guillem Busquets 
22. F. Ordeix i Valls 
23. Xavier Tusell i Gost 
24. J. M. de Sagarra i Castellarnau 
25. J. M. Ruiz i Manent 
26. Ramon Coll i Rodés 
27. Isidor Clapers i Alsina 
28. Maria Roger de Batlle 
29. J. Agell i Agell 
30. J. M. Bassols i Iglésies 
31. Ferran de Sagarra i Castellarnau 

32. Alexandre Bulart i Rialp 

33. Santiago Vives i Trilla 
34. Manuel Carrasco i Formiguera 
35. Ll. Figueras i Dotti 
36. Salvador Maluquer 
37. J. M. López Picó 
38. Juli Bassols 
39. Juli Santacana 
40. Alfred Pascual i Soldevila 
41. Manel Ravent6s i Bordoy 
42. Emili Ardevol i Miralles 
43. F. Sitja i Pineda 
44. Ll. Folch i Torras 
45. Rafel Folc i Capdevila 
46. Manel Martorell i Planas 
47. Ernest Vila i Vidal 
48. Matias Tusell i Gost 
49. J. Monner i Sola 
50. Joaquim Folch i Torras 
51. Emili Valles 
52. P. Vidal de Llobatera 
53. Andreu Bassas i Figa 
54. ]. M. Trias de Bes 
55. Ignasi Dalmau i Puig de la Bellacasa 
56. Ll. Massot i Balaguer 
57. Miquel Fargas i Raymat 
58. Ramon d'Abadal i Vinyals 
59. Ll. Beltran i Pijoan 
60. Melcior Marcé i Torrellas 
61. Candi Cervera i Mata 
62. J. Vilardage i Buix6 
63. J. M. Vilaseca i Pujadas 
64. Joan Ribas i Grau 
65. Alexandre Pons 
66. J. A. Cabrer 

23. Cat¿lleg, grup VI, apartat «Oratoria», núm. 105, p. 171. 
24. XENIUS, Els nous, «La Veu» (10-XI-1913). 
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67. Joan B. Serra i Martínez 
68. Rossend Partagas i Lluch 
69. Ignasi de Sagarra i Castellarnau 
70. Manel Rodés i Areñas 
71. J. M. Barril 
72. Joaquim Xicoy i Grau 
73. Ramon Freixas i Pons 
74. Leandre Cervera 
75. J. Puigventós 
76. Santiago Mestres i Fosas 
77. Ll. Nicolau d'Olwer 
78. Joan de Dalmau i Domingo 
79. Jaume FilelIa i Bragas 
80. Joan Puig de la BelIacasa 
81. Antoni Tifon i Vila 
82. Pere Soldevila 
83. Pere Riba i Quer 
84. J. Cabañes i Barba 
85. Ramon Vilaplana i Puiolar-Forcada 
86. J. M. Ginesta i Pons 
87. Pau CardelIach 
88. Rafel CIosas i Cendre 
89. Raül Mir 
90. Joaquim Sagrera 
91. AIfons Canela Regad 
92. J. M. Boix i Raspall 
93. Joan Solé i Vila 
94. J. M. Armenteras 
95. J. Maluquer i Nicolau 
96. J. Massot i Planas 
97. Paulí Gelí i Maimí 
98. Domingo Baró i Mas 
99. Joaquim Camps i Arboix 

100. CarIes Soler i Dopff 
101. Antoni Rubí i Sureda 
102. Ramon Surinyac Senties 
103. Modest Tort i Punyed 
104. J. Tapies i Mestres 
105. J. M. Almirall i Carbó 
106. Manel Dalmau 
107. Agustí Badia i Vivó 
108. Joan Pelegrí i Nicolau 
109. Juli Vila i Ortiz 
110. J. M. Montagut i Boria 
111. Rossend AIvarés i AIbiol 
112. Miquel Panades i Galceran 
113. Modest Sans i Rosell 
114. Manel Balaguer i Casas 
115. Joan Pedret i Llassat 
116. J. M. Despuiol i Ricart 
117. Ricard Roig i Aran 
118. J. Coll i V iladara 
119. F . Julia i Serrahima 
120. Joan B. Pages i Esteve 
121. Joaquim Calderó i Coronas 
122. Anton Torres i Farriols 
123. Maria Roca i Felip 
124. L1. Palau 
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125. L1. Flores i Torruella 
126. Agustí Valls i Cascante 
127. L1. Valls i Cascante 

b) 1 nscrits com a socis de número de la 
Lliga 

128. Carles Jorda 
129. L1. Puig de la Bellacasa 
130. Ferran Sans i Buigas 
131. Gonc;:al Masó i GoIferichs 
132. Rafel Masó i Golferichs 
133. F. Ferrando 
134. Baldiri Rahola 
135. J. M. Bassedas 
136. Miquel Regas 
137. Alexandre d'Armengol 
138. Xavier Calderó 

e) Inscrits com a socis adjunts de la Lliga 

139. Jaume Bofill i Matas 
140. Joan Costa i Deu 
141. Pere Nubiola 

d) Socis escolars 

142. Martí Esteve i Guau 
143. Ramon Puig de la Bellacasa 
144. F. Bofill i Bayés 
145. Rossend Carrasco i Formiguera 
146. Albert Compte 
147. Mercior Colet 
148. F. Pujol i Germa 
149. Joan d'Abadal i Vinyals 
150. Candi Vidal de Llobatera 
151. J. M. Castells 
152. Joan de Déu Trias de Bes 
153. Manel M. Puig i Rigau 
154. Tomas Iduarte i Aragonés 
155. J. M. Pobla i Jou 
156. Ferran Bassols i Iglésias 
157. Anton Riera 
158. Bonaventura Gassol 
159. J. Comellas 
160. Martí Casanovas Boloix 
161. Miquel Poal Aragall 
162. Anton Riera i Ribau 
163. Sever Roig i Nigué 

Socis de la Joventut Valencianista de 
Barcelona 

1. Robert Blanquer i Belda 
2. MarceHí Pascual 
3. Miquel Duran i Tortajada 
4. Jacint M. Muestieles 



32 

5. J. Climent i Pich 
6. Salvador Briansó 
7. J. M. Martínez Ballester 
8. Rigobert Soler 
9. Rafel Gonsálvez 

10. J. Blanquer i Belda 
11. Joan Montaner 
12. Vicen~ Sempere 
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Socis de la Joventut Valencianista de 
Valencia 

1. F. Aguirre 
2. Maria Ferrandis Agulló 
3. Rafel Trullenque 
4. Enrie Monner 
5. Amat Torró 
6. S. Ferrandis Lluna 
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