
Aspectes de les reiacions entre intel-lectuals 
i anarquistes a Catalunya al segle XIX. 
(A propbsit de Pere Coromines) 

ber 7ordi Castellanos 

A Sumsi Cros, recordant Nausica 

El 1972 sortiren a la llum les Obres completes' de Pere Coromines. Dos 
anys després comencava la publicació dels seus Diaris i records.' En poquíssim 
ternps, doncs, Pere Coromines tenia al carrer la seva obra narrativa i assagís- 
tica catalana i tres volums autobiografics i documentals. El conjunt constitueix 
una base ben segura sobre la qual és possible ja de comenGar l'estudi i la 
valoració del seu paper en la historia i en la literatura catalanes del segle 
xx. Sembla, pero, que no ha despertat cap interes especial entre els estudiosos. 
Les publicacions han passat sense gaire gloria: les obligades ressenyes perio- 
dístiques i poca cosa més. Possiblement perque la reedició de la seva obra no 
obeia a cap exigencia del públic - e n  tantes ocasions existent i defraudada- 
ni a la seva presencia i actualitat en el món literari catala d'avui. Les causes 
d'aquests fets poden ser independents de la qualitat de l'obra literaria en 
qüestió, cosa que sovinteja prou en la literatura catalana. Potser algun dia 
l'assagista o el narrador Pere Coromines recuperara la vigencia que avui, mal- 
grat l'esfoq del séu fill Joan, no sembla haver tingut. Aleshores l'estudiós 
tindra a les mans tot aquest material publicat avui i podra analitzar-lo i valorar- 
lo partint d'una situació de priviiegi, no gens habitual quan algú decideix 
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d'enfrontar-se a l'obra d'alguna de les primeres figures de la literatura catalana 
moderna. En efecte, les Obres completes van precedides d'un estudi de 
Domenec Guansé i d'una detallada cronologia biobibliografica deguda a Joan 
Coromines, el qual, a més, ha seleccionat i aplegat nombrosos articles crítics 
apareguts en diaris i revistes de l'kpoca i ha acompanyat l'edició amb múlti- 
ples notes crítiques i descriptives que demostren, a part I'inter$s, com és 
d'ampli 2 profund el coneixement de l'obra del seu pare. També ha col- 
laborat amb Max Cahner en l'edició de Diaris i records, en els quals, seguint 
un ordre cronologic, s'han barrejat materials més o menys autobiografics, molt 
diversos i, en part, inedits: documents, correspondencia, dietaris, articles, frag- 
ments d'obres literaries, etc. L'esforc de conjuminar tot aquest material ha 
reeixit totalrnent: la intenció no ha estat solament enriquir la biografia i el 
coneixement de l'obra de I'autor, sinó, sobretot, aportar, a tota aquella zona 
de la historia de la Catalunya contemporania en la qual es desenvolupa l'acti- 
vitat política, cultural i literaria de Pere Coromines, el seu testimoniatge di- 
recte. Max Cahner, en el proleg al primer volum, fa una descripció prou de- 
tallada de la procedencia i del procés de composició dels materials aplegats. 
No tots, és clar, tenen el mateix valor, perb el balanc general sembla ben po- 
sitiu. Coromines, d'enca del Procés de Montjuic, s'escaigué de trobar-se al centre 
de molts dels esdeveniments més transcendentals de la Catalunya contempora- 
nia i, a més, en deixa, d'una forma o altra, el seu testimoniatge escrit. 

La seva fama, pero, ha estat, i continua essent encara, inseparable del Pro- 
cés de Montjuic. La insistencia a fer-se un nom al marge d'aquest procés 
indica la importancia que tingué, no sols personalment, sinó per a tota la 
seva generació, el fet que arribés a ésser demanada per a ell la pena de 
mort pel sol motiu d'haver collaborat, com a intellectual, amb grups de mili- 
tants anarquistes. Gairebé tota la seva obra literaria, des de Les presons ima- 
gindries a La mort d'en Joan Aphstol o el cicle noveEstic Les dites i fac2cies 
de l'estrenu filhtrop en Tomds de Bajalta, apareix dominada per la voluntat 
de justificar les actituds socials preses en els primers anys d'activitat intel- 
lectual i, per tant, de donar-nos la seva wersió dels fets que protagonitza: 
I'intent &un sector de la intellectualitat catalana de la darrera decada del s e  
gle XIX per posar-se en contacte amb els nuclis més actius de la classe obrera 
i trobar, d'aquesta manera, la base social en la qual recolzar el programa de 
reforma que es proposaven de portar a terme, ja que -aid ho argumentava 
Jaume Brossa- «pel pervindre de Catalunya no cal esperar res de I'aristo- 
cracia ni de la burgesia, qu'ha estat en el present sigle monopolisadora de la ri- 
quesa catalana, sinó que tenim que girar els ulls vers la massa anonirna, adscrita 
a la gleba, conservadora del genit de la rasa».' La historia concreta d'aquests 
contactes és ben obscura, com ho és tarnbé la historia del procés político- 
judicial que, de manera ben brusca, els acaba. Per irrellevants que haguessin 
estat, perb, caldria sotmetre'ls a una analisi rigorosa i destriar-ne la impor- 
tancia, de la qual no crec que dubti ningú, avui dia, perqu6 uns tals intents 
es portaren a terme en un moment crític de la historia de Catalunya, quan 
el nacionalisme adquiria la seva formulació teorica i comencaven a perfilar- 
se les forces socials que havien de caracteritzar el panorama polltic al llarg 
del segle xx. La publicació de les Obres completes de Pere Coromines i, 
sobretot, dels textos historico-biografics aplegats als Diaris i records -S- 
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pecialment al primer dels tres volums- e5 una ocasió per a revisar el 
tema i, vista la importancia de I'aportació documental, intentar de construir 
unes primeres hipbtesis de trebd. A partir d'aquí, es podria entendre una 
evolució ideolhgica tan desigual i, ensems, significativa corn la de Pere 
Coromines. Perb el problema comenca just quan es volen establir, a nive 
histbric i a nivell ideolhgic, els dos termes en contacte: el moviment an 
quista i el moviment modernista. 

L'anarquisme catala, tal corn denunciava Josep Fontana, ha servit « 
a vendre mercaderies molt diverses, no sempre en bones condicions per 
consum».' Els dos estudis més seriosos amb que comptem, el de Cas 
Martís i el de Josep Termes) s'aturen anys abans de la decada dels noran 
durant la qual, paradoxalment, l'anarquisme ocupa un lloc ben destacat en 
tots els papers de l'epoca i, sobretot, en la vida pública barcelonina. Els pocs 
historiadors moderns que s'hi han enfrontat es limiten a ressenyar els as- 
pectes més epidermics - q u a n  no els purament melodramatics- del movi- 
ment, impressionats per I'espectacularitat dels actes terroristes i corn si els 
afectés, encara, la por que envaí la societat burgesa barcelonina quan veié 
els seus centres d'expansió i de vida social amenaqats per una voluntat des- 
tructora que es proposava de fer taula rasa de tota I'estructura social vigent 
fins aleshores.' La malrima dificultat que troba I'historiador és la de penetrar 
i &interpretar uns fets preparats en la clandestinitat i, per tant, de fixació 
i d'analisi ben difícils. Més encara: els fets histbrics arriben deformats per 
un clima social que vorejava la histeria collectiva i que provocava, per part 
dels representants de l'ordre establert, una repressió indiscriminada que obli- 
ga, ara, a destriar que és el que veritablement pertanyia a I'anarquisme. Cal 
afegir-hi, a més, la manca d'un coneixement prou profund de la base ideo- 
Ibgica i de la significació política i social del moviment anarquista a Cata- 
lunya, sobretot &en$ que alguns sectors d'aquest adoptaren el terrorisme 
corn a forma de Uuita. 

D'aquest confusionisme no se n'escapa, tampoc, l'altra de les parts: la 
historia de la literatura en aquest període. El Modernisme, d'enci de la seva 
formulació corn a moviment, fou titllat d'anarquitzant per part dels sectors 
culturals conservadors i, més endavant, per part del Noucentisme. L'Ors no 
s'esta de relacionar política, societat, cultura i literatura i de barrejar-ho tot, 
desordenadament i sense distincions, per fer aparkiier les actituds moder- 
nistes a liquidar corn un producte del desgavell de la civilització de fi de 
segle: «Ai& era la f i  del segle XIX. En deien, per antonomasia, "la f i  de 
segle". 1 de la seva decadencia i del seu mal, cínicament, els homes que el 
vivien se'n feien una mena d'orgull. Temps de descomposició aquel1 (...). 
Ai, la traducció espanyola del "Nihil" fou més trista; la catalana, encara 
mis! El que en altres llocs era un naufragi d'esperits individuals, aquí era un 
naufragi de nació. El 1893, I'anarquista Palias tirava una bomba, en una 
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parada militar, contra el general Martínez Campos; el 1898, s'esdevenia I'en- 
fonsada de l'imperi colonial. Entremig, per a nosaltres, corn a veu d'enco- 
ratjament, corn a forca positiva, corn a orientació, corn a fe i esperanGa, 

Aquesta aplicació tergiversadora d'una determinada imatge de l'a- 
narquisme sobre la vida intellectual del període modernista es tradueix en 
les concepcions exposades pel primer historiador dels moviments socials a 
Catalunya, Manuel Raventós, el qual, exemplificant a la perfecció unes tals sim- 
plificacions, escrivia: «En aquel1 temps, que podríem datar amb la clausura de 
1'Exposició del 88 i la franca transformació de la ciutat, més o menys anar- 
quista ho era t o t h o m ~ . ~  1 afegia en nota a peu de pagina: «Que tota la litera- 
tura esta colorida d'anarquisme és cosa sabuda. A Barcelona hi hagué alguna 
temptativa curiosa de propaganda aprofitant certes representacions teatrals 
d'Ibsen principalment.» Cal posar en quarantena i revisar minuciosament 
afirmacions tan taxatives corn aquesta, perque, si bé és certa l'atracció d'al- 
guns intellectuals envers l'anarquisme - e l  fenomen era comú a tota 1'Eu- 
ropa de fi de segle, i Catalunya no se n'exceptuava-, els contactes que es pro- 
duiren no són, ni de bon tros, tan simples com, intencionadament, s'ha volgut 
fer creure. 

Abans d'entrar en I'anilisi de les relacions d'anarquistes i escriptors a 
I'epoca modernista, cal especificar, corn a mínim en les seves línies més 
importants, els contactes que s'havien produit d'ench de la Revolució de 
Setembre, els quals presenten, em sembla, dues línies ben diferenciades. La 
primera és producte del federalisme, que, en el període 68-74, havia unificat 
les aspiracions de les diverses classes populars - e n t r e  elles, la classe obre- 
ra- i d'alguns sectors de la burgesia i de les professions liberals. En 
aquells moments aparegueren una colla d'intellectuals que fluctuaven entre 
un anarquisme més o menys illustrat i teoric -el qual s'estengué entre els 
sectors més culturitzats de la classe obrera i, en concret, entre els tipbgrafs- 
i el republicanisme federalista, a través de1 qual van emmenar la seva actua- 
ció política.1° Són ben característics els casos de Josep Lluís Pellicer l' i de 
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Cels Gomis:" actuant corn a dirigents anarquistes, tingueren un destacat paper 
en el canvi que conduí el moviment obrer cap a !'internacionalisme revolu- 
cionari, pero al mateix temps es presentaven a eleccions seguint la política 
federalista. Quan la conjuntura histbrica canvia definitivament i el movi- 
ment obrer, ja apolític, s'havia separat del federalisme, Pellicer í Gomis que- 
daren en una situació ben ambigua. El primer sembla que no ~o lhbo ra  més 
amb l'anarquisme, pero no així Cels Gomis ni, tampoc, uns altres dos escrip- 
tors, Eudald Canibell i Emili Guanyavents -membres de la Sociedad Ti- 
pográfica de Barcelona fins que, el 1882, formaren part de l'escissió anar- 
quista que funda la Solidaria, afiliada a la F.T.R.E.-: que anem tro- 
bant al costat de I'anarquisme, sobretot quan les manifestacions són de 
caracter culturalista, i, al mateix temps, actuant corn a collaboradors de 
Valentí Almirall." Ideolbgicament són llibertaris, perb, corn si no volguessin 
acceptar el divorci ja consumat entre federalisme i anarquisme, treballen amb 
Almirall en la voluntat de transformar el moviment de Renaixenga, que els 
apareix lbgicament corn l'«única» cultura catalana, en un moviment cul- 
tural i polític de caracter progressista." Per aixb, tant Josep Lluís Pellicer 
corn Gomis, Canibell i Guanyavents collaboren al «Diari Catala» i s'ajynte 
ben aviat, al primer nucli de «L'Avenc». Perb fracassi Valenti Almirall 
fracassaren ells també. 

Al marge de la Renaixenga i sense l'ambigüitat -pero amb la cohbo- 
5 i ració- d'aquests intellectuals, trobem un moviment que lluita per la crea- 
.la' ció d'una cultura prohida  i consumida pel proletariat. Aquest moviment ar- 
--. renca de la creació de l'Ateneu Catala de la Classe Obrera,'" el 1868, i s'estén 
a amb la proliferació, per tot Catalunya, d'ateneus obrers o d'organismes afins, 

destinats a l'educació i esplai de les classes populars i marcats per un apoli- 
ticisme de contingut anarquitzant i sindicalista. Josep Llunas i Pujals l7 en va 

de publiaició del uDiari Catalb d'Aimirall i qui, a més, en dibuid l'encapphent. Segons 
Valenti. en les seves collaboracions a aquest diari, seria l'introductor de l'impressionisme a 
~atalun'ya. 
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ser el capdavanter més conscient. Desplegii una amplíssirna activitat político- 
cultural: dirigent sindicalista, secretari de l'Ateneu Catalii de la Classe- Obre- 
ra (1872-73), poeta i periodista, editor i director de la revista «La Tramon- 
tana» i d'una biblioteca que duia el mateix nom. Llunas, en el seu esforc 
per crear una cultura al servei del proletariat, es nodri de les formes que li 
eren donades per la tradició d'una literatura popular pre-industrial, la qual, 
tal com ha assenyalat Joaquim Molas,'" havia eixamplat el seu camp d'ac- 
ció al llarg del segle xrx, aprofitant els avencos i I'abaratiment de la im- 
premta. Pero els intents de Llunas, ben diferenciats de la literatura menes- 
tral, es destaquen per la ferma voluntat d'inscriure's dins la lluita de classes, 
per la clara consciencia de promoure un moviment cultural obrerista.Ig La prova 
m 6  evident és la celebració dels dos primers «certhmens socialistes», a Reus el 
1885 i al Palau de Belles Arts de Barcelona el 1889.m En el discurs d'ober- 
tura al primer d'aquests certhens, Llunas" exposa un programa cultural ba- 
sat en el desenvolupament monogrhfic d'un sol tema, la qüestió social, I'estudi 
del qual, afirma, «no perteneix á una classe, no perteneix á un partit, ni 
tampoch es lo problema de un poble, provincia, ni nació; no tal: es un pro- 
blema que afecta a tota la humanitat», perque, en principi, l'anarquisme es 
presenta com a ideologia interclassista, per bé que, a la practica, quedi en 
mans de la classe obrera pel fet d'ésser I'iínica interessada, «ja en lo terrenc _ 
científich, ja en lo terreno práctich», a trobar-hi solució. La classe obrera, ' 
per tant, ha d'instruir-se per tal de portar a terme aquesta missió. D'aquí la 
importancia d'un acte com aquell, en «lo terreno noble en que solen efectuarse 
las festas científicas, artísticas y literarias. (...) Avui venim á prendre es. 
tada dels certamens com avans I'habiam presa del principi d'Associació y del 
terreno de la prempsa». Es tracta, clarament, d'una contraproposta a la 
cultura que esta en mans de la burgesia, cultura de la qual I'obrer ha de 
prendre possessió, i no únicament en funció dels seus interessos de classe, 
sinó al servei dels interessos de tota la societat i de la cultura mateixa, la 
qual, «en mans de la gent que ja no mes creu en lo tant per cent», ha perdut 
tota mena d'ideal i ha caigut en el més pur manierisme extern. Ni el realis- 
me ni el naturalisme en literatura ni les modernes beUes arts se n'escapen: 
«Hi veyém ben marcada una tendencia revolucionaria molt Iloable, pero con- 
siderém que's ressent de la falta de objecte que fassi al autor moure la ploma 
ó lo pinzell á la vegada que mogui tota la seva convicció de home de idea y de 
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los mártires de Chicago! Grupo «Once de Noviembre». Segundo Certámen Socialista. Cele. 
brado en Barcelona el dta 10 de Noviembre de 1889 en el Palacio de Bellas Artes (Barcelona, 
Establecimiento Tipográfico «La Academica*, 1890). 

21. J. LLUNAS, Discurso de apertura, dins Prime? Certámen ..., op. cit., ps. IXL-XLV. 
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artista, que sol ser lo que porta á prodUhir las grans creacionsu. Aquest 
ideal, afirma, el té únicament la classe obrera i, per tant, només ella és 
capac de portar a terme la veritable renovació artlstica, corn a objecte o corn 
a subjecte de l'art: «Decididament, una classe corn la nostra, ab ideals y aspi- 
racions pot proporcionar á tot un mon de artistas, y literats, motius abun- 
dants pera lluhir son ingeni, pera eternisar lo seu nom y las sevas obras, 
soterrant pera sempre la organisació caduca actual, del mateix modo que Cer- 
vantes acabá ab tota una literatura falsa y prostituidora. Reconeguda la in- 
fluencia que l'art y la literatura tenen sobre un poble ó sobre la societat en 
general, verdaders ariets que poden escantonar las mes fortas murallas de la 
preocupació y poden en definitiva donar la victoria á qui sápiga emplearlas, 
iproletaris! hem de conquistar l'art y la literatura pera que vingan á fer re- 
volució concienta, aprofitada.~ No hi ha, per tant, dues cultures, una de 
burgesa i una altra de proletaria, sinó una de sola, que ha de trobar la 
seva validesa i la seva revolució posant-se al servei del proletariat. Aixf, la 
lluita per la cultura que Llunas emprkn ha de seguir dues direccions, Una 
d'elles, la que més ens interessa remarcar aquí, és la conscienciació dels intel- 
lectuals. L'altra sera la lluita per la instrucció del proletariat, necessaria per- 
que «está avuy en pocas condicions materials é intelectuals pera empendre 
una tasca corn la que se indica, pero ja té lo principal: idea bona, y voluntat 
ferma. Ja comensan, no obstant, á contarse individualitats que despuntan. 
Ja comensan á brotar escriptors als que'n seguirán d'altres y artistas que van 
semhrant la hvor. ~ Q u i  pot dubtar que tot aixó mira creixent?~ 

La lluita de la classe obrera per a fer-se amb els «professionals» de la 
$F cultura fou plantejada obertament per Josep Llunas, tal corn explica al seu 

escrit Literatura obrerista," des de la «cátedra del Ateneo Barcelonés (...), 
sociedad, que encierra lo más selecto de la burguesia barcelonesa», on parti- 
cipa corn a delegat anarquista, al costat d'Anselmo Lorenzo, en una ex- 
posició sobre el socialisme, I'any 1887. «Hubimos de dirigir un apdstrofe 
-explica-, á los obreros de la inteligencia, á los literatos, á los novelistas, 
á los críticos, á los inventores, y en general á cuantos del arte d de la ciencia 
viven y ven sus productos explotados por editores ó empresarios de sus 
obras, para que, comprendiendo sus verdaderos intereses á la par que los de 
toda la humanidad, aceptasen nuestras ideas de reivindicación y de justicia y 
nos ayudasen a depurarlas.» La seva concepció de les relacions de l'intel- 
lectual amb la burgesia queda, doncs, molt allunyada dels plantejaments ro- 
nantics que sublimaven l'artista per convertir-lo en portador d'uns valors 
superiors. Llunas, anarquista conscient i en possessió d'un ideal infallible 
-tant que, aixb, en frase de Pérez de la Dehesa, «les llevaba a suponer que 
cualquier inteligencia superior llegaría a compartirlo»-,n cenyeix la seva 
idea de l'intellectual a la realitat obrera que eU viu quotidianament, l'ex- 
plotació de I'home per I'home, simplificant, sens dubte, una realitat molt més 
complexa que emmarcava la relació entre l'intellectual catala de la Restaura- 
ció i la burgesia. Quina deuria ésser la reacció d'uns intellectuals que potser 
sospiraven per a ésser explotats? pero que en comptes de l'explotació topa- 

22. J. LLUNAS, Literatsrra obrerista, prbleg a Anselmo LORENZO, Jwto  Vives. Episodio 
dramático-social (Barcelona, Biblioteca La Tramontana, 1893) ps. 7-19. 

23. Rafael PÉREZ DE LA DEHESA, Estudio preliminar, dins Federico URALES, La evolución 
de la filosofía en España (Barcelona, Ediciones de C U ~ ~ M  Popular, 1968) ps. 58-59. 

24. En aquest sentit s'exptessa Pere COROMINES, Diaris i records I, op. cit., p. 359: UP 
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ven únicament amb la més sistemitica indiferencia? Llunas, perb, parteix 
d'unes concepcions molt pragmitiques de I'activitat cultural. Com en tot 
el moviment obrer del segle xrx, la cultura és instrucció, ben concreta, i la 
instrucció és una necessitat que segueix, en urgencia, el pa i la feina. Per 
aixb, la seva crida als intellectuals acaba amb una advertencia: si els convi- 
dava a collaborar ho feia «en la inteligencia de que, si ellos no se venian á 
nosotros, por ley de necesidad y del mejor modo que pudiéramos y supiése- 
mos, nosotros nos iriamos á ellos, invadiendo sus tareas con el acicate de una 
firme voluntad y el deseo de preparar las conciencias, revoluc~onándolas con 
nuestras aspiraciones, para acelerar el triunfo de la revolución social que se 
vislumbra ya en el horizonte de la emancipación de los pueblos». Poc efecte 
degué produir aquesta crida entre la intellectualitat catalana, i així sembla 
reconeixer-ho el mateix Llunas en ressenyar, tot seguit, les conquestes del 
proletariat en el camp de I'inteuecte: peribdics, pamflets, teatre, poesia i, 
finalment, novella. Ara, i independentment de la qualitat literaria d'aquesta 
producció, de valor ben relatiu, perque el que els interessa són només les 
idees, el programa és ambiciós i pensat a consciencia. 

Malgrat tot, aquest corrent cultural anarquista té ben poca cosa a veure 
amb el fenomen que es produirh els anys noranta, quan es realitzari l'aproxi- 
mació &un grup d'escriptors a l'anarquisme, obeint, no pas a crides com la 
de Llunas, sin6 a unes contradiccions internes de I'inteMectual burges, enfron- 
tat a la seva condició." Només cal, per demostrar que la nova actitud no 
prové dels grups anarquistes culturalistes del segle X I X ,  constatar el canvi de 
contingut que s'opera en «Ciencia Social» respecte a «La Tramontana» i com, 
fins i tot aquells intellectuals que de la m i  dels republicanisme de Valentí 
Alrnirall havien intentat d'introduir-se en la literatura culta -i que, justa- 
ment pel fracis recollit, mostraven una voluntat ben clara per incorporar-se 
al Modernisme que en recollia, en part, la tradició esquerrana- ocupaven, 
dins del moviment, un Iloc secundari. Si bé, &una manera o altra, continuen 
lligats a «L'Aveng», no els trobem a «Ciencia Social» i, d'entre ells, tan sols 

garíem la collaboració de tota la joventut intellectual de Barcelona, que fins avui no ha sigut 
explotada per ningú.» 

25. Tot i amb aixo, val la pena de ressenyar els contactes que s'havien produit anterior- 
ment entre LIunas i aL'Avenc»: «La Tramontana», XI, núm. 517 (26 de juny de 1891), p. 2, 
publica i'atac del seu collaborador J. ALADERN, «L'Auenc» retrógrado, perb al núm. 526 (30 
d'octubre de 1891) feien una crítica de Sagramental semblant a la que havia provocat la pro- 
testa. A partir del número 575 (5 d'agost de 1892), «La Tramontana» passa a imprimir-se a 
l'establiment tipografic de «L'Avenc». No fan cap referencia a les actituds ideolbgiques dels 
modernistes, pero, en canvi, elogien la campanya de reforma ortografica i la van adoptant len- 
tament (vegeu el solt publicat al núm. 593, del 9 de desembre de 1892). «La Tramontana», 
~ I I ,  núm. 609 (31 de marc de 1893), reprodueix Les noves idees en el «Brusi», de «l'amig 
Cortada», acompanyant l'article d'un comentari elogiós: «No pod de mes fina manera posarse 
de rdéu  la nulitat dels aferrats á i'antigor y á la rutina, á la vegada qu'induliir á la jo- 
ventut y tot, á l'estudi de la qüestió social sense prejudicis de classe, buscant SOIS la veritat 
Y adoptanda y proclamanda alla hont es trobi.» No 4s estrany, doncs, que en ésser detingut 
Llunas després de l'atemptat del Liceu, la seva m d e r  demani ajut a Massó i Torrents en la 
carta que publica VALENTÍ (OP. cit., p. 175), encarregant-li, a més, d'inserir la notícia a 
«La Tramontana». No era, doncs, un gest espontani, com diu Valentí, sinó avalat per unes 
relacions professionals. 

26. Assistent a «la penya de La Vanguardia» que es reunia a l'Ateneu -un dels nuclis 
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pot atirmar-se que Pellicer hagués influit ideolhgicament en 

e Brossa afirmava que el tret fonamental de les literatures 
era el fet de traduir «les crisis d'idees i sentiments, tant 
ectives, els problemes socials i l'estat transitori qu'en- 

cietat vetusta que no té dret a una existencia 
na civilització, la burgesa. Crisi, si més no, de 

a estament al servei d'uns principis d'organització so- 
al burgesa i, per tant, de desorientació per la @rdua dels vells ideals cons- 

ia Eugeni d'Ors, que havien mantingut fins aleshores 
aboració entre artistes i polítics. Aquesta crisi, pero, 

ecta de diversa manera 1% joventut modernista. Un sector, desenganyat 
transcendentalitza l'activitat artística i intenta 

a solicitud de poesia, de misterio, de más allá, que 
tra humanidad, aquejada, á estas horas, de angus- 
ensueño y consolación»P És l'evasionisme de l'Art 

acions d'Eugeni &Oís, queda confós amb les acti- 
ctors regeneracionistes. Ors recolza les seves afir- 

ió antimodernista ja ben present en els primers 
ocasió, Maragall havia intentat posar les coses 
és el punt al qual ha desembocat la civilització 
ació social defensada per aquells que acusen les 

actituds modernistes de dissolvents. «Todos estamos canformes -escrivia- en 
que uno de los aspectos más caracteristicos de la vida moderna, cualquiera 
que sea el pueblo en que se la considere, es la falta de ideales que merezcan 
tal nombre, el afán exclusivo de medro y de goze material y la ausencia de 
energías y de alteza morales»>g pero, especifica en una altra banda, «no 
faltan temperamentos generosos que, por una especie, de pudor moral, se in- 
dignan de la acusación de falta de ideales lanzada contra las nuevas genera- 
ciones y afirman valientemente la existencia de un gran ideal ... latente gn 
nosotro;. Tal afirmación, sana y profunda, es nuestro único orgullo, nues- 

que potencia els escriptors modernistes-, Josep Lluís Pellicer participa en moltes de les 
manifestacions modernistes dels primers anys noranta, sovint amb actituds molt combatives. 
Així, en la Festa Modernista de Sitges de I'any 1894, pronuncia un brindis per «las tendencias 
más radicales, más demagogas del arte, aunque sus manifestaciones parezcan locas, jaunque 
lo sean!», segons traducció del corresponsal de «La Vanguardia* del 6 de novembre de 1894 
Dos crítics, Raimon Casellas (a I'artide En Pellicer, «La Veu de Catalunya* 17 i 26 de juny 
de 1901) i Joan Bruil (a En Joseph Pellicer, «Joventut», 11, núm. 72 [27 de juny de 
19011 ps. 440441) coincideixen a afirmar la identificació de Pellicer amb el Modernisme. 
Casellas, en concret, que el tracth durant aqueus anys, ressegueix la seva evolució artística 
des de I'aprenentatge al costat de Martí i Alsina i I'inscriu, com a pintor, dins la tradició del 
realisme social que, en pugna amb I'academicisme, desemboca en el Modernisme. Des d'aquest 
punt de vista, Zitto, silenzio, che passa la ronda (1869) seria un quadre de significació sem- 
blant, a Catalunya, a la pintura político-social de Claude Monet. Casellas relaciona, també, amb 
el Modernisme les característiques del seu dibuix i explica que la seva mitificació com a artista 
fou deguda, sobretot, al fet de convertir-se en víctima quan, el 1895, opta a la catedra de 
dibuix de Llotja i fou injustament marginat en les oposicions, cosa que serví de punt de 
partida d'una amplia campanya artístico-política. 

27. Jaume RROSSA, Narcís Oller, «L'Avenc», segona epoca, any N, núm. 12 (desembre 
de 1892), p. 353. 

28. Rairnon CASELLAS, Bellas Artes. La evolucidn decorativa de la pintura modernaJ «Su- 
plemento de La Vanguardia», 1 de gener de 1894. 

29. Joan MARAGALL, Obres completes, vol. xv (Barcelona, Sala Parés Llibreria), p. 19. 
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tra defensa. No; no debemos sufrir, que porque no acertemos a condensar 
nuestras aspiraciones y nuestros anhelos en una palabra como la de razón, 
que empequeñecieron nuestros abuelos, o la de libertad, que han desacredi- 
tado nuestros padres, se nos tenga por espiritus apagados, por pozos se- 
cos, por perdurablemente ineptos e impotentes. No; mucho sentimos vibrar 
y moverse en nosotros, mucho anhelamos y presentimos, mucho tenemos que 
decir y mucho podemos hacer».30 El Deus ignotus de Maragall condensava 
la voluntat del Modernisme per trobar uns nous ideals, cosa que, en política 
cultural es tradda en la lluita per unir Catalunya al procés histbric de 1'Euro- 
pa contemporania: situar-la al mateix nivell cultural, artístic i literari, perb 
no com a ideal on establir-se definitivament, sinó com a mitja per incorpo- 
rar-la a la dinamica desencadenada arran de la crisi, la qual havia de trobar 
solució en el naixement &una nova societat i d'una nova cultura universals. 
El sistema de valors que havia caracteritzat el segle XIX ja no servia als 
homes de final de segle. Ells, perb, conscients del procés intellectual que 
seguia Europa, topaven amb el conservadorisme poiític, cultural i literari 
de la soaetat catalana de la Restauracib. Calia, doncs, trencar amb tot allb 
que irnpedia la incorporació de Catalunya als canvis que s'estaven gestant a 
Europa, fer taula rasa de tot el que els era donat per les generacions que 
els havien precedit. En concret: a la dependencia política hi oposaren la 
construcció ideolbgica i política del nacionalisme, i a la cultural de la Re- 
naixenga, de la «soi disant renaixen~as, «la creació d'un centre de cultura 
propi, g e n ~ h a  espressió de nostro carhcter, marcant ben bé la diferenciació 
existent entre la nostra estructura moral i intellectual i la dels demés pobles 
qu'ens volten»." Abans d'assolir, perb, aquest objectiu, s'imposa clarament la 
necessitat de destruir: «Quand se vol construir un edifici nou, s'ha de co- 
menpr abans per tirar el vell a terra del tot, fins els fonaments, sinó, en 
llog de fer res de nou, no més es fan que remen do^».^' És la justificació de la 
crítica de la «rebentada» o de I'«espaterrament» que adopta la revista «L'A- 
v e n p  i, en general, tot el grup d'intelrlectuals modernistes." 

La destrucció de les bases ideolbgiques, polítiques i socials sobre les quals 
s'establia la societat catalana contempordnia era la premissa necesshria per a 
la consecució dels nous ideals. En l'apologia de la destrucció, el Modernisme 
troba un objectiu parallel, en molts punts, al de I'anarquisme, aspecte que 
no havia de passar per alt als seus oponents: en les seves brillants invectives, 
Torras i Bages situava les actituds socials (regeneracionistes i anarquistes) i 
les antisocials (evasivo-esteticistes) rera un mateix objectiu, el de dissoldre els 
principis etics, religiosos i socials: «L'escepticisme modern, 1'Art modernis- 
ta, la sociologia revoluciondria, tenen Io existent per defectuosíssim, porten 

30. Joan MARAGALL, Obres completes, op. cit., p. 25. 
31. BROSSA, Viure del passat, op. cit., p. 262. 
32. Alexandre CORTADA, El nou autonomisme catald, «L>Aven~», segona epoca, any V, 

núm. 9 (maig de 1893), p. 131. 
33. La impottancia de la destmcció dins la crítica modernista ja fou remarcada per 

Joan Lluis MARPANY, Sobre el significat del terme «modernisme», aRecerques», núm. 2 (1972), 
ps. 77-78. També a VALENTÍ, op. cit., p. 171. Un i alae han fonamentat l'argumentació en cita- 
cions de Brossa i Cortada. Val la pena de remarcar que Caseilas, que no participa del radi- 
calisme politic d'aquests, en una necrologia de Martí i Alsina («La Vanguardia», 1 de gener 
de 1895) s'expressa en termes idsntics: «Claro está que para los efectos de la progresión 
impulsara lo mismo sirven lar afirmaciones que las negaciones. Igualmente contribuye al levan- 
tamiento de un edificio el que realiza la nuew obra, que el que previamente derribó las 
viejas construcciones.» 
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dins de son cap un deus ignotus, una norma desconeguda de la gran majoria 
dels liomes, una idea desinteressada i perfectíssima a la qual volen emmotllar 
la impura realitat. (...) La perfecció, la bellesa, el summe de la humanitat 
se'l fa consistir en I'anihilament; i, no obstant, tots els afanys d'aquests menys- 
preadors de lo existent són per a gaudir de lo present i material.» Feia temps, 
ja, Jaume Brossa havia detectat acusacions semblants: <La sincera imparcia- 
litat amb que "L'Avenc" diu el seu parer sobre el moviment literari de Ca- 
talunya es qualificada de nihilista. Segons els aymadors de la nostra terra es 
una conducta antipatribtica, destructora.»" El Modernisme, és clar, no es 
queda en la pura destrucció: creu en el futur i cerca, simplement, de destruir 
allb que impedeix la seva desclosa. Perb, no és aquesta la mateixa finalitat 
de la «propaganda pel fet» anarquista? La destrucció de la societat burgesa i, 
per tant, dels seus puntals (poder polític, econbmic i religiós) havia de signi- 
ficar el desfermament i manifestació creadora de les forces naturals de l'indivi- 
du, ofegat fins aleshores per convencionalismes imposats, i l'aparició d'una 
nova societat antiautorithria. La presencia de les idees rousseaunianes sobre 
la bondat ingknita de l'home, enfront de la maldat de l'organització social, 
constitueix una de les bases de I'anarquisme i, també, dels corrents ideol6- 
gics en els quals s'insereix el Modernisme. Perb l'intellectual revoltat contra 
la seva propia classe reivindica, també, la seva independencia i s'automitifica 
com a portador dels valors etics i culturals en els quals, segons eU, haura 
d'assentar-se la societat futura. Més que a la destrucció de les classes socials, 
aspira a una reestructuració global que retorni la intel3igencia a la direcció que, 
en una societat orghnica, hauria d'ostentar. El seu individualisme ha nascut de 
la recanca que sent davant la dissociació, produyda per la pujada al poder de 
la burgesia, entre classe dirigent i estament intellectual. El llibertari, en canvi, 
per assolir el dret d'autonomia individual, ha de posar l'accent en la revolta 
destinada a provocar el canvi revolucionari de les estructures socials o, millor, 
la desaparició de les estructures coercitives. Aquestes diferencies, malgrat tot, 
amb prou feines es manifesten en les respectives concepcions dels moviments 
de masses. Per a I'anarco-comunisme (l'anarco-cololectivisme, sindicalista o as- 
sociatiu, no hi participa amb tanta contundencia) és la iniciativa individual 
l'única efectiva. Semblantment el Modernisme: la massa significa la destruc- 
ció de la individualitat i, doncs, de la voluntat, allb que és creador i renova- 
dor en l'home, signe de la seva Ilibertat. Massificat, l'individu es converteix 
en simple part d'una entitat superior, dominada per una «anima collectiva», 
que es manifesta moguda per instints primaris, purament destructors. No és 

er la massa, doncs, per on pot passar la renovació de la societat, sinó per 
dividu capac d'imposar-se sobre ella. L'intellectual la menysté i se n'apar- 
, l'anarquista, tot menystenint-la, la utilitza. 

Les diferencies són, sovint, únicament de matís, pero han estat causa de 
oltes confusions. En el camp de I'estetica, l'anarquisme, que, a diferencia del 
rxisme, no havia proposat una metodologia d'analisi científica de la socie- 

acoU corrents ben divergents; en general, adopta, tot adequant-los, els 
inants a cada període." Així, si William Godwin infíuí de manera decisiva 

24. Josep TORRAS I BAGES, Obres completes, vol. xv (Barcelona, Biblioteca Balrnes, 1936), 

35. Jaume BROSSA, L'independencia de la crítica, «LIAvenc», segona epoca, any v, núm. 
(28 de febrer de 1893)' p. 50. 

36. Un Uibre com el dlAndré RESZLER, L'esthétique anarchiste (París, Presses Universi- 
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en la creació del concepte romhntic de I'artista, Proudhon, més prhxim al nai- 
xent realisme, posa les bases tebriques del que posteriorment seria el realisme 
socialista. Són dues direccions gairebé antithtiques, continuades, en part, la pri- 
mera per Bakunin, i la segona per Kropotkin. En les darreres decades del 
segle XIX dominava entre els intellectuals l'anomenat (amb ben poc d'encert, 
donades les confusions que ha comportat) «anarquisme individualista»;'7 re- 
muntable a Max Stirner, que va exercir la seva influencia a través de Georg 
Brandés, Ibsen i, sobretot, de Nietzsche, és a dir, del que és conegut comuna- 
ment com a Vitalisme. Tarnbé el corrent d'assagistes anglo-saxons que porta- 
ren fins a les darreres conseqü&ncies, especialment en el camp de la sociolo- 
gia, el pensament htico-social sorgit de l'individualisme romhntic (Carlyle, 
Emerson, Spencer, etc.) hi són, sovint, assirnilats. Perb tots aquests corrents 
d'exaltació de I'individu com a reacció contra la massificació i l'igualitarisme 
de la societat industrial, bo i coincidint amb l'anarquisme en molts dels aspec- 
tes filosbfics i de crítica social, se'n separen en no aplicar-los a la lluita de 
classes, sinó, exclusivament, al camp de l'etica i de la cultura. Aixb no vol dir, 
pero, que artistes i escriptors revoltats, en pugna amb les classes benestets, 
com Wagner, Ibsen, ToIstoi i tants d'altres, no influissin igualment els cer- 
cles d'intellectuals i els nuclis d'obrers anarquistes. 1 dins d'aquestes actituds 
de revolta originades en la situació marginal de I'art i de la cultura en la so- 
cietat burgesa, molts intellectuals europeus desembocaren en una milithncia 
socialista o anarquista més i menys explícita.% William Morris, Oscar Wilde 
Pisarro, Fénéon, Octave Mirbeau, Unamuno i Azorín, entre tants d'altres. Pot- 
ser en part per esnobisme, per aquesta seria, en tal cas, una caracteristica 
més d'una revolta nascuda en el si de la burgesia i en contra de la propia 
classe. 

El de Catalunya, pero, mereix d'ésser considerat com un cas especial per 
les característiques ideolhgiques del grup regeneracionista que porta a terme 
aquests contactes. Dins de la revista «L'Avenc» queda ja ben perfilada la 
direcció que prendri I'activitat del grup quan, a partir del 1894, abandoni en 
part la practica literaria per Iliurar-se a l'agitació ~ocial.'~ En principi, l'anar- 
quisme ofereix una alternativa global al present i, per tant, els inteElectuds 
modernistes han de sentir-se solidaris amb aquells «que, com nosaltros, volen 
un estat superior a l'actual, tenen una gran fe en l'avenir i senten en llur for 
intern l'avís misteriós i inefable de qu'una societat nova ha de venir a substi- 
tuir forcosament la que estem c~ntemplant»~ i, encara, segons Cortada: «Qui 
es dediqui a llegir un xic tot lo qu'en el conjunt de les revistes dels joves i 
dins del socialisme i de l'anarquisme modern es va predicant i produint are 
com are, podra convence's desseguida que veritablement la nostra epoca porta 

taires de France, 1973), que parteix de Texisthcia &un pensament artistic coherent per part 
de l'anarquisme, demostra, a parer meu, exactament el contrari: que l'anarquisme ha anat 
adequant a la swa füosofia de revolta els corrents estetics dominants a cada període. 

37. Vegeu les difidtats de delimitació de les ídeologies al capitol 6 de I'estudi de James 
JOLL, LOS anarquistas, traducaó castellana de Rafael Andreu Aznar (Barcelona, Edicions Gri- 
jalbo, 1872 '), ps. 136-161. 

38. Un resum de l'estat de la qüestió -per bé que amb molts buits en parlar de la li- 
teratura catalana- 6s Rafael PÉREZ DE LA DEHESA, Estudio preliminar, op. cit., Vegeu, tam- 
bé,,Clara E. LIDA, Literatura ..., op. cit. 

39. J. F. RAFOLS, Modernismo y modernistas (Barcelona, Ediciones Destino, 1949), ps. 
77-93, i MARFANY, hpec t e s  ..., op. cit., especialment ps. 13-14. 

40. BROSSA, LJindependencia ..., op. cit., p. 50. 
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un 

formulen al moviment de Renaixen~a és el d'haver-se ma 
poble i de les aspiracions revoluc.ionaries d'aquest. Per 
que una autkntica renovació només podia basar-se en la 
perb, comencar de nou, fer-li co 
nir la nostra nacionalitat no 'esta gens 
les classes qu'estan apretades per la ca 
cratic, sinó que, tenint per fona 
gant tots els factors i energies socials per arribar al 
grama, a la democr 
qu'el moviment catalanista 

41. Alexandre CORTADA, Les noves idees en el «Brusi», uL'Avencu, segona epoca, 
any v, núm. 5 (15 de marc de 1893)' p. 76. 

42. BROSSA, Viure del passat, op. cit., ps. 263-264. 
43. CORTADA, El nou autonomisme ..., op. cit., p. 132. 
44. Revista General. La joventut de fbra d'Espanya, uLYAvenc», segona epoca, any v 

núms. 13-14 (julio1 de 1893), ps. 222-224. 
45. , Eugeni D'ORS, Obra catalana ..., op. cit., ps. 1534-1536. 
46. Alexandre PLANA, De i'unid de la Democracia ab les Arts, uEl Poble Catala», 12 de 

gener de 1911. Plana escriu: «la burgesia (...) tingué l'encert d'allunyar els intelectuals de les 
masses obreres. Afalaga els intelectuals encara que en realitat els tingués per enemics, pero 
temia que1 Uur esperit Iliure, individualista pogués un dia sumar-se a llesperit colectivista 
dels obr.ers (...). D'aquí han vingut la concepció aristocratica de l'art y la negad6 de la ca- 
pacitat de les democracies en. el domini de la bellesa.» Vegeu-ne un comentari a Iolanda 
PELEGR~, Aexandre Plana, crftic literari, tesi de Ilicenciatura, Facultat de Fiiosofia i Lle- 
tres, Beiiaterra 1974, ps. 25-26. 
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sos conflueixen en un punt: «Totes les seves protestes revolucionaries son 
fetes per defensar els inatacables i inalienables furs de 1'Ideal.n És, per tant, 
en funció de la condició d'artistes que adquireixen una dimensió revolucio- 
nhia i que lluiten per un canvi social: «En una societat lliure la lluita per 
l'idea sera més accentuada, perque, tenint tot-om assegurat el dret a la vida, 
tot-om cercara la facultat de puguer aspirar an el predomini de l'intelligen- 
cia». Així, com el Comte Arnau de Maragall segueix, solitari, un moviment 
d'ascensió enduent-se'n amb ell «les veus de la terra»> la intelrlectualitat 
conscient ha de convertir-se en la punta de llanqa de la societat, en el seu cap- 
davanter. La voluntat d'agermanar I'aristocratisme individualista de I'intel- 
lectual revoltat i la dimensió social del seu programa de revolta es tradueix, 
d'aquesta manera, en una idea nietzscheana expresada perfectament en un 
poema, escrit anys més tard, per Oliva Bridgman:'YI'individu fort, el super- 
home, és qui posseeix el sentit de la Historia i qui la fa avancar. El seu indi- 
vidualisme, per tant, adquireix una dimensió social perque 

Sagrada es la misió; tens de complirla. 
Per'xó t'han engendrat; per'xó les mares 
nodreixen als seus fills; per'xó la História 
ens ensenya'l camí. Gmpanys, se 
y'l món avansará. 

L'empenta revolucionaria d'aquests escriptors troba correspondencia en el 
moviment anarquista que, en aquells rnoments, estava sofrint una profunda 
transformació." Anaven quedant enrera les velles idees colrlectivistes, basades 
en l'acceptació de la propietat individual del producte del treball, i l'anarco- 
comunisme s'obria pas per moments, arnb tots els canvis, ideologics i tactics, 
que comportava. Anava desapareixent tota organització externa unitaria i 
proliferaven els petits gmps de quatre o cinc individus, c6lrlules molt actives 
i autonomes de difícil control i localització. La gran massa anarquista, pas- 
sada I'eufbria de les primeres celebracions de 1'1 de Maig i mancada d'un 
marc organic per a I'acció (que no sera assolit clarament fins a la fundació de 
la C.N.T.), havia caigut en un marasme d'inactivitat del qual només podria 
sortir molt lentament, en encaminar les seves accions cap a la vaga revolu- 
cionaria. Els militants més destacats del període es trobaven en dos fronts 
de Iluita, en aparent -més que real- fraccionament: els uns, en el camp 
de I'elaboració &una ideologia revoluaonaria, i els altres, en el camp de 
l'acció directa. Kropotkin, en aquells moments el prototipus del revoluciona- 
ri a Europa, era, no ho oblidem, un intellectual que procedia del nihilisme 
rus i que, en el seu exili a Anglaterra, alhora que nodria, amb una immensa 
quantitat de papers, revistes revolucionaries de tots els colors i de tots 
els paisos, cercava la colrlaboració, l'adhesió o l'amistat d'artistes i d'escriptors. 
Llunas, a Catalunya, l'havia pres, possiblement, com a model. Pero ni havia 
encertat el moment de formular la crida ni el programa que oferia era l'ade- 
quat. Entrats els norantes, en canvi, I'anarquisme comptava ja amb una serie 

47. Vegeu i'estudi de ~ ~ A R F A N Y ,  Arpectes ..., op. cit., ps. 122-185. 
48. J. OLIVA BRIDGMAN, Jovenesa (Barcelona, Centre Editorial Presa, s. d.), p. 27. 
49. Vegeu, sobre aquest canvi, CAMINAL, op. cit., especialment els capftols inicials. Fede- 

rico URALES, La euol~cidn ..., op. cit., ps. 114-144, fa una excellent descripció del canvi ideo- 
lbgic dels dirigents marquistes cap al comunisme ilibertari. 
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de pensaaors ae consiaerable sur: onaaa la tensió nascuda 
amb el Modernisme entre l'artista i la societat, eren ja possibles. 

En efecte, aquests contactes van concretant-se a partir de la desap 
de la revista .«L'Avenc»,"O que .havia esdevingut brgan literari exclusiu dels 
generacionístes. El grup més radicalitzat d'aquests emmena les seves activit 
a partir d'aleshores, cap a la conscienciació ideolbgica i cultural de la cla 
obrera, participant fins i tot en activitats propagandístiques i d'agitació or 
nitzades per l'anarquisme." La colla del Foc Nou, formada per set persones 
(Jaume Brossa, Celestí Galceran, Josep Roca i Cupull, Bernat Rodríguez Ser. 
ra, Ramon Sempau, Ignasi Iglésias i Pere Corornines) que es reunien en ur 
banc públic de la Gran Via, és un bon exemple d'aquestes intencions. Amb 
el seu aire entre tertúlia literaria i ce1lula anarquista, organitza, a través del 
grup Teatre Independent, la representació d'Espectres d'Ibsen, esdevenimeni 
que reuní, en el Teatre Olimpo, «des dels fills d'en Güell fins als anarquiste: 
de l'acció directa»." El fet és prou conegut. El que no s'ha remarcat prou, 
em sembla, és la carta que el grup regeneracionista jugava amb Ibsen, 
ideologia del qual s'identificaven tant l'anarquisme corn el naixent naci 
me. Ibsen els apareixia corn I'ideal d'europeització i de cosmopolitisme, 
ple al qual ha &aspirar un poble~com Catalunya en la seva recuperació cultu- 
ral, ja que té una demografia i uns condicionants histbrics semblants als dt 
Noruega. Cortada n'havia parlat a «L'A~enc».~?ere Coromines, en la confe- 
rencia que pronuncia amb motiu de la representació citada, el proposa corn a 
programa d'acció «de la nostra terra catalana, que, després d'un ensopiment 
de tres-cents anys, veu deixondir-se els seus fills, corn raca nova que salta a 
la pomada i Ilanca al cel el cant de la seva jovenesa»." Ibsen, corn a punt de 
confluencia d'anarquistes i nacionalistes, sera l'autor sobre el qual s'assentaran 
els intents de crear un teatre independent destinat a la propagació ideolbgica 
i a la cdturització de la classe obrera, tal corn es feia a Franca." Felip Cortie- 

50. Les actituds anarquitzants dels redactors degueren comptar en la decisió de Massó de 
tancar la revista. Aquest sentit deuria tenir la noticia quan Caselías la comunica a Rusiñol, 
aleshores a París. La resposta d'aquest és un perfecte indici de la situació de solidaritat i 
de distanciament entre els dos grups modernistes: «sigui com vulgui era una revista qu'es 
preocupava de las cosas de I'esperit tan refotut, cada dia mes, á la nostra tema butiguera~. 1 
afegia: «La mitxa cana va guanyant camí en contes de perdren. Hi ha moments que pe 
qu'es Ilastima qu'els anarquistes sigan assessinos y bestias.» 

51. La reiació dels fets concrets escapa a les possibilitats d'uns comentaris corn 
presents. Vegeu-ne una sintetica enumeració a MARFANY, hpectes ..., op. cit., ps. 22-27. Cal. 
dria potser afegir-hi, amb les protestes per la guerra colonial, les rebentades d'obres de tea- 
tre de propaganda espanyolista, corn la que provoca la primera detenció de Coromines (cf. 
COROMINES, Diaris i records, I, op. cit., ps. 32-34). 

52. Pere COROMINES, Historia d'aquest llibre, prbleg a La mort de Joan Apbstol, dins 
Obres completes, op. cit., p. 522. 

53. A. CORTADA, La campanya autonomo-federalista d'en Xavier de Ricard, «L'Avenp, 
segona &poca, any IV, núm. 7 (julio1 de 1892)' ps. 215-221. 

54. COROMINES, Diaris i records I, op. cit., p. 36. 
55. AixI ho ressenya A. HAMON, El socialismo en Francia, 111, «Ciencia Social», I, núm. 3 

(desembre de 1895), ps. 79-85. Potser la iniciativa de crear el uTeatre Independent» i de re- 
presentar Espectres d'Ibsen no esta del tot deslligada d'aquest text: «Los socialistas han 
añadido el teatro á sus medios de propaganda. Al principio fué el Teatro Libre, de Antoine; su 
objetivo era puramente artistico, literario, pero los dramas que se representaron, de Lecomte, 
Ancey, TolstoF, Ibsen, Rosny, Curel, Hauptmann, etc., etc., tuvieron marcado alcance socia- 
lista, con tendencias anarquistas. El teatro de Art Social siguid el camino trazado, acentuan- 
do la nota, pero sdlo did arna representacidn. L'Oeuvre continu6 y continúa con dramas d 
Ibsen, Strindberg, Beaubourg; pero su objetivo es más bien individualista aue socialista. Po 
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Ua, tipbgraf de «L'Aveng» i militant anarquista, se situa, com a home de tea- 
tre, dins aquesta lír~ia.'~ 1 Iglésias, en els seus prirners anys, intenta d'ésser, a 
Catalunya, el que havia estat Ibsen a Noruega.'' - 

El producte més interessant, perb, d'aquests contactes és la revista «Cien- 
cia Social», que reuní, en uns mateixos intents, anarquistes i modernistes, 
Brossa i Corarriines en concret." El títol no era, com en d'altres ocasions sem- 
blants, un suherfugi que els permetés la publicació d'una revista revolucionh- 
ria darrera una aparenca científica. «Ciencia Social» fou una revista clarament 
anarquista, encara que no ho fossin tots els seus redactors ni couaboradors. La 
seva finalitat, perb, no era estrictament la de portar a terme una funció pro- 
selitista entre la clase obrera, sinó l'elaboració d'una ideologia revolucionh- 
ria solida, que havia de passar per l'analisi científica de la societat, és a dir, 
per I'estudi de la «qüestió social», segons la terminologia del moment. «Nues- 
tro titulo -afirmen al prospecte- és por si solo un programa: de confor- 
midad con él queremos recoger, condensar y metodizar cuanto se sabe acerca 
de las relaciones humanas para fortalecer el criterio emancipador y dar á la 
voluntad la energia que únicamente se obtiene por la posesión de la uerdad.»S9 
Aquesta voluntat científica és irnportant per entendre l'obertura ideolbgica de 
la revista. A través de I'anhlisi sociolbgica, intenten de situar-se més enllh dels 
sectarismes concrets que es debatien en aquells moments, convenguts que amb 
ella proporcionarien «elementos suficientes para una renovación racional de 
la sociedad». Aixo, és dar, no impedeix que, subtilment, declarin el seu anar- 
co-comunisme." Res no fa pensar que Brossa i Coromines, redactors de segur 

el contrario, el Teatro Social, organizado en la Casa del Pueblo, de Parls, es puramente so- 
cialista y en ciertas obras en él representadas el arte brilló por su ausencia, á causa de,ba- 
berse buscado en ellas un medio de hacer propaganda y nada más». 

56. Xavier FABREGAS, Teatre catald d'agitació política (Barcelona, Edicions 62, 1969)' ps. 
185-194. 1 Xavier FABREGAS, Aproximació a la historia del catald modern (Curial, Barcelona 
1972), ps. 184-196. Sobre la divulgació del teatre d'Ibsen portada a teme per Cortiella a Ca- 
talunya en ambients anarquistes, vegeu el volum autobiografic de Feiip CORTIELLA, La vida 
gloriosa (Barcelona, Impremta C. Gispert, 19331, especialment ps. 88-89. Malgrat tot, no hi 
ha un acord total en el c a m ~  anarquista en la valoració d'Ibsen. Ve~eu. en aauest sentit. 
I'atac a l'ináividualisme d'Uneenemi; del poble corn a ideologia antire~o1;cionhia a l'arti& 
anonim, probablement de J. Llunas, La qüestió social en el teatre, «La Tramontana*. XIII. núm. . - , r 

613 (286-1893), ps. 1-2. - 
57. MARFANY, Aspectes ..., op. cit., p. 24, especialment nota 13. 
58. Vegeu la descripció de la revista a Pere COROMINES, La tragica fi de Miguel de Una- 

rnuno, «Revista de Catalunya*, any x, volum XVI, núm. 83 (febrer de 1938), ps. 155-157, 
parcialment reproduida a COROMINES, Diaris i records, 1, op. cit., ps. 43-44, nota 13. Coromi- 
nes cau en alguns errors perque devia citar de memoria: Brossa comen9 a publicar-hi al nú- 
mero 3 (desembre de 1895) amb i'únic article que va signat Jaime Friman (en una altra 
ocasió signa J. F. i sempre J. B. o Jaime Brosa, sic). A més, hi collabora Pompeu Gener, 
amb un articie antireligiós que no té res a veure amb l'anarquisme, i hi fa diverses ressenyes, 
segons Coromines, David Ferrer. PÉREZ DE LA DEHESA, a Política y sociedad en el primer Una- 
rnuno (hiel, Esplugues de Llobregat-Barcelona 1973 '), p. 73, afirma que Anselrno Lorenzo 
n'era el director. No n'he trobat constancia. A més, resultaria estrany que, donades les seves 
actitud5 envers la cultura catalana, posés Brossa i Coromines a la redacció. Si, com insinua Coro- 
mines, la iniciativa era del tipbgraf GaietA Oíler, possiblement fou eU qui dirigf la revista 
amb l'ajut de Brossa i Coromines (per obtenir collaboracions d'altres intdectuals) i de 
Lorenzo, Tarrida i altres (per part dels anarquistes i per obtenir i traduir les collaboracions 
estrangeres que publicaven). 

59. Circular-prospecto, «Ciencia Social» I, núm. O (julio1 de 1885 [1895]), p. IV. 
60. Circular ..., op. cit., p. IV: «Queremos (...) la igualdad como elemento esencialmen- 

te constitutivo de la sociedad, y que cuanto existe como bienes naturales, y cuanto se ha for- 
mado por la observacidn, el estudio y la inteligencia humana, constituya un patrimonio uni- 
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de la revista,"' rebutgessin aquesta quaIificació. Malgrat tot, en els articles 
respectius que hi publiquen, demostren notables diferencies &actitud. 

Totes les collaboracions de Brossa giren, d'una manera o altra, entorn del 
problema de les relacions entre l'intellectual i la lluita obrera. Potser el plan- 
tejament més clar del problema el fa a través d'una denúncia concreta: «( ...) 
nuestra preocupaci6n acerca del alcance que vemos en h intrusión de los lite- 
ratos y artistas en el movimiento social contemporáneo. Paul Adam es un 
caso más de cierta abdicación en el espíritu de un joven escritor que después 
de haber conquistado fama, dedicándose á la disección del cuerpo social, cam- 
bia de rumbo para obtener la aquiescencia de los oportunistas»? Brossa vol 
evitar aquesta utilització d'un front per l'altre fixant clarament el camp d'ac- 
ció de l'intellectual i el del moviment social, buscant els punts de convergen- 
cia, sense, pero, que cap d'ells renuncil al seu programa. La Sociología y la Uto- 
pia? el seu primer article a la revista, enfoca el problema i assenyala com 
l'humanisme modern, l'estudi de la qüestió social (la sociologia, aquesta ciencia 
identificada amb el procés revolucionari), es mou en un pla diferent del de 
l'Ideal (la Utopia), producte de l'art i de la literatura, el qual, histbricament, 
sempre ha anat al davant perque actua més e n a  de la realitat. Convergeixen, 
pero, en l'objectiu final. No li cal, doncs, a l'intellectual, cap renúricia. Simple- 
ment, afirma Brossa tot parafrasejant Guyau, es tracta de, «teniendo grandes 
necesidades de Ideal, saber armonizar el individualismo y la solidaridad*. De 
manera semblant, perb més directa i atrevida, a La acción" s'enfronta a la 
problemhtica del movirnent obrer, caracteritzat aquells anys per l'apatia col- 
lectiva, juxtaposada a la sorollosa «propaganda pel fet», &iniciativa individual. 
Brossa no rebutja I'acte individual de violencia, que pot servir «de simbolo, 
de bandera para sacudir el egoismo brutal adormecido de los filisteos satisfechos», 
pero afirma que «nunca podvb llevar á la victoria decisiva». Cal una organítzació 
unitaria de lluita prou Amplia que sigui capac d'unificar totes les forces progres- 
sistes i encaminar-les en una acció conjunta que comporti el seu triornf efetiu: 
«El objetivo de la acción organizada ha de consistir en cohesionar la mayor suma 
de afinidades electivas que den á las aspiraciones de abajo la forma categórica de 
la ilttposición. La cohesión de fuerzas ha de buscarse á la par en la critica nega- 
tiva y destructora y en la unión por la acción.» La fórmula, en gran part baku- 
niniana, conjuga el vell internacionalisme orghnic de l'anarco-collectivisme amb 
les tecniques de la violencia defensades per l'anarco-comunisme. 1 li serveix, 
també, per emmarcar en la lluita obrera l'activitat intellectual: «Es aun lejano 
el tiempo en que vayan convergiendo á un mismo punto el pensamiento y la 
acción C...). La tarea del pensamiento es grande y sublime, pero pensar por el 
placer de pensar puede conducir á la enestesia moral y p o ~  ende á la duda, al 
hamletismo, y al olvido absoluto - d e  fakir- de la acctón salvadora y for- 
tificante.~ Per aquest motiu, solament la voluntat d'acció conjunta i practi- 
ca podrh salvar l'especulació pura de la inutilitat. Així, l'estament intellectual, 
grhcies a Ia voluntat, podrh convertir el pensament en acció i, en conseqü2n- 

versal, puesto sin limitación, ni exclusión, ni preferencia de ninguna clase á disposición de to- 
dos y cada uno de los individuos de la especie humana.» 

61. Vegeu els arguments de MARFANY, Arpectes ..., op. cit., p. 26, nota 15. 
62. «J. F.» [BROSSA], Revista de revistas, «Ciencia Social*, 11, núm. 5 (febrer de 1895) 

p. 147. 
63. . «JAIME FRIMANP [BROSSA], Sociologia y la Utopía, «Ciencia Social», I, núm. 3 

(desembre de 1895)' ps. 65-68. 
64. J h e  BROSA [sic], Lu acción, «Ciencia Social*, n (abra de 1896), ps. 197-200. 
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cia, recuperar el dirigisme social perdut. Cal adonar-se, per tant, que uva á 
empezar la época en que se habrá de consagrar á los santos de la voluntad y 
que tal vez presenciaremos un profetismo y un apostolado de que no hay se- 
ñales en la historia». 

Si la intenció de Brossa és la de situar-se, corn a inteuectual, dins la llui- 
ta obrera, la de Coromines sembla f o r p  més simple. Actua corn a socibleg i, 
donada la identificació entre sociologia i anarquisme revolucionari, els seus 
articles no són essencialment diferents dels escrits per dirigents llibertaris, fins 
i tot en les referencies que fa a la societat futura. No en va Federico Urales, a 
les seves membries, el recordava corn a «cabeza de la hidra anarquista catala- 
na»: al costat de Tarrida del Marmol, Llunas, Jaume Torrents, Baldomer 
Oller, Teresa Claramunt i Gaieta Oller. Potser el seu article més interessant, 
publicat a «Ciencia Social», és Psicologia del amor patrio," que constitueix 
un esforc per explicar el concepte de patria des d'un punt de vista sociolbgic 
i, per tant, en funció del seu possible sentit dins de la ideologia internacio- 
nalista acrata. Els seus raonaments pateixen un defecte de base, producte del 
metode positivista adoptat: la conversió del cas particular en llei universal. 
Per a ell, donada l'existencia d'excepcions, ni la comunitat de llengua, ni la 
geografia, ni la historia, ni l'etnia, ni els usos i costums poden ser criteris de- 
finitoris. «En realidad, el único concepto posible es el que se funda en la su- 
jeción a una autoridad común». La patria, doncs, «ha de morir el dia en que 
sea derrocada toda autoridad». Si Coromines es quedés aquí entraria en con- 
tradicció manifesta amb tot l'esfor~ del Modernisme per elaborar una ideolo- 
gia nacionalista i, fins i tot, amb els objectius que perseguia el grup regenera- 
cionista en aproximar-se a la classe obrera. Perb l'única cosa que fins ara ha 
fet és destruir la identificació patria-estat. Coromines fa un pas més: la patria 
existeix corn a psicologia, corn a resultant d'un complex conglomerat &afectes 
naturals que s'acumulen i formen l'home, fins al punt de constituir una rea- 
litat amb la qual, necessariament, s'ha de comptar: «No, el defecto no está 
en el amor patrio, sino en la sociedad cruel que aprovecha todas las institu- 
ciones, todos los sentimientos, todas las ideas para mantener á los hombre3 
en lucha encarnizada. (. . . ) Constituid una sociedad solidaria como se propo- 
ne hacerlo el comunismo [PUanarco-comunisme"], y estas mismas institucio- 
nes, sentimientos e ideas de que he hablado, serán el sostén más firme de la 
solidaridad humana. » 

«Ciencia Social» tracta amb bastant de profusió el concepte de patria. En 
part, corn a denúncia de la guerra colonial. En aquest sentit, cal situar-hi els 
articles de Miguel de Unamuno6' i de Pedro Dorado Montera,"' que acomplien 
la funció de denunciar, des de Castella, el mateix que denunciava Coromines 
a la primera part del seu article. Perb Brossa i Coromines, a «Ciencia Social», 
perseguien un objectiu ben clar: la catalanització cultural i, en conseqüencia, 
política - e n  sentit arnpli-, de la classe obrera. Marfany, comentant aquests 
objectius, enumera els obstacles amb que toparen: «Per tal d'arribar a les masses 
proletaries havien d'expressar-se, contradictbriament, en castella, a causa de la 
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ternacionalisme i anticatalanisme, de l'analfabetisme catala dels 
entre casteB i llengua de cultura i de la naixent 

sme polític i ideologia burgesa».@ Era, doncs, un 
i de nou el pensament sociolbgic i polític catafi 
evolucionaris. «Nosaltres -afirma Pere Coromi- 

a la llengua catalana», cosa que 
acusa Coromines -i, amb ell, 

«desutadov de l'ob cap a finalitats culturals i patrio- 

ca empresa. Si féssim cas de les 
rmer volum de Diavis i recovds de Pere 

ens caldria situar un dels objectius de primer ordre del procés com 
de posar fi a la coordinació d'intellectuals i d'obrers rera uns pro- 

lucionaris. La primera petició del fiscal per a Coromines -pena 
corroborar-ho. Amadeu Hurtado afirma que, entre les 
que la població de Barcelona, davant la freqüencia dels 
l'autoritat «la que mereixia més el favor de molta gent 

de castigar amb duresa l'intellectual que tingués tracte amb els elements 
rs de significació extrema perque es creia que havia d'ésser forgosament 

tes les audacies revolu~ion~ries».~~ En aquest mateix sen- 
romines a Promete~l: «Per tota la ciutat va ressonar un 

d'indignació. Calia acabar. d'una vegada amb els homes de lletres que 
les seveSr estúpides ideologies armen el braq del terrorista. L'escarment 

r exemplar, i no s'havia de -limitar a un home. sol, perb ja que 
t, convenia matar-lo abans no es produissin les sensibleries pieto- 
e.» " El relatiu protagonisme de Coromines durant el procés, pero, 

a seva condició d'intellectual o de la seva ideologia. Fou 
la importancia que adquiriren, per a tots els proces- 

ellectuals i polítics que mobilitza en defensa propia i, 
ortament del capita d'enginyers Francesc Ricart, el seu advo- 
ctuació del qual, posant en evidencia les irregularitats amb que 
tingudes les confessions acusatories, repercutí en deschrec de 

molts dels altres acusats. 
La importbcia del Procés de Montjuic en la nostra historia recent obeeix, 

pero, a d'altres múltiples motius. L'esbandida de la cohesió intdectuals-mar- 
quisme n'és, tan sols, un dels episodis i no pas el més important. El procés 
no es dirigí exclusivament a reprimir aquests contactes ni, només, a col- 
lapsar l'anarquisme. Els cops es dirigiren a .  tot el moviment obrer. Ens manca, 
encara, una analisi exhaustiva dels elements ideolbgics i polítics que hi entra- 
ren en joc. L'aportació de Coromines en aquestes darreres publicacions és, 
em sembla evident, de primer ordre. Pero no podem oblidar que es tracta de 
documents i de vivencies personals i, per tant, que totes les interpretacions 
que dóna haurien d'ésser passades pel sedas. Sigui com sigui, el procés marca 
l'acabament d'uns contactes que no sabem fins on haurien arribat, perb que, 
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si haguessin continuat, potser haurien canviat la nostra historia contemporania. 
No oblidem que l'organització unitaria que el proletariat no assolí fins el 1910 
amb la fundació de la C.N.T., la demanava Brossa el 1896, en contra, a més, 
del que propugnava el corrent anarco-comunista dominant aleshores. Perb, a 
més, amb el canvi de segle i com a ~roducte de la profunda transformació 
que s'operh en la correlació de les forces polítiques a Catalunya (en part, gri- 
cies a la reacció de la burgesia catalana), la inteuectualitat modernista es tro- 
ba, a partir del 1900, enfrontada a una situació totalment diversa, que l'obli- 
ga a jugar una carta política a través del nacionalisme republica. L'ideal 
d'una societat diferent es concreta i es polititza. Evidentment hi va haver qui 
li dona un contingut abstracte i més o menys utbpic, com el reformista rus- 
kinia Cebrih de Montoliu, i qui continua mantenint actituds molt prbximes a 
les de revolta social dels anys noranta (com Nogueras Oller). La situació, pero, 
ja no es plantejava amb els mateixos termes, i fins els qui havien protagonitzat 
l'acostament a l'anarquisme, ara, després &arribada la repressió, posaven en 
crisi la seva ideologia. El canvi s'observa molt aviat en Ignasi IgICsias i segueix 
en Amadeu Hurtado o en Pere Coromines. Brossa, que no cedí, va ser sem- 
pre mis un marginat. Les converses sostingudes per Brossa i Coromines, el 
qual ens en dóna noticia," a Madrid, són prou significatives. Brossa no ha 
canviat. Coromines, en canvi, ha seguit una evolució bastant complexa. 

En efecte, la crisi ideolbgica la sofrí Coromines durant el període de re- 
clusió a Monejuic i se li evidencia, definitivament, durant el seu exili a Hendaia. 
Des d'allí, escriví una carta a Unamuno, datada el 9 de julio1 de 1897; en la 
qual, enrnig del desconcert i de I'escepticisme, intentava enfocar de nou la 
lluita revolucionaria. Si bé els objectius, sobre el paper, continuaven essent 
els mateixos, els mitjans havien canviat. Calia, segons ell, prescindir total- 
ment de I'acció i mantenir-se al nivell estricte de les idees: «Los hombres 
quieren ver en su vida el triunfo de un ideal, y esto produce terribles preci- 
pitaciones. ¿Por qué no se ha de tener fe en la eficacia de la idea y dejar que 
por amor a ella le abran camino los hombres? Quizds la destrucción de la 
idea muerta tardaría más, pero el triunfo sería más puro y definitivo.» Evitar 
precipitacions significa, doncs, deixar que la historia es desenrotlli per ella 
mateixa seguint el cam' ascendent de les idees, les quals, en funció d'una hi- 
potetica «puresa» del triomf, neguen tota intervenció política. El contingut, 
a més, que dóna forsa a les idees ja no és d'ordre polític o social: «No sé 
por qtcé no hemos de tener fe en la eficacia de una idea, si es grande y gene- 
rosa. Si se considerase así la propaganda, no se haría hablando, sino vivien- 
do conforme al ideal» (els subratllats són meus). Coromines ja no construeix 
una ideologia social, sinó una moral que canviara radicalrnent la seva actua- 
ció ública. 

8 s  cert que la revolta dels intellectuals, d'enca de la perdua de la situa- 
ció de privilegi de que havien gaudit en l'antic regim, sempre tinguC un rera- 
fons de sublimació etica de l'activitat artística. Ja era present en la revolta 
cultural i social del Modernisme en el període anterior al ProcCs de Montjdc. 
Perb Coromines, ara, l'amplifica fins al punt de prescindir de totes les altres 
implicacions de la revolta. Veu els problemes de la societat moderna darrera 
l'bptica de la seva experiencia personal -per més que ell contínuament ho 
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ricglu- 1, després de veure's enfrontat a una possible execució, ho redueix tot 
al «problema moral o religioso que palpita en el fondo del dolor humano». Tal 
formulació desemboca, lbgicament, en el rebuig de qualsevol ideologia que 
pretengui presentar una acció combativa davant la problemiitica social, perque la 
renovació haurii de venir de la idea, encarnada en l'interior dels homes. «El socia- 
!ismo y el anarquismo -ha de concloure inevitablement-, obsesiones econó- 
mico-políticas de la sociedad que muere (...), son productos estériles de ce- 
rebros que piensan dentro del orden de las ideas muertas: son los estoicos de 

9 nuestra época, impotentes en su puro gentilismo para comprender la civiliza- 
ción nueva.» A S ,  els principis de la revolta inteuectual dels modernistes, 
portats fins a l'extrem corn en aquest procés de sublimació de Coromines, 
arriben a a n u k  la revolta. L'artista, portador i símbol dels valors d'integri- 
tat individual de l'home, es converteix en presencia estiitica d'uns hipotetics 
«ideals» d'una societat nova. Quan Commines, a Del meu comerq arnb Joan 
Maragall, rebutja el caracter d'home d'acció que Maragall li atribúia corn a 
element qu'e diferenciava la idiosincrasia de l'un i de l'altre, ho fa afirmant 
que l'amistat entre ells només és explicable perqu2 l'ideal que encarnava el 
poeta era el mateix que el seu: «En primer lloc, jo no he estat mai un home 
d'acció, i per altra banda, la nostra comunió venia del temperament, de les 
més profundes arrels del seny, d'aquella concepció de la vida que era en mi 
ritme pur de la seva poesia.~'' 

Aquestes concepcions són les que emmarcaran la seva obra literaria. Les 
presom imagindries - q u e  Federico Urdes, amb molta clarividSncia, quaIi- 
fica corn «una especie de alto el fuego!, en su historia de l~chador»_~ són 
un primer intent d'aproximació, partint de la introspecció en els seus propis 
sentiments d'home enfrontat al dolor i a la mort, al que sera l'elaboració 
tebrica d'una etica natural i laica destinada a ocupar el paper de la religió en 
la vida de l'home: La vida austera. El Kbre es presenta corn un compendi de 

' normes de comportament que han de guiar l'home a assolir una santedat hu- 
mana, en la qual, l'harmonia i l'equilibri, adquirits a través de la renúncia i 
de l'acceptació de les convencions socials, es converteixen en l'ideal de vida. 
És evident que s'ha produit un canvi, per bé que ell no vulgui identificar-lo 
amb un «renunciamiento o cobardía moral» i que el justifiqui com a ma- 
duració de les actituds anteriors al Procés de Montjúic, filtrades per l'expe- 
riencia del sofriment. 

El canvi es tradueix, també, en la seva actuació pública, encara que, ini- 
cialrnent, tingui una justificació altruista: «Ahora estoy haciendo el papel de 
hombre conservador y prudente, porque así creo poder llegar a la revisión o al 
indulto de los presos.»" Durant la seva estada a Madrid, manifesta una veri- 
table obsessió per oferir una imatge pública d'una «reputación intachable><9 
que li permeti de tornar a Barcelona i de portar a terme els seus ambiciosos 
projectes culturals o literaris. Els estudis planificats abans del 1896 dins el 
camp de la criminologia i de la sociologia de masses -considerats aquests 
fenbmens corn a xacres, l'estudi de les quals, pel fet de traduir les contradic- 
cioris de la societat burgesa industrialitzada, s'inseria en la lluita revolucionh- 
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ria- són ara deixats de banda i substituits per treballs de caire especulatiu o 
decididament academic. 1, parallelament, la seva dedicació als estudis econb- 
mics té com a objectiu unes oposicions a catedra i, si bé aquestes no s'arriba- 
ren a realitzar, la preparació li serví per fer-se carrec del Negociat d'Ingressos 
i Despeses de l'lijuntament de Barcelona, amb la qual cosa passava a colrlabo- 
rar ben de prop en la campanya de sanejament econbmic que portava a ter- 
me la Lliga Regionalista en la seva política municipal. Entretant, en casar-se, 
ha regularitzat, també, la seva vida privada amb l'explícita voluntat &integrar- 
se en les formes tradicionals de vida. Amb tota la raó, Eugeni d'Ors podia es- 
criure que Pere Coromines s'havia redimit «canalitzant la vida energicament 
vers la normalitat política i familiar»." El reconeixement públic no tarda a 
venir: Prat de la Riba l'elegia, el 1907, membre fundador de l'Institut d'Es- 
tudis Catalans, representant d'una hipotetica esquerra civilitzada. El  seu pas 
per Montjuic - q u e ,  segons Pous i Pages, «als ulls de la joventut liberal d'a- 
quell temps, feia d'en Coromines un heroi i un exemple»-a' salvava les for- 
mes. Pero, en realitat, ja era un altre: l'autor del dietari de la Setmana TrA- 
gica Aocumen t  interessant, que ha estat publicat per primera vegada a Dia- 
ris i records-a és ja el cronista temorós de veure el seu nom, com un mite 
de l'esquerra, involucrat en els fets revolucionaris. Quan, el 1909, comenca 
una nova etapa política dins de la Unió Federal Nacionalista Republicana -i 
passa a ser director d7«El Poble Catala»-, Coromines entra dins el joc que 
anys abans havia blasmat. La política catalanista (amb el seu contingut ampli 
de reorganització de la societat catalana moderna) ve, segons ell, a substituir 
les lluites revolucioniiries del sede XIX. El cert. mrb. és aue el seu catalanisme 

, A  , 
s el d'abans del ~ r l c é s  de Montju 
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