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L'escrit de Joon Lluís Pérez 
Francesch jugo un pa r 
protagonista en el si dbquest 
dossier tenint en compte ue 
es tracta d'una visió des 3 e 
dins de les prdpies Bases. El 
seu contingut es mou entre la 
histbria general, incidint en el 
context politic de la Catalunya 
de la darreria del segle XIX, i 
I'evolució dels textos iurídics 
en particular. L'article, concís i 
dar, analitza les principals 
idees que es desenvolupen a 
les Bases, tanta partir de lo 
seva lectura com d'un bon 
coneixement de la cultura i de 
la política que es manifesten 
en el primer catalanisme. 

Coberta de lo pirnera edició de les 
ddibsracions i ocordr de lo Primera 
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Després d'una etapa histbrica en 
que l'organització territorial de 
1'Estat espanyol fou debatuda cons- 
titucionalment, donant-se fins i tot 
experiencies federals, el egim ca- 
novista toma a organitzar-se d'acord 
amb esquemes centralistes. D'altra 
banda, la dinamica polftica caracte- 
ritzada pel caciquisme i el domini 
dels partits del tom dinhstic, en un 
sistema dominat per I'oligarquia 
castellano-andalusa, feren del cen- 
tralisme i de la crítica a la política 
«oficial» uns punts de refeencia 
constants, destacant-nelanecessaria 
reforma. Les visions critiques s'aple- 
garen entom d'un mot clau: rege- 
neracionisme, que expressava la ur- 
gencia de substituir la situació exis- 
tent per una altra més ajustada als 
interessos dels grups socials -com 
alguns de catalans- que no gaudien 
de tot el poder polític desitjat. 

En aquestes coordenades, laUN6 
Catalanista comenca a funcionar el 
1891, tot recollint un catalanisme 
neixent que se separa rapidament de 
la línia que volia encapcalar Valentí 
Almirall. La Unió Catalanista aglu- 
tinadel movimentcatalanistadurant 
la darrera decada del segle passat, 
amb unes notes tradicionalistes, 
conservadores i romantiques, i for- 
mulant els seus principis programa- 
tics el 1892 a través de les Bases per 
a la Constitució Regional Catalana, 
comunament conegudes com a Ba- 
ses de Manresa. 

Pel que fa a la recepci6 de fonts 
ideolbgiques tradicionalistes en el 
discurs polftic dels seus homes, Ca- 
talunya apareixia com una entitat 
ambvidaprbpiaquehaviade regular 
les condicions de la seva existencia 
com a país.Les Bases de Manresa 
eren, així. el projecte d'un futur text 
constitucional, en sentit historicista, 
que havia de regular les facultats i 
competencies del «poder regional 
catalas. i fer-lo cabre dins d'un con- 
junt de poders regionais a la penín- 
sula, que només tinguessin en comú 
uns brgans centrals amb competen- 
cies residuals i arbitrals (Base la.). 
D'aquesta manera, reflectien una 
concepció de la vida política poli&- 
quica, com a l'estil tradicional me- 
dieval, difícilment compatible amb 

la centralització polftica i adminis- 
trativa que anava mostrant I'Estat 
espanyol edificat des dels esquemes 
liberals. 

LesBasesdeManresaestableixen 
un conjunt d'brgans -executiu fun- 
cionarial, legislatiu (CortsGenerals), 
judicial (Tribunals catalans que fa- 
Uaran sempre en darrera insthcia )- 
i una amplia serie de competencies 
per actuar des d'eils-jurídiques. lin- 
güfstiques, d'ensenyament, d'obres 
públiques, econbmiques, de segure- 
tat pública, etc.-que d'una banda es 
regulaven sense interferhcies del 
«poder centralx, perb també des 
d'una altra tenien present la necessi- 
tat d'una estrategia evolutiva i de 
conciliació amb I'Estat espanyol. A 
niveil orghnic i competencial, el tin- 
guerenpresent. com perexemple, en 
la residencia conjunta del poder le- 
gislatiu central en un Cap de I'Estat 
i en una Assemblea elegida per re- 
presentan& de les Regions, o per 
posar un altre exemple, en l'accep- 
tació del Concordat de 1854. 

L'Estat ha de recollir les condi- 
cions de l'existencia social del país, 
de Cataiunya. En aquest punt, aixb 
no obstant, s'hadedirqueelsdiscurs 
que mostren les Bases de Manresa 
no posen l'emfasi en les institucions 
que segons el pensament contrare- 
volucionari haviendeprocuraraquest 
retom a la naturalesa: I'Església i la 
Monarquia. Respecte de la primera, 
accepten I'estatus concordatori vi- 
gent, malgrat que reformulat en un 
sentit regionalitzador. Pel que fa ala 
Monarquia, es desmarquen de les 
idees carlines i legitimistes per de- 
cantar-se versl'accidentalisme sobre 
les formes de govem, ara M, un acci- 
dentalisme que no deixa d'amagar 
les simpaties i consideracions res- 
pecte a la institució monarquica. 
Aquestes relativitzacions mostren, 
al meu parer, el tradicionalisme 
transaccionista del text apmvat a 
Manresa el 1892. 

És per tant, un tradicionalisme 
conservador, no magic, en la termi- 
nologia de Tiemo, amb la voluntat 
de reconduir la belicositat carlina i 
l'integrisme polftic. Per aixb, el 
discurs tradicionalista que des de 
1891 dura a termelaunió Catalanista 
no 6 tan aliunyat en l ' h b i t  dels 
principis del que en les mateixes 

dates portaran a teme homes ads- 
crits al conservadorisme barcelonl, 
wm MaÍié i Flaquer o Duran i Bas. 
Es combrega, en definitiva, en un 
mateix«estatd'esperit».Tampocno 
podem oblidar, en aquest odre de 
coses. lainfluenciadel ~nuclide Vic» 
dins el programa polftic global de la 
Unió Catalanista i les reflexions del 
tbdem format per Torras i Bages i 
per Jaume Colieii. que tindd una 
notable repercussió en l'brbita bar- 
celonina. 

Fou a finals de segle, amb les 
conseqükncies delacrisi colonial i el 
reagrupament del moviment catala- 
nista, quan entra en joc l'estrategia 
pratiana. Un catalanisme plenament 
politic vehiculat per la Lliga Regio- 
nalista, que ana deixant de banda 
progressivament les perspectives de 
les Bases de Manresa, malgrat que 
sense renunciar a elies com a símbol 
mític o senyera del catalanisme. 

Com ja hem dit, les Bases de 
Manresa volien ésser el text d'un 
futur text constitucional, en sentit 
historicista, és a dir, en oposició al 
concepte racional i normatiu de 
Constitució, que 6s el que deriva de 
la implantació de I'Estat liberal. 
Traspua, així, una crítica respecte a 
lavirtualitat operativade les Consti- 
tucions estalals escrites. No volen 
seruna Constitució de paper, sinóun 
conjuntdepnncipisprogramaticsque 
haunen de recollir i positivitzar les 
característiques naturals de la societat 
catalana i de la seva aniculació po- 
lítica. En aquest context, es paneix 
d'una reflexió sobre1'Estat wm una 
realitat aliena a Catalunya: el que 
importa es la vida del poble, de la 
naciócatalana. entesacom apmducte 
lliurat per la tradició, perla histbria, 
malgrat que reinterpretat des del 
present. 

3. LA SOBlRANlA ORIGINARIA 
DE CATALUNYA 

A la Base 6a. es parla de la «so- 
birania de Catalunya en son govern 
interior*. Es vol destacar que exis- 
teix perla seva prbpia histbria i no 
per motius jurídics: no pot ésser, per 
tant, «constituida». 



D'altra banda, Catalunya apareix 
com un esser viu, segons una con- 
cepció deutora del pensament orga- 
nicista. Te un destf únic, fins i tot al 
marge de la voluntat dels ciutadans. 
S'adopta a les Bases una concepció 
organicista, basada en els cossos in- 
termedis entre la societat i 1'Estat. 
Aixb ho podem observar a la Base 
Sa., referent a I'organització del 
«poder regional catald», quan afir- 
ma que hi haurh una organització 
tenitonal centrada en la comarca i 
en el municipi. També en el sufragi 
resirictiu i copratiu,  orghic en 
definitiva, assignatals «caps de casa. 
agrupats en classes, fundades en el 
rreball manual, en la capacitació o 
en les carreres professionals i en la 
propietar, indurtria o comer$, mit- 
jan$ant la corresponent organitza- 
ci6 gremial en lo que possible siun. 

Aquestareivindicaciódel sufragi 
orghici estamental, lapodem situar 
en la Ibgica tradicionalista renovada 
com amanifestació de I'intent de fer 
retardar les conseqükncies modemit- 
zadores i centralistes de 1'Estat libe- 
ral de la Restauració. que remet a la 
llei la configuració del dret de sufra- 
gi i que el 1890 havia introduit el 
sufragi universal masculí i havia 
preparat també el camí per a la seva 

adulteració practica. 
Semhla que el model tebric de 

1'Edat Mitjana 6s un recurs estimat, 
adorant-neelqueconsiderenl'kpoca 
daurada de les copracions i dels 
estaments. Semblatambéque aquest 
medievalisme es posa en comexió 
amb una certa defensa dels valors de 
l'antic rkgim, perb sense massa 
kmfasi, per les manifestacions es- 
tratkgiques ja esmentades. 

4. L'ORGANITZACIO DELS 
PODERS DE CATALUNYA 

A les Bases 7, 8 i 9 es recull 
l'organització dels tres poden clhs- 
sics que corresponen a l'anomenat 
«poder regional catalb. Com en el 
casdel «podercentral» tenencurade 
dibuixar un rkgim de separació 
tebricament radical dels poders. En 
no establir-se un Delegat del Rei o 
delCapde1'Estat acatalunya-Base 
2a. del pmjecte, suprimida en el text 
definitiu- i ésser el poder executiu 
de caire administratiu, de gestió, 
sense facultats de direcció política, 
el principi de separació de poders 6s 
m 6  vinual que en el cas del «poder 
central*. 

Elcentrede totselspoders sónles 
Corts Catalanes, en un plantejamcnt 

inspirat en les fonts ideolbgiques 
histoncistes i tradicionalistes co- 
mentades. Aquelles, suprimides 
arran de la instauració de la dinastia 
borbbnica, volen ésser restaurades, 
potser pensant en una nova unió 
constitucional en laqual el Rei o Cap 
de 1'Estat hauna de ser qui les con- 
voques, qui sancionés si fos el cas les 
normes aprovades, qui d'alguna 
manera exemplifiqués la unió entre 
els poders central i regional. 

Juntament amb les funcions es- 
tnctament legislatives, les Corts 
Catalanes tenen altres funcions com 
6s la de nomenar els funcionaris del 
poder executiu i els membres del 
mhxim brgan de l'Administraci6 de 
Justícia a Catalunya. 

Aixf, la voluntat d'establir un 
rkgim de separació de poden acaba 
en un predomini -pmper a un model 
quasi assembleari- que ens mostra 
tambt! la interrelació poder central- 
regional pel fet d'enviar a través seu 
i establir les normes del pro& elec- 
toral dels memhres del poderlegisla- 
tiu central, una Assemblea elegida 
per les regions en la forma que ca- 
dascuna consideri rnés convenient. 

El poder executiu catala, que di- 
rigeix l'administració en sentit es- 
tncte,derivaplenament deles Corts. 

Sagdlr de poplgando editak per lo Unió Catalanirto. 
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Hi ha una visió crítica del polític 
pmfessionalenlalíniadel'oiigarquia 
afavoridapel canovisme. Són nome- 
nats i cessats lliurement, encara que 
no es detalla de quina manera, i es 
tmben sotmesos al control jurisdic- 
cional. S'especifica, aixb sí, que a 
Catalunya nomes els cataians po- 
dran exercir carrecs públics (Base 
4a.). com a mesura defensiva davant 
el centralisme, davant I'extensió 
d'institucions forhies portades per 
funcionaris de fora del país. No 
obstant aixb, no es defineix qui 6s 
cataih, tema al meu parer impres- 
cindible per seguir una argumenta- 
ci6 coherent, especialment des d'un 
punt de vista juridic. Podem dir, en 
fi, que descentralització administra- 
tiva i exigencia de funcionaris del 
país son els dos elements m6s desta- 
cables de la defensa que fan les Ba- 
ses en aquest punt i que semblen 
condició indispensable per construir 
I'autogovem. 

El poderjudicial s'estructuracom 
una competencia plena i exclusiva 
deCatalunya,cn totselsplets i causes. 
Hem de dir que aquesta reivindica- 
ci6 es troba lligada a la defensa que 
es fa del dret tradicional catala i la 
voluntat d'actualitzar-lo, tant en 
I ' hb i t  del dret privat com en el del 
dret públic. 

5. I'ESTAT ESPANYOL A LES 
BASES DE MANRESA 

Com ja hem dit mes amunt, la 
rezeneració i la reforma de 1'Estat 
e6anyol 6s un dels objectius dels 
homesquees reuniren al' Assemblea 
del 1892. Es critica la desconnexió 
entre I'Espanya oficial i la real. A 
aquesta crítica s'unia la considera- 
ci6 que la practica parlamentaria 6s 
una manifestació de I'artificiositat 
de 1'Estat aleshores vigent 

Davant 1'Estat liberal i parla- 
mentan existent estructurat a partir 
delaconstitucióde 1876espmpugna 
la seva reconstnicció a partir de les 
eforces vives* dela societat, 6s adir, 
del país. 

Caleliminarla Constitució racio- 
nalista i no real, cal mar cap a la 
Constitució tradicional i histbrica 
forjada pel poble. Des d'aquesta 
perspectiva no hi ha cap formulació 
«separatista», com posa de manifest 

el discurs de Joaquim Riera i Bertrán 
al'Assembleade Manresa. El que sí 
trobem 6s la visió de Catalunya com 
una ~ q ü e s t i ó  d'Estat» i que 
l'aplicació del programa catalanista 
requereix un punt de partida, que es 
la reformulació de 1'Estat espanyol. 

L'anomenat «poder central)) rep 
unes competkncies taxades cedides 
per les regions -aquesta es la pro- 
posta que es fa des de Catalunya- 
quees troben alaBase la., queconté 
també una disposició transitoria so- 
bre el rkgim concordatori amb 
I'Església catblica. 

En aquestes coordenades, les 
Bases parlen d'una separació radical 
de podes basada enla centralitat de 
la institució parlamentaria -elegida 
per les diferents regions-. que com- 
parteix el poderlegislatiu ambel Rei 
o Cap de 1'Estat.Sembla una formu- 
lació queens acosta a algunes postu- 
res prbpies del liberalisme docuina- 
ri,delasobiraniacompartidaentreel 
Reiiles Corts,quedominalahistbria 
constitucional espanyola i que té pel 
que fa a la Constitució de 1876 la 
seva plasmació a l'article 18. 

D'altra banda, la idea que tenen 
d'Espanya sembla una unió de re- 
gions, que es troben iiigades entre si 
mitjancant aquest Rei o Cap de 
l'Estat, el qual precisament per aixb 
comparteix la potestat legislativa 
amb la Cambra. 

Per Uuitar contra el «fals parla- 
mentarisme» es defensa un poder 
executiu subaltem, subrdinat al le- 
eislatiu. La intromissió excessiva 
d'aquest poder executiu en la vida 
política sembla que es el que es vol 
canviar. Elmecanisme-queno sem- 
bla massa original- 6 el de subr-  
dinar-lo al Rei o Cap de 1'Estat perla 
via de taxar el nombre de Secretaris 
de Despatx, fent-los irresponsables 
davant 1'Assemblea i responsables 
davant el Rei o Cap de 1'Estat. 

El poder judicial suprem, inte- 
grat per Magistrats designats per les 
regions, no 6s superiordels establem 
a niveli regional. D'altra banda, poc 
judicial 6 aquest poder, ja que es 
configuracom un brganderesolució 
de conflictes pel que fa al reparti- 
ment de competkncies o de control 
de I'executiu. Mant6, en fi, alguna 
semblanca amb textos federals, com 
per exemple el projecte que Pi i 

Margaii impulsa el 1883. 
Per acabar, voldria fer una darre- 

ra consideració, en aquest cas sobre 
l'accidentalisme respecte a les for- 
mes de govem: les Bases de Manre- 
sa segueixen una tbnica ja iniciada 
amb el Centre Catala Miraiiih, i 
que continuad com a mfnim fins a la 
Lliga Regionalista, en el sentit de 
plantejar un catalanisme reformista 
o regeneracionistaperunaviaevolu- 
tiva i enocasionspragm atica-potser 
una de lespoques concessions que es 
fan les Bases en aquest ordre de 
coses-, entenent que el que 6s subs- 
tantiu 6s l'assoliment del programa 
polftic de fons. 

Avui, quancelebrem el centenari 
de les Bases de Mamesa potser hau- 
ríem de tenir en compte la distinció 
entre els principis i les estratkgies de 
la reivindicació nacional, de manera 
que sense perdrc el nord pensem en 
el liigam entre programa polític i 
articulació jurídica o constitucional 
dels podes públics i l'arrelament 
d'aquest en la nostra societat. 
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