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JUSTIFICACIÓ 

 

La primera crítica que es pot fer a aquest escrit que teniu a 

les mans, ateny a la seva estructura. En aparença es tracta de tres 

estudis independents: un sobre historiografia comparada catalana i 

espanyola, el segon sobre el projecte historiogràfic de Ramon Martí 

d’Eixalà, i la tercera part, més extensa, sobre la vida i l’obra de qua-

tre dels germans Estorch i Siqués. I dic que són independents en 

aparença perquè, en realitat, guarden una relació consecutiva i van 

ser concebuts en seqüència concatenada. L’eix central era donar a 

conèixer el discurs de Martí a la Reial Acadèmia de Bones Lletres 

de Barcelona el 1837 a partir del qual volgué impulsar l’objectiu 

gairebé llegendari –llavors– de propiciar la redacció conjunta o 

individual d’una història completa del Principat. No pas per fer ell 

el treball de recerca i de redacció, sinó per estimular aquells que 

tenien els coneixements i la intenció de realitzar-lo, sobre tot funci-

onaris de la universitat i de les institucions culturals (poques i es-

cassament dotades) del país. 

Així, és cert que es podria tractar de tres assajos publicables 

per separat, ajustant-ne l’extensió, en les revistes especialitzades de 

què disposem, però hem volgut presentar-los aplegats, tal i com 

van ser concebuts, rumiats i redactats. 

No pretenem defugir l’evidència de què aquest llibre ha es-

tat realitzat sota un marcat caire catalanista. No ens n’amaguem, no 

tenim la intenció de presentar-lo com un treball neutre dins del 

qual es va escolant la ideologia de l’autor per tal d’anar infiltrant 

doctrina de manera dissimulada i falsament objectiva. No. Es tracta 

d’un treball de temàtica catalana, directament relacionada amb el 

sorgiment posterior del catalanisme i des d’una posició obertament 

apologètica, cosa que no implica en absolut l’aportació crítica de 

totes les fonts que han fet al cas. Les interpretacions de l’autor, la 

trama explicativa dels fets doncs, poden respirar un aire pronaciona-

lista, però no són necessàriament subjectives, o en tot cas ho són 
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tant la nostra representació de l’objecte d’estudi com els arguments 

de les crítiques que pot rebre, perquè al cap i a la fi, “els fets són 

sagrats, però les interpretacions són ben lliures”. Certament, qual-

sevol estudi científic, en l’era de la racionalitat pura, demana unes 

mínimes garanties d’objectivitat que es poden assegurar disposant 

de les dades adequades, dels documents relacionats, dels assajos 

previs solvents i del coneixement de l’espai històric investigat. Una 

recerca acurada que proporciona més dades pot millorar la posteri-

or interpretació objectiva: noves troballes, nous personatges eludits 

pels historiadors precedents, noves proves per mirar d’emetre uns 

judicis més encertats o, simplement, complementaris, des d’una 

visió més àmplia, fins i tot fora de la periodització estricta que ens 

autoimposem els historiador i certes escoles, perquè hi ha constants 

immanents, cabals soterranis que flueixen més enllà dels talls tem-

porals establerts arbitràriament.  

A partir d’això, de l’ampliació de mires, s’obren els angles 

de percepció, però no ens podem escapar de la limitació natural de 

l’home i del seu intel·lecte: les explicacions sempre són subjectives, 

però susceptibles de millora, perfectibles; i tota visió sobre el passat 

és presentista, perquè l’historiador viu en un segment espai-

temporal molt definit, que condiciona la concepció i la interpretació 

de qualsevol període anterior. L’estudi històric sempre té com a 

objectiu una explicació del present: la justificació de l’avui segons 

les dades que l’han conformat. 

En història, Heisenberg funciona amb exactitud: res no es 

pot determinar del tot perquè els factors mai no són prou determi-

nants. Al final preval l’ordre psíquic del subjecte que estudia i nar-

ra. La metodologia científica de les Ciències Socials acostuma a no 

considerar el marge dels ressorts anímics de les persones i dels 

grups humans. Es passa per alt que el funcionament del cervell no 

es deu, tan sols, al nodriment procedent de l’estómac –els factors 

econòmics–, hi ha un nivell inefable, que transcorre de manera sub-
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terrània per tot el curs d’un grup humà formant la substància de 

l’ésser propi, i que té tanta o més potència que un oportú discurs 

classista en moments de crisi. El materialisme, que aspira a suplan-

tar les religions, ignora la configuració metafísica de les masses, per 

això ha fracassat sempre en els territoris on la consciència de l’ésser 

genuí no ha estat extingida. 

Llavors, davant la impossibilitat d’aconseguir la màxima 

objectivitat (menys, quan més allunyat és l’observador dels fenò-

mens estudiats), l’únic que pot fer l’historiador –limitat pel seu 

temps, per la ideologia i per les mancances tècniques– és ampliar la 

seva observació subjectiva des de tots els angles possibles, de forma 

estroboscòpica, i parar atenció fins a les interpretacions més allu-

nyades dels seus apriorismes: és la manera d’enriquir i d’ampliar la 

seva visió circumscrita de manera natural, i humanament limitada. 

En tot cas, aquest llibre no és ni pretén ser una història es-

pecial de la Renaixença, sinó, tan sols, una revisió, una certa crítica 

al que s’ha estat publicant en els darrers temps situant el període i 

els seus homes com a cooperants entusiastes a l’estintolament de 

l’Estat liberal espanyol –que aprofitava la mentalitat i formes de 

l’absolutisme– en els anys posteriors a la invasió napoleònica. Polí-

tica i economia impulsaven les elits catalanes a participar de l’obra 

institucional espanyola, era l’únic camí assenyat, però simultània-

ment va sorgir la necessitat de reivindicar poder propi per al Prin-

cipat i s’escampà el moviment cultural protocatalanista que centra 

l’objecte d’aquest treball. No hem tractat de ser exhaustius en cap 

de les recerques perquè ja les han fet altres historiadors. Hem mi-

rat, però de completar la visió de conjunt tot remarcant la particula-

ritat de la historiografia catalana des dels temps medievals i mo-

derns, tot incloent fragments i comentaris de les pràcticament des-

conegudes i trilingües Piezas en prosa y en verso sobre la historia de 

Cataluña en los siglos XVII y XVIII, cròniques anònimes de l’època 

amb un marcat sentit crític contra la invasió franco-castellana.  El 
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segon bloc de l’obra és composta amb els exemples d’alguns mem-

bres de la família Estorch i Siqués, realitzadors de treballs i estudis 

–més o menys lluïts– adreçats a engruixir culturalment tant l’àmbit 

colonial espanyol (Miquel Estorch a Cuba) com a divulgar el batec 

intel·lectual renaixentista català amb escrits filològics i literaris (Pau 

Estorch a Catalunya). 

Hem fet una revisió per força fragmentària, gairebé de tren-

cadís, tot mirant d’encaixar les peces a partir de la lògica d’aquells 

homes i d’aquell període bipolar entre el poder real i la voluntat de 

mantenir el propi ésser, que ha estat la tònica dominant durant la 

contemporaneïtat catalana. Tanmateix, la recerca ens ha portat a fer 

altres troballes en el camp dels intel·lectuals catalans del segle XIX, 

a part del discurs de Martí d’Eixalà. Hem pogut obtenir dades inè-

dites sobre el gairebé desconegut professor Pere Codina i Vilà, dei-

xeble de Martí, company de Llorens i Barba, i el més ben situat per 

substituir aquest a la càtedra de filosofia de la Universitat. En un 

discurs seu també a la Reial Acadèmia de Bones Lletres, aplega, a 

les digressions sobre estètica, una apologia de les llengües maternes. 

Hem volgut incloure en aquesta revisió parcial de la Renaixença el 

comentari literari i biogràfic de Miquel Estorch, autor de llengua 

castellana i continguts amplis, perquè no se n’ha fet cap estudi del 

personatge i l’obra, i perquè –com es demostra al seu capítol– parti-

cipava de la mateixa opinió que molts altres davant 

l’anticatalanisme amb què topà tant a Espanya com entre els criolls 

de les colònies. Hem trobat el joc complert dels fascicles que for-

men la seva Lunigrafia on fa paleses les seves utopies de liberal mo-

derat, una raresa amb elements de ciència ficció que avui és gairebé 

desconeguda a tots dos costats de l’Ebre.  

Finalment, l’estudi de les obres de Pau Estorch ens va por-

tar a deduir que una part de les publicacions que li eren atribuïdes 

sota el suposat pseudònim “Tomás de A. Gallissá” pertanyien legí-

timament a aquest personatge: Tomàs d’Aquino Gallissà, que va 
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ser coautor amb Estorch d’un parell d’obres (d’aquí l’embolic), però 

que seguí escrivint i divulgant llibres de caire cristià, social i sobre 

el patrimoni històricoarquitectònic català durant algunes dècades 

després de la mort de Pau Estorch. Els catàlegs de les nostres bibli-

oteques públiques encara mantenen el malentès. Ens hem dedicat, 

però, a deixar clara la diferència entre totes dues personalitats i, al 

menys, hem ressuscitat la individualitat d’aquest autor amb les 

poques dades que ens han arribat. La diversitat de temes i 

l’orientació social-cristiana farien d’ell un objecte interessant 

d’estudi si no fos que, sovint, desperten més l’atenció dels investi-

gadors –i de les escoles teòriques– aquells objectes de les Ciències 

Socials inserits en corrents més moderns de caire materialista. Hi ha 

factors que queden fora de l’espectre evident i mesurable, aquells 

que eviten que l’home esdevingui una massa estandaritzada i des-

espiritualitzada. 
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LA RENAIXENÇA DURANT 

“LA PRIMAVERA DE LES NACIONS” 
 

Entre els segles XVIII i XIX, Occident va experimentar una vari-

ació cabdal de les seves bases ideològiques arran de les transforma-

cions socials causades per l’economia: comerç a llarga distància, 

divulgació del pensament il·lustrat, industrialització, urbanització, 

colonització del món i una burgesia emergent que s’emparava dels 

estats procedents de l’absolutisme monàrquic. La noblesa o aristo-

cràcia d’origen feudal havia anat creant i poblant capitals artificials 

d’estats cada cop més articulats i administrats per elits sofisticades, 

estimulades per l’objectiu de sotmetre nous territoris per tal 

d’explotar-los en societat amb els grans comerciants, especialistes 

en administració. Havia anat perdent el contacte amb la tradició de 

procedència i les arrels autòctones, tot creant una cultura militar i 

funcionarial d’Estat que acabaria entrant en conflicte amb les idio-

sincràsies locals marginades i folkloritzades, tot incrementant la 

distància entre classes i deixant, així, espais que el nacionalisme, el 

democratisme i el socialisme anirien omplint. D’aquesta manera, 

arreu d’Europa, s’operaria la superació de l’anomenat Antic Règim, 

mistificat –més que no pas superat–  per les modernes societats 

contemporànies on les monarquies teocràtiques deixarien pas al 

materialisme cientista, al poder de la tecnologia i als governs de 

masses. 

El nacionalisme emergí de la pugna dels pobles que mantenien 

consciència d'identitat pròpia –i una energia econòmica i social 

prou actives– contra les estructures dominants de les grans monar-

quies expansives. Però, alhora, una mena de nacionalisme coercitiu 

s’utilitzà per forçar la cohesió interna dins dels grans imperis plu-

rinacionals, imposant la seva visió unitària de la cultura, invocant 

el poder i la grandesa entre les noves classes empresarials, les clas-

ses mitjanes i el poble baix, tot divulgant les glòries nacionals histò-

riques, artístiques i científiques a través de la premsa i, sobre tot, de 

l’ensenyament, que anava estenent-se per tot el cos social. 
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Però seria el nacionalisme estrictament dels pobles aquell que, 

usat massivament per les burgesies locals, remodelaria el mapa 

polític europeu i americà  del segle XIX. Un fonament que aglutina 

internament, de manera natural, els grups humans, com és la "naci-

onalitat", defineix les especificitats pròpies de tot col·lectiu sorgides 

de la manera de satisfer les seves necessitats materials i ideals en 

un espai concret. Aquestes propietats específiques es degueren fer 

més accentuades quan els costums se sofistiquen en els medis ur-

bans. Les ciutats van ser el gresol de les diverses cultures singulars, 

malgrat que el seu "cosmopolitisme" inherent augmentava i corre-

gia els usos propis a través de les contínues aportacions forasteres 

que es consideressin un enriquiment.  

L’organicisme dels grans estats, pensats i articulats més tard 

pels “esperits il·lustrats”, on el racionalisme i la lògica de 

l’eficiència donaven els seus fruits gràcies a l’acció de les noves 

classes dirigents aristocràtico-burgeses, semblava que havia de 

seguir marcant el progrés harmònic de la humanitat, fins i tot amb 

les “raons” de la guerra i dels enfrontaments entre imperis. El naci-

onalisme arribava per desbaratar aquesta tendència, que tenia el 

seu component filantròpic d’alliberament i que apel·lava directa-

ment al poble, al seu sentit específic, al seu dret d’existència i a la 

seva llibertat individual dins d’un món d’estats. A Alemanya es 

concretà en el Sturm und Drang, propulsor del primer romanticis-

me, com un trencament amb les inèrcies filosòfiques de la vella 

Europa dividida en dinasties territorials i sota la influència del pen-

sament homogeni de la Il·lustració francesa. Quan els grans regnes 

sorgits de la força urbana abasten pobles diferents i esdevenen im-

peris, la unitat sempre es garanteix pel domini militar, burocràtic, 

eclesiàstic –que sempre tendeix a la justificació espiritual dels “sis-

temes”– i, més endavant, escolar (universitari). Són eines per crear 

nacionalitat estatal de forma artificial allà on no existia una nació 

cultural natural. La cohesió forçada pateix tensions que poden ser 

insuportables quan una crisi afecta el cor del poder. Així, la caiguda 
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dels grans imperis europeus es produeix a partir de l’expansió de la 

França napoleònica, filla de la revolució antiborbònica. Malgrat la 

restauració absolutista del Congrés de Viena (1815), en molts casos 

la vella aristocràcia, arrossegada pel destí i pels dividends borsaris, 

acabà per mostrar-se decidida a acceptar una transició vers siste-

mes de representació popular i convertir els dominis feudals i ecle-

siàstics en propietats privades, desamortitzades.  

La jerarquia social procedent de l’Antic Règim es mantindria 

poc afectada gràcies a l’acceptació del parlamentarisme i les consti-

tucions. Però hi havia altres fractures que no podrien soldar-se sinó 

amb la reestructuració dels estats: les produïdes per les tensions 

nacionalistes en els anys centrals del segle XIX, moviment que es 

conegué com “la primavera de les nacions”, i que passava ràpida-

ment de l’estadi cultural al de reivindicació política quan les condi-

cions eren propícies per a la seva culminació a través de la diplo-

màcia i/o de la lluita armada. Els principals moviments nacionalis-

tes i liberals es promogueren a les colònies espanyoles i portugue-

ses d’Amèrica, a Grècia, a Bèlgica, a Polònia, a Irlanda i al conglo-

merat austrohongarès, de quines febleses es van aprofitar els mo-

viments centrípets d’Alemanya i Itàlia. Nacionalisme i liberalisme 

van desenvolupar formes antiestamentals (igualtat davant la llei, 

igualtat d’oportunitats) i predemocràtiques esperonades pels cor-

rents republicans i socialistes que des dels temps de Babeuf, fins a 

Marx i Engels, passant per Fourier, Owen o els sindicalistes cata-

lans, s’escamparen pel món occidental i pels països en procés 

d’occidentalització.  

Aquests socialismes i, sobre tot, l’anarquisme, contemplaven un 

cert grau d’etnicisme, de “color” local, però xocaven frontalment 

amb el nacionalisme i van desenvolupar una concepció “internaci-

onalista” de la humanitat que, simplement, negava –i nega– el dret 

dels pobles a governar-se lliurement, contraposant a la idea de na-

ció la de germanor proletària dirigida pels líders del poble, pels re-

presentats dels obrers organitzats en institucions planetàries (Pri-
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mera Internacional). El socialisme autoritari, amarat de l’idealisme 

hegelià i del materialisme científic –estatisme de caire oligàrquic– és 

des de llavors un factor de mundialització que ha procurat estendre 

xarxes d’influència globals, però que sempre ha xocat amb la reti-

cència de grups diferenciats (diguem-ne, nacions) a ser assimilats 

per les grans potències socialistes dominants: és el cas de la Rússia 

comunista respecte als antics dominis de l’Imperi rus, esdevinguts 

soviètics, i dels estats de l’Europa oriental fins a la caiguda de 

l’URSS; també el de la Xina maoista amb el Tibet, Taiwan, els ui-

gurs, etc. El socialisme occidental –de caire democràtic, però– ha 

estat un dels factors clau en la creació de la Unió Europea per do-

nar-hi un caire més homogeni al conjunt en reconèixer drets a les 

classes operàries, però les seves iniciatives aplegadores, malgrat la 

força dels ajuts i de les subvencions, sempre queden limitades per 

l’existència natural de les nacions que hi formen part, i per l’acció 

reivindicativa de les nacions sense estat, que sovint són frenades en 

el seu desenvolupament natural pels estats que les menen, amb una 

vocació més que de pàtria, de madrastra disposada a passar per 

l’adreçador els fillastres que no se’ls assemblen.  O com va deixar 

escrit l’historiador Jordi Ventura i Subirats a Les llengües europees el 

1963: «Una Europa de les pàtries, hi ha qui ens ha proposat. Certa-

ment, però de les mares-pàtria; no la de les sogres-estats». 

 

Si el segle XIX va conèixer “la primavera de les nacions”, sem-

brant les llavors del nacionalisme modern, podríem dir que el XX 

fou el de “l’estiu”, la maduració dels seus fruits polítics a l’Europa 

posterior a la guerra de 1914-1918 a través dels Catorze punts del 

president nordamericà Woodrow Wilson i la creació de la Societat 

de Nacions. Però la potència proporcionada per la tecnologia i la 

mobilització total de les societats per part de grans estats com Ale-

manya i Japó –els  quals van utilitzar els principis nacionalistes com 

eina per crear nous imperis–, i la continuitat del colonialisme an-

glofrancès, provocarien la Segona Guerra Mundial. I no seria fins al 
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seu final que el principi d’autodeterminació es generalitzaria per 

facilitar el desmantellament dels imperis europeus. La potència 

teòrica del nacionalisme, que prové de la mateixa estructura natu-

ral de les societats, va ser tan imparable que només cal consultar 

l’evolució dels mapes polítics des de 1800 fins a l’actualitat per fer-

se una idea de la transcendència que ha tingut en la història huma-

na. Tanmateix, els estats europeus vencedors no acceptaren que 

això afectés les seves possessions històriques, aquelles que conside-

raven part integrant dels territoris de llurs respectives “nacions”, 

excepte en el cas del Regne Unit i Irlanda, enfrontades violenta-

ment i que es resolgué amb el reconeixement de la independència 

irlandesa propiciada per les circumstàncies creades per la guerra. 

Catalunya, quant a la seva potència cultural i econòmica, és, 

potser, el cas més flagrant d’aquesta mena de nacions europees 

sotmeses, pel fet d’haver estat utilitzada pel poder espanyol com a 

territori d’explotació (poques inversions públiques i alta pressió 

fiscal) i de poblament (destí de milions de persones a qui 

l’endarreriment econòmic de les seves zones d’origen impel·lia a 

l’emigració), amb l’objectiu de reduir la seva energia interna i el seu 

grau identitari. El manteniment de les característiques culturals 

pròpies ha estat possible gràcies als escassos períodes d’autogovern 

(Mancomunitat, Segona República, Estatut de 1979), malgrat 

l’anticatalanisme inherent a les estructures de l’Estat, evidenciat 

des dels mitjans de comunicació espanyols, sobre tot per omissió i 

censura de la catalanitat. Unes característiques pròpies que no són 

només idiomàtiques, populars o de caràcter, sinó un conglomerat 

que fa de la població catalana, en conjunt, un grup procliu a l’esforç 

personal en totes les seves activitats, a la racionalitat econòmica i a 

l’obtenció d’un nivell de vida òptim a base d’estudi i de dedicació, 

és a dir, una cosmovisió burgesa i proletària de la cultura i del món. 

Tot això, és clar, genera llocs de treball per a les persones menys 

qualificades i uns bons excedents en forma de beneficis empresari-

als i de contribucions per a les administracions.  
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Així, doncs, el nacionalisme català que sorgirà a partir de (i no 

directament de) la Renaixença, segueix aquella escala que va des 

del desvetllament i la presa de consciència fins al redreçament ma-

joritari, com havia passat amb altres moviments paral·lels d’Europa 

i d’Amèrica, en contraposició als grans imperis europeus com 

l’anglès o el francès –encara en expansió–, i l’austríac i 

l’hispanocastellà –en decadència. Tots ells havien exercit diferents 

graus d’assimilació sobre els pobles/nació veïns, i també sobre 

aquells que quedaven més enllà dels mars a través del domini mili-

tar, burocràtic i, en ocasions, demogràfic. En el cas espanyol, 

l’evidència de l’ensulsiada posava de manifest la feblesa de 

l’entrellat imperial en les noves circumstàncies de colonialisme 

comercial i, per contra, l’empenta de la societat catalana en procés 

accelerat d’industrialització i d’urbanització.  

Si l’esperit de la Renaixença, que coincidí amb els anys de reg-

nat d’Isabel II durant el segle XIX, no buscava obertament una sor-

tida independent per al futur del país (i no ho feia, perquè era un 

moviment cultural moderat i no manifestament polític), sí que 

plantejava, en aquella conjuntura, uns dubtes molt raonables, ba-

sats en les proves del propi caràcter (llengua, història, consciència 

de poble diferenciat), per cercar alternatives a la centralització sis-

temàtica (i paralitzadora en molts casos) que era la metodologia de 

les elits espanyoles, caciquils, neoabsolutistes, incapaces d’impulsar 

el creixement econòmic intern a través d’inversions productives en 

tecnologia racional (la xarxa de ferrocarril construïda era econòmi-

cament absurda) i que estimulessin els pols de desenvolupament 

regional (tota riquesa s’havia de decantar cap al centre). Amb 

aquestes condicions, pràcticament tan sols Catalunya i el País Basc 

van ser capaços de crear una economia moderna pròpia escapant 

de la tendència concèntrica general a l’entorn de la cort. Això tenia 

molt a veure amb l’existència d’unes classes avesades a la feina 

autònoma de la petita i mitjana propietat agrària (fórmula gairebé 

inexistent arreu de l’Estat), estimulada a Catalunya pels contractes 
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emfitèutics i de masoveria des del segle XV. Aquests pagesos forts 

eren l’origen d’una part dels excedents invertits a les ciutats a tra-

vés dels fadristerns i directament pels hereus. El camp esperonava 

les activitats comercials i artesanals d’una burgesia que esdevindria 

el motor de la industrialització, gràcies a la mà d’obra dels pagesos 

pobres que fluïa cap als nuclis industrials. 

Els moviments nacionalistes són de caire burgès, efectivament. 

Es poden donar en forma de processos progressius o de revoluci-

ons sobtades, però el llevat que els anima és sempre d’origen popu-

lar, per la simple raó que la burgesia procedeix de l’estrat baix de la 

societat i és, al capdevall, el poble qui s’aplega en assemblees i di-

posita els vots o empunya les armes. La burgesia no és un estament 

rígid, estable ni continu. Hi ha molts tipus de burgesia en funció de 

les seves activitats, de la manera d’obtenir ingressos i rendes, de la 

capacitació intel·lectual i també de la nissaga de procedència. Però 

hi ha una gran permeabilitat per sota: operaris que ascendeixen 

plantant-se pel seu compte o que adquireixen riquesa canviant 

d’activitat, de residència, escalant dins l’exèrcit i el funcionariat, o 

guanyant poder gràcies a moviments revolucionaris reeixits... I 

també s’ascendeix en l’escalafó burgès aprofitant les ocasions: per 

matrimoni, creant societats empresarials, participant de negocis 

lucratius, contractant béns i serveis amb les administracions... però 

també es pot acabar a la ruïna i baixar l’escala rodolant. De manera 

que potser no hi ha hagut en la història humana classe més esmu-

nyedissa i difícil de definir que la burgesia occidental dels segles 

XIX, XX i XXI. Aquesta variabilitat i omnipresència permet als mo-

viments burgesos molta influència a l’hora de plantejar canvis i una 

gran penetració social, sobre tot divulgant els seus valors entre els 

estrats inferiors, gràcies a l’efecte dels mitjans de comunicació, al 

sistema educatiu regulat pels estats i al fet que de la burgesia in-

formada formen part els líders d’opinió i revolucionaris que somo-

uen els pobles. 
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La Renaixença s’ha d’entendre com la prova de maduresa d’un 

grup humà que s’anirà ampliant a mesura que la cultura abasti més 

àmbits de la societat catalana. Els seus intel·lectuals es professiona-

litzaran mitjançant l’ensenyament, la premsa i els escassos destins 

oficials relacionats amb la cultura. També a través del política. 

S’implicaran en el manteniment del caràcter propi del país dins 

d'una monarquia que a Catalunya encara es volia de model austrí-

ac, gòtic, articulat i complex, en contraposició amb el model francès 

i el castellà, unitari, uniforme, megacèfal, però simple. En el primer 

cas, l'Estat actua com a gestor de la pluralitat d'interessos de classes 

i de territoris, tot coordinant els diferents ritmes en cada espai; en el 

segon, l’Estat esdevé l’aglutinador de forces regides des d’un cen-

tre, sota una sola mà i seguint un model cultural que va des de la 

cort fins al darrer racó. El model català derivava del pacte carolingi, 

de la legitimitat romana del Sacre Imperi, i no pas dels tripijocs 

genealògics dels Trastàmara (amb usurpadors com Fernando de 

Antequera i la seva neboda-néta Isabel) per propiciar l’annexió a 

Castella de tots els estats peninsulars, cosa que comportà el declivi 

de la corona Catalanoaragonesa. 

La mirada al passat, per tal d'intervenir en el present –

historicisme romàntic–, fou un fet natural que es va donar a tota 

Europa en la mesura en què les noves idees i les accions globals 

(Imperi napoleònic) maldaven per esborrar les especificitats i unir 

sota un mateix comandament pobles, races, idees i costums seguint 

les noves codificacions i models. No es tractava, doncs, més que 

d'un nou imperialisme justificat per la propaganda del progrés, la 

igualtat i la llibertat –paradoxalment–; la sinèrgia i coincidència 

d’interessos entre les velles i les noves elits s’estipulava a partir de 

les constitucions dels “nous” estats-nació, denominació eufèmica 

d’alguns vells imperis reestructurats. Però sempre seguint les nor-

mes dictades per la raó i les prefectures o els governadors provinci-

als. El cas català, el ressorgir del seu particularisme, contribuía a 

afaiçonar el pensament nacionalista basc, amb una arrel catòlica i 
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carlina ben evident, però reelaborada a través de les idees de Sabi-

no Arana, que estudià durant cinc anys filosofia, lleis i ciències a la 

Universitat de Barcelona. 

Si la tendència a la unió és cosa natural dins l’univers de les 

partícules materials, també diuen que l’univers s’expandeix, i que 

la unió forçada pot ser font de conflictes per fisió o per fusió quan 

la integració es fa forçant, i no pas per lliure atracció, tot negant la 

singularitat del subjecte que es vol assimilar. La defensa dels trets 

identitaris és, doncs, igualment natural, i és tant més ferrenya com 

més gran és la integració del grup diferenciat al seu territori (o el 

manteniment dels propis trets en llocs diversos, com en el cas del 

poble jueu). L'apologia dels trets diferencials, doncs, esdevé part de 

la substància dels individus no disposats a deixar el seu caràcter 

mental a canvi d'un d'imposat. "L'essencialitat" que critiquen els 

generalitzadors pragmàtics no és quelcom ni exclusiu ni intransfe-

rible, és, simplement, la configuració del caràcter i la ideologia que 

forma la figura pròpia dels individus dins d’un poble, més arrelada 

com més es demostra apta per a la convivència en l'entorn extens, 

llevat dels casos en què no compti amb mitjans de defensa per evi-

tar una absorció forçada i, posteriorment, legalitzada per l’invasor. 

Per al "globalitzador" tota característica pròpia és una nosa en el 

seu afany d’homogeneïtzar; tota reticència a la dissolució és un 

exemple d'obstaculització subjectiva, obstinada i irracional; i tota 

mostra d'especificitat, una construcció arbitrària i novella de falsa 

tradició. És evident que cada usatge té una data de creació o de 

síntesi, que respon a l’acompliment d’una necessitat, i també és cert 

que els pobles més vitals són capaços de promoure esdeveniments 

que, amb el temps, es tornen clàssics (l’11 de setembre català, per 

exemple). Això, fins i tot, a nivell mundial, com podria ser la cele-

bració de competicions olímpiques de la nostra modernor massifi-

cada més recent, que es vol relligar amb el classicisme grec. Unes 

competicions molt apreciades pels “internacionalistes” on, per cert, 
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les cerimònies dels campions es fan sota banderes estatals i al so 

dels himnes “nacionals”.  

La globalització que no considera les nacions com a factors na-

turals essencials dins la construcció d'un món harmònic –i no he-

gemònic– és tan sols un instrument de genocidi sofisticat, basat en 

la comunicació de masses i la creació d’elits universitàries a tal 

l’efecte. Es busca una uniformitat empobridora, que és científica-

ment qüestionable, perquè de la diversitat de cultures poden sorgir 

solucions extrapolables a les grans pandèmies planetàries conta-

giades telemàticament a la velocitat de la llum. El materialisme 

històric menysté els elements metafísics del comportament humà; 

s’ha demostrat prou ineficaç en no poder preveure els canvis de la 

realitat global (que es manté tossudament com a suma de parts no 

sempre concomitants) des que és aplicat com a model general en 

moltes escoles. La lògica dels processos no sempre és aprehensible 

des del punt de vista econòmic i prou. La raó materialista és limita-

da. Cap progrés no arriba a base d’ignorar les arrels profundes 

d’allò que és i que perdura. 

Els homes de la Renaixença i els seus successors pretenien re-

cuperar –que  no inventar– alguns espais d'administració directa 

sense excessives ingerències de l'estat postabsolutista o pseudolibe-

ral espanyol, que des del segle XVIII havia atemptat contra tot po-

der local, copiant de França, primer, el despotisme monàrquic, i 

després el jacobinisme dels buròcrates falsament liberals. El rebros-

tar d'una historiografia catalana expressada en castellà durant el 

XIX és l’exemple no pas d'un invent de tradicions, sinó de recrea-

ció, de ressurrecció per al públic del moment d’allò que els docu-

ments guardaven, allò que encara podia ser conegut, a partir dels 

monuments i arxius conservats, per tots aquells que volguessin 

prendre la molèstia d’estudiar-ho i d'interpretar-ho.  

Aquest llibre sobre la Renaixença és centrat, de forma exclusi-

va, en les paraules escrites per alguns d’aquests burgesos catalans 
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molt poc coneguts. Persones que tenien la seva vida i la seva sort 

lligada íntimament al món emergent de la nova societat liberal, 

capitalista i parlamentària. Dos d’ells van ser diputats a Corts en 

moments àlgids de transformació de l’Antic Règim, Josep Estorch i 

Ramon Martí, un altre,  Miquel Estorch, participà en l’intent 

d’estintolar el decadent imperi espanyol a Cuba. Els altres dos Es-

torch, també professionals liberals com els anteriors, van ser espe-

rits dedicats a servar i acréixer la cultura local a través de la litera-

tura i de la normalització de la llengua –Pau Estorch– i de la música 

i l’associacionisme –Francesc Estorch.  

Esbrinar i reassumir la consciència de la pròpia singularitat, 

que és molt diferent –i contradictori– del fet d’inventar-se una iden-

titat, va ser el leit motiv dels catalans que impulsaren la Renaixença. 

Un instint que es pot relacionar amb la posterior kulturkampf ale-

manya però sense atacar –si no adaptant– els fonaments religiosos. 

L’esperit renaixentista català reaccionava contra el centralisme cul-

tural hispànic, provant de fer-se un lloc al món des de l’Estat espa-

nyol, sense deixar el límits del catolicisme oficial i la hipotètica legi-

timitat dels reis espanyols com a comtes de Barcelona. Tot i això, 

Martí d’Eixalà i Llorens i Barba, adalils de la filosofia escocesa 

il·lustrada, mostraren algunes resquitllades germanòfiles en emprar 

a les seves classes retalls del pensament de Kant i de Herder, tots 

dos d’àmbit luterà. Aquestes lectures “herètiques”, els havien fet 

anar un tros més lluny, en el terreny del pensament, que la resta 

dels seus contemporanis. De fet, el catalanisme moderat tingué una 

vessant catòlica molt important i fou emprat com eina política de 

cristianització. Les principals figures d’aquest corrent foren Jaume 

Balmes, l’arquebisme de Santiago de Cuba Antoni Maria Claret 

(després sant) i els bisbes José María de Urquinaona, Josep Morga-

des i Josep Torras i Bages. El catalanisme es nodrí del substrat po-

pular cristià que era immanent, i que Mossèn Verdaguer reflectiria 

magistralment a la seva obra poètica. No es pot considerar cap di-

recció política d’aquest moviment o “moda catalanista” sinó el 
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mestratge intel·lectual de professors universitaris propers al mode-

rantisme com Rubió i Ors, Milà i Fontanals, Martí d’Eixalà, Llorens 

i Barba i altres propers com Marià Aguiló, Pròsper de Bofarull, se-

guits d’una munió d’aficionats entusiastes de tendència republica-

na. Tanmateix, i malgrat l’anticlericalisme tradicional entre aquest 

darrer sector, el catalanisme no va experimentar la deriva cap al 

nihilisme, que sí va afectar altres corrents polítics de finals del segle 

XIX i del següent, o la identificació amb les dictadures militars per 

part d’àmplis sectors de l’Església espanyola, que culminà de ma-

nera apoteòsica amb el nacionalcatolicisme del segle XX. 

La primera part d’aquesta obra és dedicada a la contribució que 

feu el cardoní Ramon Martí d’Eixalà a la historiografia de la Renai-

xença a partir del discurs pronunciat el 1837 a la Reial Acadèmia de 

Bones Lletres de Barcelona. Després d’un extens comentari sobre 

els precedents dels estudis històrics d’autors catalans, d’una banda, 

i castellans, d’una altra, expliquem els punts principals del seu dis-

curs a partir dels quals animava el seu auditori a emprendre la re-

cerca i la redacció d’una història de Catalunya sota normes de rigor 

intel·lectual i mètodes científics. 

A la segona part donem notícia dels quatre germans Estorch i 

Siqués, olotins, amb algun grau de contribució a la cultura del seu 

temps. Destaquen especialment Miquel Estorch, autor de diversos 

textos relacionats amb la seva estada a Cuba i sobre la situació es-

tratègica d’Espanya en relació amb els emergents Estats Units 

d’Amèrica. També és autor de la sèrie Lunigrafía, nou relats en clau 

de ciència ficció on explana les seves idees polítiques i socials en 

relació al seu temps. Pau Estorch sí que fou un exemple destacat 

d’intel·lectual de la Renaixença molt vinculat a Catalunya. Escriví 

algunes obres de teatre, primer en castellà i després en català. 

Exemplifica la progressió dels literats locals vers l’ús cada cop més 

exclusiu de la seva llengua materna. Per facilitar-ho, redactà una 

gramàtica catalana el 1857 que és, històricament, contemporània a 

altres reculls lingüístics d’idiomes que no tenien un valor oficial, 
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però que estaven en procés d’esdevenir les llengües de nous estats, 

demostrant que la seva expressió escrita, ben viva oralment entre 

totes les classes socials, era útil com a idioma culte si s’integrava 

dins dels plans d’ensenyament. 

Martí d’Eixalà i Pau Estorch són dos exponents significatius, 

però poc coneguts, d’aquest moviment, la Renaixença, responsable 

del redreçament cultural, d’una banda, i una de les principals cau-

ses del ressorgiment polític català representat als Congressos Cata-

lanistes des de 1880. Les pàgines que segueixen són redactades a 

l’entorn d’alguns textos inèdits fins avui. Inclouen comentaris 

d’obres que poques vegades han estat considerades ni pels histori-

adors, ni pels literats, ni pels filòsofs catalans. També es dóna notí-

cia del malentès entre dos personatges: Pau Estorch i Tomàs 

d’Aquino Gallissà, que fins avui es consideraven la mateixa perso-

na: el segon com a pseudònim o alter ego del primer. Per recuperar 

ni que sigui breument la figura de Gallissà, hem cregut convenient 

comentar algunes obres seves i esbossar, de forma molt pobra per-

què no hem sabut trobar més dades, alguns trets de la seva biogra-

fia intel·lectual. 
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RAMON MARTÍ D’EIXALÀ. LA HISTORIOGRAFIA 
CIENTÍFICA DE LA RENAIXENÇA 

 
Precedents d’historiografia catalana i hispànica 

Dins la civilització occidental, forjada amb els elements fona-

mentals de la grega, la romana, l’hebrea i dels pobles de cultura 

germànica, van sorgir, al sud d’Europa, enquadrats en els límits de 

la península ibèrica, quatre grans nuclis que tindrien fins avui un 

llarg recorregut històric: el galaico-portuguès, el castellà, el català i 

el basco-navarrès, aquest com a mostra consistent de poble prero-

mànic precedent temporal dels anteriors. Les tensions entre les 

estructures de poder polític que van sorgir d’ells han estat contínu-

es des que es van consolidar com a reacció a la invasió musulmana 

iniciada el 711. La il·lusió de recuperar una unitat política a què mai 

no van reeixir els visigots1 arran de la caiguda de l’imperi romà ha 

estat una constant justificadora fins ben bé el segle XX (la llista dels 

reis gots com a inici de la història espanyola). Des del Beat de Lié-

bana al segle VIII, amb els mites de Sant Jaume i de Pelai per a jus-

tificar la “reconquesta”, fins a la Estoria de España d’Alfons X del 

segle XIII, la monarquia castellana anà construint una explicació 

del seu estat cristià en sentit expansiu: en lluita contra els infidels i 

procurant la unió amb els altres estats peninsulars per augmentar 

la seva potència militar i econòmica, però també per expandir el 

seu model de civilització exclusiva. Catalunya i Aragó, pa-

ral·lelament, produeixen també les seves cròniques històriques amb 

el Liber Regum (escrita en aragonès) i Gesta veterum Comitum Barci-

nonensium et Regum Aragonensium (s. XIII), a banda de les cròniques 

catalanes de Jaume I, la de Desclot, la de Muntaner i la de Pere el 

Cerimoniós. Completen el resum de la historiografia medieval pe-

                                                
1
 Francesc J. FERNÁNDEZ MAESTRA, Contrahistoria gótica, Vilassar de Mar: Oi-

kos-tau, 1997. L’autor posa de manifest el mite castellà de la legitimitat visigoda 

sobre tota la península per justificar la seva expansió o “reconquesta”. En canvi, 

l’origen got és considerat com l’element fundacional de les dinasties comtals 

catalanes. 
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ninsular els Annales Portugaleses Veteres (987-1079) i la Crónica de los 

Reyes de Navarra (1454), de Carles de Viana.  

La cronologia del poder a la Península ibèrica durant l’alta edat 

mitjana té dos cicles ben marcats: el que es congria a l’entorn dels 

cacics cantàbrics i els seus regnes astur-lleonès i castellà, d’origen 

iberoromà i musulmà, i el que s’articula com a defensa meridional 

del sistema germànic carolingi. El primer xoca i fon les seves elits 

amb el domini serraí (com havien fet els visigots arran de la invasió 

africana) consolidant una mentalitat califàtica, de domini fort, fal-

cada en un cristianisme sotmès als interessos del poder. Per als reis 

castellans era un objectiu gairebé obsessiu l’entroncament amb 

princeps o princeses d’estirp germànica perquè l’Europa medieval 

esdevingué la taula de joc d’aquests pobles emergents. A la Marca 

de Gòtia, els comtats catalans eren defensats per nobles d’origen 

got –des de Berà I– i lleis que fonien el dret romà i el Liber Iudicio-

rum visigot. 

L’any 1412 el Compromís de Casp constituí el principi del final 

de l’Estat català medieval. L’acció combinada de tropes i diners per 

a suborns –fet reconegut per l’historiador aragonès Jerónimo Zurita 

un segle més tard– entronitzaren Fernando de Antequera i endre-

çaren el projecte d’unificació dinàstica entre Catalunya-Aragó i 

Castella. La política de Benet XIII, el Papa Luna, a través d’agents 

seus com Vicent Ferrer, va acabar d’inclinar la balança del cantó 

castellà2. Tot i així, el caire confederal de la futura monarquia espa-

                                                
2
 El 1889 la impremta Estampa de Fidel Giró editava i publicava La fi del comte 

d’Urgell, procedent d’un manuscrit anònim conegut com Scriptura privada,  

redactat durant el regnat de Joan II vers 1466 i 1472. Antoni Aulèstia i Pijoan 

citava fragments d’aquest text a la segona part de la seva Història de Catalunya, 

Barcelona: Impremta La Renaixensa, 1887-1889. Allà s’explicava com la família 

castellana dels Trastamara, establerta al casal barceloní, promogué l’assassinat de 

Jaume d’Urgell per tal que els seus partidaris perdessin l’opció dinàstica contra la 

dinastia intrusa, i assegurar-se, així, la continuitat del dret guanyat amb les irregu-

laritat de Compromís de Casp. Jaume teina aleshores cinquanta-tres anys, era un 

home en plena maduresa. S’ha dubtat de la versemblança de la Scriptura,  que fos 
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nyola permeté mantenir una vida pròpia i diferenciada a un Princi-

pat català cada cop més excèntric del poder i de la història. Però la 

derrota davant dels borbons a inicis del segle XVIII comportà el 

desmantellament de les institucions catalanes i el desballestament 

de la seva aristocràcia –i, per tant, del seu exèrcit– que va quedar 

incorporada i empeltada –els grans títols– dins la cort madrilenya, 

o reduïda a una feble noblesa rural sense gaire potència. La Inquisi-

ció vinculada a la corona, importada de Castella, esdevingué el 

principal instrument de la monarquia per homogeneïtzar la societat 

destruint la diversitat religiosa, sobre tot la de jueus i conversos3, 

però també per atacar la complexitat cultural dels diferents territo-

ris peninsulars, tot imposant la llengua i mentalitat castellanes infil-

trades per capil·laritat des dels nuclis de decisió vers les capes mit-

janes i baixes de la població. Com deixà escrit Antoni de Capmany, 

la catalana semblava haver deixat de ser considerada llengua útil 

per a la república de les lletres. L’asfixia cultural per l’emigració 

forçada de les elits austriacistes facilitava la submissió política, al-

hora que el Principat assolia una exclusiva funció econòmica.  

                                                                                                      
recuperada tan tardanament, però a ningú escapa que la divulgació per escrit dels 

fets narrats podia incitar a la rebel·lió, a la sedició, a posar en qüestió el dret a la 

corona catalana dels reis castellans. Les querelles sobre aquella substitució sempre 

han estat presents a la historiografia catalana, i el text on quedava reflectit el crim 

d’Estat podria ser ben bé la plasmació per escrit del clam dels urgellistes del segle 

XV. No recull el text, però, una altra mort altament sospitosa: la de Frederic de 

Sicília, nét directe i natural del rei Martí, mort el 1438, als trenta-sis anys, amb les 

facultats plenes de l’edat adulta, mentre era presoner del rei de Castella al castell 

d’Ureña (Valladolid). 
3
 Jordi VENTURA I SUBIRATS,  La Inquisición española y los judíos conversos 

barceloneses (siglos XV-XVI), tesi doctoral inèdita (1973); Documentos económi-

cos de la Inquisición referentes a los judíos conversos de Gerona (1490-1504), 

Barcelona: Universitat de Barcelona: Institut Municipal d’Història de Barcelona, 

1976; Els inicis de la inquisició espanyola a Mallorca, Barcelona: Curial, 1977 i 

Inquisició espanyola i cultura renaixentista al País Valencià, València: Eliseu 

Climent, DL 1978. Aquests quatre estudis reflecteix a bastament la repercussió de 

la Inquisició espanyola sobre jueus i conversos als Països Catalans.  
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La població s’acomodava a un poder hostil que veié en la labo-

riositat indígena una bona oportunitat per compensar la disminu-

ció de partides de metalls preciosos procedents d’Amèrica. Copiant 

el sistema d’explotació comercial d’anglesos i francesos, la corona 

espanyola permeté als catalans el comerç colonial, tot important 

“ultramarins” i exportant manufactures tèxtils, principalment. 

Aquesta activitat deixava uns bons ingressos a les duanes reials en 

forma d’aranzels. 

Les noves condicions reforçaren, en una Catalunya sense estat, 

l’estament burgès i propicià la proliferació de l’empresariat indus-

trial procedent directament d’aquella classe gremial que alguns 

il·lustrats espanyols pretengueren liquidar per fomentar la lliure 

iniciativa, i que Capmany va defensar en totes les instàncies perquè 

garantien la qualitat i competitivitat de la producció. Era el triomf 

de la “cultura del treball” i la conversió progressiva de la petita 

pagesia en el nou proletariat industrial. Aquestes classes emergents 

tenien una relació directa amb l’acció política i econòmica de l’Estat 

respecte al mercat peninsular i a les restes de l’activitat colonial 

d’ultramar: la burgesia catalana tenia una necessitat extrema de 

vinculació amb el poder, primer amb l’Estat absolutista i després 

amb el nou sistema dominat per liberals més o menys sincers que, 

alhora, depenien del poder polític per a la seva prosperitat. La in-

vasió napoleònica provocà una important ensulsiada de l’aparell de 

poder borbònic, enfortí el paper de la nova classe mesocràtica i va 

estrènyer molt els llaços –com passa en totes les guerres contra una 

invasió estrangera– entre les classes i les regions, reforçant un pa-

triotisme gairebé absent abans, i el sentiment d’identificació “naci-

onal-estatal” a través de la divulgació d’idees-força com “poble”, 

“sobirania”, “llibertat” i “pàtria”, elements fonamentals de la “na-

ció” que es volia construir sobre bases constitucionals modernes 

(bases que ja havia tingut l’estat català des de l’Edat mitjana). Però 

les diferències de ritme i de tensió vital entre les diferents comuni-
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tats espanyoles eren grans, gairebé insalvables, com ha anat demos-

trant el devenir dels fets des de llavors. 

Dues línies historiogràfiques divergents 

Castella fou l’eix unificador propiciat des de l’operació que co-

ronà Fernando de Antequera i ratificà Ferran el Catòlic a través del 

pacte matrimonial amb Isabel de Castella i la invasió de Navarra. 

Les riqueses obtingudes amb la conquesta americana van facilitar 

la política de centralització, submissió i assimilació pancastellana, 

però no es va aconseguir la uniformització cultural dels antics reg-

nes independents, ni la futura cohesió nacional desitjada a través 

de lleis i constitucions. L’esclat literari i artístic del Segle d’Or caste-

llà fou tan sols la resposta a la necessitat d’autoafirmació d’unes 

elits funcionàries al servei de la gran monarquia extractiva, un sis-

tema eventual, sense la força d’una burgesia autònoma, que no va 

poder competir comercialment ni tecnològica amb els seus rivals 

europeus i, més tard, nordamericans. 

Joan Margarit i de Pau (1422-1484), bisbe d'Elna i de Girona, 

cardenal i ambaixador a Roma d'Alfons IV, Joan II i Ferran II fou 

un dels fonamentadors de la historiografia humanística catalana. A 

Paralimpomenon Hispaniae, editada pòstumament el 1545 a Granada 

per Sancho de Nebrija, i a De originem regum Hispaniae et gotorum 

escrit vers 1459, l'autor estableix una relació directa entre les dinas-

ties visigodes i l'origen del Principat de Catalunya. 

Cap a finals d’aquell segle XV apareixen les primeres elaboraci-

ons modernes d’una historiografia de caire apologètic, però també 

d’estil renaixentista i erudit. Es tracta dels treballs de Pere Miquel 

Carbonell i de Soler (1434-1517), cap de l'Arxiu Reial de Barcelona, 

bibliòfil i element aplegador del nucli humanístic italianitzant de la 

Catalunya d'Alfons el Magnànim relacionat amb els Borja a Roma. 

Redactà les Chròniques d'Espanya fins aci no divulgades, que tracta dels 

nobles e invictissims Reis dels Gots y gestes de aquells i dels Comtes de 

Barcelona e Reis de Aragó, ab moltes coses dignes de perpétua memoria 
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(escrites entre 1495 i 1513, impreses a Barcelona el 1547 per Carles 

Amorós), on transcrivia cròniques medievals i documents de la 

Cancelleria. Refusa les interpretacions mítiques de la història his-

pana divulgades per Isidor de Sevilla al segle VII i per l'Arquebisbe 

de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada (1170-1247) a Historia de rebus 

Hispaniae (1243), on es feia una apropiació castellana del concepte 

"Hispania", i que havia servit de guia a alguns catalans per redactar 

el relat protorenaixentista i humanista de les Cròniques de Pere III el 

Cerimoniós (iniciades abans de 1359) i a Pere Tomic (?-1481) per a 

les seves Històries e conquestes del realme d'Aragó e Principat de Cata-

lunya (escrites fins 1438 i impreses el 1495).  

El 1534 es reedità la crònica de Tomic ampliada fins a la mort 

de Ferran II: Historias e conquestas dels Excellentissims e Catholichs 

Reys de Arago e de lurs antecessors los comtes de Barcelona, compilades 

por lo honorable historich mossen Pere Tomic, Cavaller, affegida la Histo-

ria del Excellentissim e Cathólich, Rey de Hespanya don Ferrando. Car-

bonell, juntament amb altres col·laboradors, aplegà els Epigrama in 

lapidibus sive marmoribus sculpta, tam Romae et Barcinonae quam Tar-

racone, quam etiam in Hispania accipe, obra que inicia els estudis ar-

queològics i d'etimologia a la península4. D’altra banda, i com a 

complement dels estudis cronològics, Jeroni Pau Carbonell (? – 

1497), oncle i col·laborador de Pere Miquel Carbonell, elaborà  la 

primera geografia peninsular, editada a Roma el 1491 sota el títol 

De fluminibus et montibus Hispaniarum libellum. 

Fou molt conegut i divulgat el treball del dominic Annio da Vi-

terbo (1432-1502) fet a partir de falsificacions i invents sobre la his-

tòria general peninsular a Commentaria super opera auctorum diverso-

rum de antiquitatibus loquentium (1498), cercant impressionar el papa 

Borja i Ferran II, grans senyors d’aquell moment, i que va enganyar 

                                                
4
 Agustí ALCOBERRO I PERICAY: "Les Cròniques d'Espanya de Pere Miquel Car-

bonell: algunes claus per a la seva lectura", Recerques nº 40, Barcelona: 2000, ps: 

79-98. 
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historiadors com Antonio de Nebrija, Lucio Marineo, Antoni Beuter 

i Florián de Ocampo5. 

La falta d’una cultura de gran abast que justifiqués i avalés el 

poder circumstancial de Castella és palesa en l’absència d’una his-

toriografia general capaç d’explicar el resultat de l’heterogènia 

formació de la corona espanyola on la preponderància castellana 

solament s’explica per la disponibilitat de recursos per pagar un 

gran exèrcit i una administració de funcionaris dependents del rei i 

dels seus ministres. El 1538 es creà la figura del cronista oficial en la 

persona de Florián de Ocampo (1499-1558); el 1547 les corts arago-

neses feien el mateix amb Jerónimo Zurita (1512-1580), i no fou fins 

1564 que Catalunya creà la plaça, però quedà vacant. Els Anales de 

la Corona de Aragón (1562-1580) de Zurita deixaven clara la persona-

litat històrica, política i social diferenciada dels estats formats arran 

de la unió entre el comtat de Barcelona i el regne d’Aragó des del 

segle XII, d’una banda, i el regne castellano-lleonès, de l’altra, en un 

sentit molt diferent als esforços finalistes –justificadors de la perse-

guida unificació peninsular– fets pel jesuïta Pare Juan de Mariana 

(1536-1624) a Historiae de Rebus Hispaniae (1592-1605) i per Ocampo 

a la fantasiosa Crónica General de España (des de 1543), continuada 

per Ambrosio de Morales.  

Jerónimo Blancas mantingué la línia de Zurita en la reinvindi-

cació del paper d’Aragó com a part del gran imperi dels àustries, 

amb epicentre a Madrid, tot superat el seu passat mediterrani: Ara-

gonensium rerum commentarii (1578), Modo de proceder en Cortes de 

Aragón (1585) i Coronaciones de los Serenísimos Reyes de Aragón (1585). 

Juan Costa, més procastellà encara, i Jerónimo Martel, foralista, de 

qui es destruiria part de l’obra, serien els següents cronistes de la 

corona d’Aragó.  Alguns historiadors dels segles XVI i XVII, cata-

lans i aragonesos, dedicaren els seus escrits a fixar la legitimitat de 

la corona hispana representada pels àustries, però la majoria defen-

                                                
5
 Agustí ALCOBERRO I PERICAY: Op. cit., p. 92. 
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sava l’especificitat política i la memòria històrica dels seus territo-

ris6. 

El basc Esteban de Garibay (1533-1600) era d’aquests darrers, 

aplicava al seu treball una visió federal de la monarquia al Compen-

dio historial de las chronicas y universal historia de todos los reynos de 

España (1556-1566). L’àmbit basco-navarrès va tenir una certa revi-

falla a partir de Gero, de Pedro de Aguerre y Azpilicueta , “Pedro 

de Axular”, (1556-1644) on la reivindicació literària de la llengua i 

cultura èuscares s’utilitza com a via per a l’apologia catòlica en un 

espai i un temps proclius al protestantisme hugonot. En l’àmbit 

estrictament valencià, Pere Antoni Beuter, clergue d’origen ale-

many, escrigué la Primera part de la Història de València (1538), pio-

nera de la historiografia valenciana. Les corts de València feren 

imprimir les cròniques de Jaume I (1557) i la de Ramon Muntaner 

(1558) per enviar i posar en coneixement del rei Felip II una història 

que, ben segur, al seu entorn ningú no explicava, perquè no exalça-

va les conquestes castellanes. 

El pare jesuïta Pere Gil (1551-1622), responsable de centres edu-

catius a Barcelona i Mallorca, i procurador en el procés de canonit-

zació d’Ignasi de Loiola, redactà quatre llibres d’història i geografia 

de Catalunya, iniciata pel Llibre primer de la història cathalana en lo 

qual se tracta d’història o descripció natural, ço és, de coses naturals de 

Cathalunya, manuscrit de 1600 que no fou donat a la impremta fins 

1949. En ell explica les característiques físiques del país, demostra 

                                                
6
 En el discurs de recepció com a membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 

de Barcelona, celebrat el 14 de març de 1943, Felip Mateu i Llopis va fer un ampli 

repàs de la historiografia produïda des dels territoris de l’antiga Corona catalanoa-

ragonesa entre els segles XV i la irrupció borbònica. Les primeres pàgines respo-

nen al discurs nacionalista del moment, amb la darrera guerra molt recent, però la 

diversitat interpretativa de la historiografia particular deixa clara la mentalitat 

diferenciada de les parts amb què es va voler –es volia llavors i es vol encara– 

crear una unitat excloent. (Felip MATEU I LLOPIS, Los historiadores de la Corona 

de Aragón durante la casa de Austria, Barcelona: S.A. Horta de impresiones y 

ediciones, 1944). 
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la seva autosuficiència i capacitat exportadora de manufactures: 

«Catalunya té suficientment per a sí mateixa totes les coses útils i 

necessàries a la vida humana, i moltes d’elles en abundància per 

comunicar a altres províncies, i quant poques i quines són les que li 

falten. Amb naus i galeres i altres vaixells, s'aporta gran quantitat a 

Sicília, Nàpols, Gènova, Sardenya, Mallorca, Sevilla i altres parts: 

quasi cada any, 500 mil ducats. Lo qual és cosa de meravellar, i 

digna de ser agraïda al Déu Nostre Senyor que tanta gent pobre i 

rica visca a Catalunya en lo ministeri i art de fer i inventar tants 

draps de llana (...) espardenyes molt bones, sacs, cordes, filats per a 

pescar, teles de naus i galeres (...) és tanta la abundància del cànem 

a Catalunya que molts vaixells, així de Llevant com de Ponent, 

compren i se trau molt cànem de Catalunya per a altres parts de la 

Cristiandat.» Teòleg i filòsof, a part d’historiador, Pere Gil redactà 

manuals religiosos en català i traduí altres del llatí al català «per ser 

aquesta llengua la meva natural i per fer aquest bé a la nació cata-

lana.» 

La Crònica universal del Principat de Jeroni Pujades (1568-1635), 

doctor en lleis, és la principal obra històrica catalana del segle XVII. 

Tan sols s’imprimí el primer volum l’any 1609, en català; els dos 

següents, en castellà, restarien inèdits fins al segle XIX. Una altra 

obra cabdal de Pujades és el seu Dietari, iniciat el 1600 i que ha estat 

una gran font d’informació directa sobre el seu temps. A Perpinyà 

l’any 1628, el franciscà Andreu Bosch (1570-1628) portà a la im-

premta el Summari, índex o Epítome dels admirables y nobilíssims títols 

de honor de Cathalunya, Rosselló y Cerdanya y de les gràcies, privilegis, 

perrogatiues, preheminencies, llibertats e immunitats gosan segons les 

pròpies y naturals lleys on, a banda d’incloure errors extrets 

d’historiadors poc rigorosos i de donar per bones algunes tradici-

ons orals, mostra l’entrellat político-legal rossellonès a partir dels 

documents antics i fa una defensa abrandada de la llengua catalana 

davant la proliferació de capellans que prediquen en un castellà 

molt forçat.  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000093148&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000093148&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000093148&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000093148&page=1
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Durant el segle XVIII per tota Europa es divulga la mentalitat 

il·lustrada racionalista, revisadora, ordenadora i instructiva per a 

les noves elits burgeses. Els grans estats fan de la historiografia un 

instrument de prestigi i d’apologia. Com una flor tardana, i en la 

llengua de la cort, el barceloní Narcís Feliu de la Penya i Farell 

(1646-1712) fa imprimir els tres volums dels seus Anales de Cataluña 

el 1709, en plena confrontació amb la nova dinastia hispànica. Ell i 

els seus en rebrien les conseqüències7. Altrament, el 1714 s’inicia la 

publicació de l’España Sagrada de l’agustí Enrique Florez, recull de 

documents eclesiàstics sobre la relació de l’Església castellana en la 

configuració del regne. Es conserva a la Biblioteca de la Universitat 

de Barcelona un manuscrit enquadernat conegut com Piezas en pro-

sa y en verso sobre la historia de Cataluña en los siglos XVII y XVIII que 

degué ser escrit durant el primer terç del set-cents per, al menys, 

dues mans diferents, anònimes per a nosaltres. Els textos són en 

català, castellà i llatí, però en la redacció es nota que els autors són 

catalans. És un document històric, escrit per testimonis presencials, 

on es respon amb arguments als enemics borbònics. Són plenament 

conscients de la singularitat nacional i de les raons austriacistes. 

Alguns escrits són còpies de manifestos polítics de la diplomàcia 

europea que afectaven els catalans, l’accés als quals indica la posi-

ció social i cultural dels autors, que tracen una singular apologia 

jurídica de la causa nacional. En aquestes pàgines s’expliquen les 

raons de la lluita encara no resolta quan s’escrivien alguns 

d’aquests textos. En un to més popular, satiritza els botiflers i els 

castellans borbònics a la “Cansò à la cathalana contra los castellans 

i botiflés”, i els francesos a la “Cansò des ganguils de França del 

any 1706”8, a l’hora que invoca del cel justícia i deixa clar que la 

                                                
7
 Agustí ALCOBERRO I PERICAY, “La desfeta i la memòria històrica”. Volum III de 

Catalunya durant la Guerra de Successió. Barcelona: Ara Llibres, 2006. 
8
 «Ya que Nostre Senyor nos fa tantes mercès, cantem los seus favors, que molta 

rahó és, mes viva lo rey Carlos per a castigarlos, y muyra  el francès. Las ideas de 

França, ya las deveu saber, contra Cathaluya posà tot son poder, mes viva lo Rey 

Carlos per a destrosarlos, mes viva lo Rey Carlos, y tindrem bon succés» a Piezas 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%AD_Alcoberro
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ara_Llibres
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guerra fou motivada per l’intent de Felip de passar per damunt les 

lleis catalanes. També recorda i plany el Tractat dels Pirineus en 

uns versos que semblen avançar-se als de Verdaguer, Maragall i als 

felibres occitans, que consideraven la serralada com un nexe més 

que no pas una frontera. Fa una descripció adreçada «Al molt in-

signe ayuntament de corregidors i regidors de la ciutat de Barcelo-

na de l’any 1735», una elit política i intel·lectual caracteritzada pel 

col·laboracionisme i contra el catalanisme abrandat que mostren els 

autors d’aquest escrit, i fins copia versos barrocs del Rector de Va-

llfogona en una altra mostra de cultura indígena.  

El text no té més importància historiogràfica –tampoc ho pre-

tén– que la retenció dels fets en uns moments de gran repressió de 

tot antiborbonisme després de la devastació de la guerra. La seva 

singularitat rau en el fet que mai no es donés a la impremta, cosa 

impensable pel control a què estava sotmès un país que durant 

anys sostingué partides antiborbòniques. El país, o una part ben 

significativa entre els no-privilegiats, no oblidà fàcilment d’on ve-

nia l’estat actual de coses: l’Estat que se’ls havia imposat per la for-

ça i per la forca9. No es poden trobar coses similars entre els impre-

sos del segle XVIII català, però no cal ser molt sagaç per compren-

dre que aquests papers reflectien l’estat d’ànim de molta gent, so-

bre tot entre aquells que s’havien vist perjudicats per la guerra en 

no haver estat col·laboracionistes i en extingir-se les lleis i instituci-

ons locals. Allò que no es llegeix, es parla, allò que cal callar davant 

les autoritats corre veloç de boca a orella creant vox populi. Aquell 

anticastellanisme visceral es mantenia en el record encara en temps 

de la Renaixença, perquè soldats, funcionaris i ordres acostumaven 

a venir del centre. No era antiespanyolisme perquè l’espanyolitat 

                                                                                                      
en prosa y en verso sobre la historia de Cataluña en los siglos XVII y XVIII. 

Manuscrit inèdit, Biblioteca de Lletres de la Universitat de Barcelona, primera 

meitat del segle XVIII.   
9
 Josep Maria TORRAS I RIBÉ, Felip V contra Catalunya, Barcelona: Rafael 

Dalmau, 2005, p. 76-109. 
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d’aquests cronistes de les Piezas en prosa y en verso és la d’una mo-

narquia que deixa fer i viure amb una certa llibertat al poble i, de 

fet, la  corona hispànica va ser engendrada a través del comte de 

Barcelona Ferran II. Però, en la perspectiva del temps, encara dura 

el plet encetat amb els Decrets de Nova Planta a partir dels quans la 

monarquia espanyola en mans dels borbons imposaven 

l’absolutisme en el segle XVIII. La malvolença que comportà la 

guerra contra els nous governants i lleis castellanes fou resposta 

amb igual anticatalanisme, prou escampat des del poder per 

aquells que volien esborrar el caràcter i la llengua de la “província” 

més pròspera del nou regne, una aversió a allò català que acabaria 

sent consubstancial i visceral en l’imperialisme uniformitzador 

espanyol transvestit de “nacionalisme constitucional”, doctrina 

amb què es va procurar imposar l’Estat “nació”, amb mètodes ab-

solutistes recolzats en les figures de l’exèrcit, i que mai, fins avui, 

no ha acabat de reeixir (no s’entendria, si no, el sorgiment dels na-

cionalismes català, basc i gallec). Un caràcter “provincial” anotat 

per l’observador foraster10, que devia ser molt similar al dels 

catalans que a mitjans del segle XIX no havien perdut la consciència 

de grup ni la transmissió dels records familiars referents a 

l’ensulsiada del segle XVIII. Ans al contrari: dins les estretors 

estatals espanyoles, volien mantenir el seu propi ésser a través del 

cultiu d’allò propi, perquè la memòria dels pobles, com la de les 

                                                
10

 José Rodrigo y Villalpando (1668-1741), fiscal del Consell de Castella, el 1716, 

en plena redacció de la Nova Planta, considerava l’assimilació com un projecte 

complicat: «(...) Pero como a cada nación parece que señaló la naturaleza su idio-

ma particular, tiene en esto mucho que vencer el arte y se necesita de algún tiempo 

para lograrlo, y más cuando el genio de la nación como el de los catalanes es 

tenaz, altivo y amante de las cosas de su país, y por esto parece conveniente dar 

sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera 

que se consiga el efecto sin que se note el cuidado (...)». José Cadalso i Vázquez 

de Andrade (1741-1782), militar i escriptor, retratava els catalans pel caràcter i 

l’afany de lucre, però no remarcava el treball que això comporta: «sus genios son 

poco tratables, únicamente dedicados a su ganancia e interés, y así, los llaman los 

holandeses de España».  
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persones, determina la personalitat i les coordenades del moviment 

dins del temps i de l’espai en relació amb els altres, és a dir, amb el 

món. El 1783 apareix la Historia crítica de España, del jesuïta nat a 

Itàlia, però de família catalana, Juan Francisco Masdeu. Cal desta-

car la feina d’estudi i erudició que va fer el valencià Gregori Maians 

(1699-1781) en l’àmbit castellà, adreçada a la millora cultural gene-

ral i al rigor pedagògic. Cas semblant en l’afany per millorar cientí-

ficament l’estudi de les lletres i de la història fou el del seu amic 

alacantí Francesc Cerdà i Rico (1739-1800), paleògraf, autor de 

nombroses biografies i d’una inèdita Historia del reinado de los godos 

en España. Juan Pablo Forner i Segarra (1756-1797), extremeny de 

família valenciana, en canvi, va obtenir fama per la seva actitud 

nacionalista exemplificada a Oración apologética por la España y su 

mérito literario (1786) on, a falta d’altres glòries, defensava el puris-

me d’uns costums populars que palesaven en general més misèria i 

ignorància que no pas un interès per la cultura, pel saber i per la 

millora del benestar material i moral. Tipisme molt celebrat, però 

menystingut per altres nacions més cultes. Això es pot comprovar a 

la número LXXVIII de les Cartes perses (1721)11 del baró de Montes-

quieu (1689-1755), o a Nicolas Masson de Morvilliers (1740-1789), 

que demanava retòricament a l’Encyclopédie méthodique (1782): 

«Mais que doit-on à l'Espagne? Et depuis deux siècles, depuis qua-

tre, depuis dix, qu'a-t-elle fait pour l'Europe?».  

Entre 1779 i 1792 es publiquen a Madrid les Memorias históricas 

sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, com-

pilació riquíssima sobre l’economia medieval de la capital catalana 

                                                
11

 «Quizá encuentres ingenio y sentido común entre los españoles, pero no lo 

busques en sus libros. Visita cualquiera de sus bibliotecas: las novelas a un lado y 

los escolásticos a otro. Parece que un secreto enemigo de la razón humana es el 

que ha hecho la selección y después lo ha juntado todo allí. El único libro que 

merece la pena es el que ha hecho ver lo ridículo de todos los demàs [al·lusió al 

Quixot de Cervantes]». Charles-Louis de Secondat, Baró de MONTESQUIEU, Car-

tas persas, México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992, p. 

145. 
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aplegada i escrita pel noble erudit Antoni de Capmany de Montpa-

lau i de Surís (1742-1813), amb una metodologia moderna i recol-

zada en nombroses dades documentals, moltes d’elles inèdites fins 

llavors. Explicava la història del país a través del seu comerç, de la 

seva marina i de l’activitat productiva dels gremis, traçant un di-

buix com mai s’havia fet del funcionament de l’economia catalana i 

la riquesa del seu estat, el més poderós del Mediterrani occidental 

durant la baixa edat mitjana, així com de l’organització que la feia 

funcionar a través dels Consolats de Mar. Aquesta magna obra, 

publicada a la capital del regne, devia pretendre mostrar i defensar 

l’activitat comercial com la més idònia per obtenir prosperitat per a 

bona part del país gràcies a les possessions colonials, a imatge de 

com ho estaven fent els seus contemporanis anglesos i francesos. 

Escrites en castellà, les Memorias inauguren la modernitat en la his-

toriografia catalana a través d’un autor liberal favorable al foment 

del treball des de les províncies, tot respectant-ne les formes de 

vida pròpies. En aquesta línia orgànica les Idees per a una filosofia de 

la història de la humanitat (1784-1791) de l’alemany Johann Gottfried 

Herder (1744-1803) demostraven que la història humana es regeix 

per les mateixes lleis que la resta de la naturalesa, amb les seves 

dissonàncies i tendències a la conciliació, i que els pobles, igual-

ment, formen estructures bàsiques diferenciades per les llengües 

pròpies i un esperit nacional específic. Herder fou un dels ressorts 

teòrics del nacionalisme alemany i el d’altres nacions que volien 

adquirir entitat política pròpia. 

Una historiografia catalana en castellà 

El segle XIX significa la plena maduresa de la Història com a 

disciplina diferenciada de les altres especialitats literàries. Es valora 

la cientificitat, la certesa, l’erudició de les dades, la lògica de les 

interpretacions, però no deixa de ser un instrument d’aval i legiti-

mació dels nous estats, tant si són liberals com si mantenen les for-

mes de monarquies aristocràtiques. La Història es professionalitza 

a les universitats, als arxius estatals i en algunes institucions ofici-

https://ca.wikipedia.org/wiki/1784
https://ca.wikipedia.org/wiki/1791


Una revisió de la Renaixença                                                                                    Fèlix Villagrasa 

 

35 

 

als. A Alemanya, sota l’impuls de Herder, es reuneix i es transcriu 

el corpus documental referent a la seva cultura en els Monumenta 

Germaniæ Historica des de 1819. A França, el 1821, es crea l’École 

Nationale des Chartres, una gran institució per a la recerca, la con-

servació del patrimoni i l’ensenyament de la història.  

Mentrestant, la història espanyola es venia en imatges populars 

impreses entre 1800 i 1802 per la Fábrica de Estampas de Maria 

Teresa Sellent, sota l’Arc dels Encants de Barcelona. Divuit auques 

calcografiades. La primera «A la española nacion deseando loor y 

gloria se dedica esta su historia; A Tubal le debe España el nombre 

y ser nacion segun publica opinion; Vino con capa de amigo á Es-

paña el Cartaginés que la sujetó despues; La amistad que aparenta-

ba Cartago tener á España para á invadirla con saña; Barcelona la 

industriosa rica en valor y saber á Hamilcar le debió el ser; A Espa-

ña gloria inmortal Sagunto dá pereciendo antes que vencida ardi-

endo». En una altra es descriu així la guerra de Successió: «Carlos 

Segundo sin hijos nombra á su sucesion Don Felipe de Borbón; 

Recibe á Felipe Quinto por renombre el animoso la corte con sumo 

gozo; Por sorpresa se apodera de Gibraltar el ynglés en milsieteci-

entos tres; Barcelona alucinada se acarrea la desgracia proclamando 

a Carlos de Austria; Barcelona seducida por infieles estrangeros 

vencida pierde sus fueros, Felipe con sus victorias justicia y bellas 

acciones grangeó amor á los Borbones». Com es pot comprovar, 

una història d’importació a falta d’una interpretació pròpia i do-

cumentada. 

A Catalunya l’Arxiu de la Corona d’Aragó era el principal capi-

tal per a la investigació de la història institucional. Existien altres 

dipòsits documentals servats pels municipis, la justícia o l’Església. 

El 1821 Pròsper de Bofarull, cap de l’Arxiu de la Corona, féu im-

primir i divulgar les Reflecsiones sobre los perjuicios que ocasionaria á 

algunas provincias de España y en particular á Cataluña la traslacion de 

sus archivos á Madrid que propuso la comisión de Cortes en su dictamen y 

minuta de decreto presentado á las mismas en 19 de marzo de 1814 per 
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evitar el trasllat d’aquest i altres arxius a la capital del regne. Les 

institucions arrossegaven una vida no molt plena, mantenien una 

activitat cultural totalment amateur, provinciana, en un país orfe de 

centres d’alta cultura oficials, en una ciutat sense universitat i amb 

uns ciutadans que s’havien de procurar la instrucció complementà-

ria pels seus mitjans com ara les escoles obertes per la Junta Parti-

cular de Comerç de Barcelona des de 1769 –la primera, l’Escola 

nàutica– que van contribuir no solament a mantenir i ampliar els 

estudis tècnics, sinó també aquells de més teòrics que formaven 

l’individu com a professional i com a membre d’una societat mo-

derna. Exemple d’això van ser les classes del pare agustí Eudald 

Jaumeandreu i Triter (1774-1840), artífex de l’aula d’Economia polí-

tica (inaugurada el 1814) i d’una efímera càtedra de Constitució 

durant el Trienni (1820-1823). Aquesta situació d’interinitat, d’una 

certa provisionalitat, era produïda simplement pel fet de no ser 

Barcelona capital de cap estat i per la tendència de l’estat oficial a 

centralitzar el poder i el saber. Això era confrontat per la naturalesa 

dels seus habitants, per una burgesia no resignada a no jugar el 

paper històric que el moment li deparava, maldant per establir les 

reformes necessàries que procuressin estabilitat i riquesa, cosa pro-

fitosa a tots els nivells d’ocupació, fins per a rendistes i funcionaris.  

Pel seu compte, Fèlix Torres i Amat (1772-1847) reedità la pri-

mera part de la Crónica universal del Principado de Jeroni Pujades, i 

edità les dues següents entre 1829 i 1832. Pau Piferrer i Fàbregas 

(1818-1848) tingué una vida curta però molt productiva pel que fa a 

la recopilació de folklore català redactat en castellà, perquè del cata-

là, se n’havia perdut l’ús d’escriure’l. Inicià la redacció –completada 

per Pi i Margall– dels volums relatius a Catalunya i Mallorca dins 

la col·lecció Recuerdos y bellezas de España (1839) i, entre altres, pu-

blicà dos articles que explicaven, a través de la documentació local, 
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el pogrom antijueu de 1391 a Barcelona i diferents punts de la Co-

rona aragonesa, amb indignació i gran sentit crític12.  

Una de les institucions culturals –privades, com totes les del 

Principat llavors– més actives fou la Societat Filosòfica, on el seu 

membre Ramon Muns i Seriñà (1793-1856) llegí una memòria (1819) 

en què considerava la necessitat d’escriure una història de Catalu-

nya. Algun autor –amb la presumpció de poder argumentar la seva 

ideologia– ha vist en aquesta falta de braó per posar-hi fil a l’agulla 

una mostra de poca vitalitat “catalanista”, de dubitació burgesa. 

Però la realitat sembla diferent: el que mostra aquesta intenció és la 

consciència que el Principat i les seves terres germanes formaven 

cas a part de la resta de la monarquia. I això succeeix en ple absolu-

tisme castís, tan sols cinc anys després de la Guerra del francès on 

el moviment “juntista” –pràcticament confederal– demostrà la ca-

pacitat d’articulació política i militar al marge del poder tradicional. 

Els homes de la Filosòfica passaren a la Reial Acadèmia de Bones 

Lletres de Barcelona13 des d’on Antoni Llobet i Vall-llosera (1799-

1861) plantejaria novament la conveniència d’elaborar una història 

“provincial”  en la sessió del 10 de juny de 1836; el 20 de gener de 

1837 hi llegí el discurs “Observaciones sobre una inscripción del 

siglo décimo encontrada en Barcelona”. La intenció manifesta era 

posar Catalunya al nivell de la resta de països cultes del seu entorn. 

                                                
12

 Pau PIFERRER I FÀBREGAS: “Episodio de la historia de los judíos en la antigua 

Corona de Aragón. Barcelona, siglo XIV”, Álbum pintoresco universal, vol. I, 

Barcelona: Imprenta de Francisco Oliva, 1842. 
13

 La promoció de l’estudi de les lletres catalanes, especialment de la seva història, 

fou el motiu explícit que portà a la fundació de l’Acadèmia dels Desconfiats, 

precedent directe de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, en els anys previs 

al desastre de la guerra borbònica. Un cop reconstituïda després de la guerra de 

Successió, els seus estatuts palesaven clarament l’objecte dels seus estudis: «Cul-

tivar las Bellas Artes en general, y especialmente aquellos ramos del saber que 

más puedan contribuir a ilustrar la Historia de Cataluña es el objeto que se propo-

ne la Academia.». Estatutos de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 

Erigida por Real Cédula de 27 de enero de 1762. Barcelona: Imprenta y librería 

de Verdaguer, 1864. 
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La dificultat raïa, com sempre, a comptar amb elements competents 

que hi poguessin dedicar temps, a falta d’intel·lectuals professio-

nals orgànics que sí tenien els estats de qui es volia seguir les pas-

ses. Cal considerar que Barcelona encara estava bastint interina-

ment la seva universitat i que hi havia poquíssimes persones capa-

citades per fer aquesta feina: calia, com ha calgut després, i fins ara 

tot sovint, treballar per amor a l’art o a la pàtria. 

Martí d’Eixalà i el seu projecte metodològic. El discurs de 1837 

És precisament un home de l’Acadèmia de Bones Lletres, Ra-

mon Martí d’Eixalà (Cardona, 1807-Madrid,1857), qui insistirà en el 

caire racional, científic i objectiu que hauria de tenir aquesta obra 

cabdal, separada dels compendis historiogràfics espanyols, o com-

plementària d’aquests, però realitzada des d’una perspectiva neta-

ment catalana, autòctona, una mirada des de dins vers enfora, com 

feien la resta d’historiadors del continent davant la necessitat 

d’explicar els episodis del passat en un context europeu que havia 

superat la historiografia hagiogràfica adreçada a exalçar els proces-

sos de concentració territorial de les grans monarquies regnants. 

Era, sobre tot, a les nacions sense estat on aquesta necessitat sem-

blava més urgent, perquè l’Europa dels grans imperis esdevenia la 

dels grans estats-nació on sovint l’hegemonia d’un gran grup naci-

onal maldava per anorrear els grups culturals més petits integrats 

dins les fronteres estatals sota el dogma/trampa de la igualtat entre 

tots els ciutadans. 

La filosofia i el dret eren els objectes d’atenció principal de Mar-

tí d’Eixalà, membre de la Societat Filosòfica de Barcelona on havia 

ingressat seguint el seu professor de matemàtiques a Cervera Joa-

quim Llaró i Vidal (1796-1824). També n’eren membres Bonaventu-

ra C. Aribau (1798-1862) i el seu gran impulsor Ignasi Sanponts i 

Barba (1795-1846). Aquest nucli seria el principal precedent d’una 

escola filosòfica catalana que durant aquell segle va tenir en el ma-

teix Martí, en Jaume Balmes i Urpià (1810-1848) i en Xavier Llorens 
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i Barba (1820-1872) les principals figures, però patí la falta de conti-

nuïtat, sobre tot a les càtedres universitàries. Martí es decantà per la 

carrera de lleis, però amplià la seva formació amb cursos com el de 

física amb Pere Vieta i Gibert (1779-1856). Fou director de l’Institut 

Barcelonès –promocionat per la Societat del Foment de la 

Il·lustració–i com a polític es dedicà a la defensa dels interessos 

catalans i de les lleis del país14. La voluntat d’aquests homes era 

estimular la participació en els estudis locals, endegar recerques, 

treballs als arxius i fer publicacions que divulguessin el coneixe-

ment del país –Catalunya– al màxim nombre de persones possible 

–cosa difícil pel baix nivell de formació general i els pocs mitjans –, 

així com difondre el patriotisme familiaritzant la gent amb el seu 

passat i la rica tradició solament entrellucada pels esparsos estudis 

fets fins llavors. El principal d’ells, el de Capmany, no exhauria en 

absolut les fonts disponibles. 

És una afirmació molt de moda actualment remarcar i destacar 

el paper d’aquests i molts altres intel·lectuals i polítics catalans en 

la reconstrucció del desballestat estat espanyol posterior a la Guer-

ra del francès. La restauració de l’absolutisme tingué lloc per la 

influència exterior (Congrés de Viena, Metternich, Cent-mil Fills de 

Sant Lluís) més que no pas per l’energia de la dinàmica hispana, 

ben antitètica, però, entre l’interior i la perifèria. En aquestes cir-

cumstàncies la majoria de polítics catalans tingué dues línies ben 

clares: la defensa de l’economia industrial i la contraindicació de les 

mesures centralistes dels liberals espanyols. De fet, això no és pas 

cap novetat, és perfectament historiat en les biografies dels perso-

                                                
14

 Martí fou diputat a Corts entre 1844 i 1846, quan el general Narváez era el cap 

del govern. Es distingí contra el sufragi censatari i a favor de garantir els drets i 

garanties personals, de la protecció a les activitats econòmiques interiors i mantin-

gué una postura equidistant quant a les qüestions que afectaven a les relacions 

entre l’Església i l’Estat. Jaume ROURA, Ramon Martí d’Eixalà i la filosofia cata-

lana del segle XIX, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1980, ps. 

83-109. 
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natges i en l’estudi de l’evolució política del segle15. S’ha volgut, 

més aviat, escenificar unes actituds prohispàniques que, si bé obeï-

en a la voluntat sincera de modernitzar la societat i el sistema polí-

tic espanyol, i afavorir el desenvolupament de l’economia catalana 

en procés d’expansió i industrialització, no eren sinònim 

d’anticatalanisme, molt al contrari. La contribució dels catalans a la 

consolidació del poder ha estat contínua des de llavors, per necessi-

tat de la pròpia societat catalana, que difícilment, llavors, podia 

imaginar una existència al marge de la força hispanocastellana16 

(tantes voltes girada en contra del Principat). El catalanisme podia 

reforçar Espanya –perquè enfortia Catalunya de l’única manera 

viable– però encara més reaccionava o ho faria contra la lenta desa-

parició dels principals elements de la cultura catalana, de la identi-

tat que distingeix aquest poble respecte els altres, per bé que el pro-

cés de substitució lingüística i la diglòssia avançava a tots nivells, 

més entre les elits perquè el castellà era llengua de poder, i el català 

es reservava a les llars i com a parla de pagesos, obrers, criats i me-

nestrals. N’hi havia que maldaven per dimitir d’aquesta marca 

                                                
15

 Fèlix VILLAGRASA I HERNÀNDEZ, Francesc Xavier Llorens i Barba. La Univer-

sitat de Barcelona i el pensament català al segle XIX. Barcelona: Llibres de 

l’Índex, 2010, pgs. 180-191. 
16

 Joaquim Rubió i Ors (1818-1899), professor i rector de la Universitat de Barce-

lona, moderava l’aspiració a la independència política, vigent, ja aleshores, com a 

moneda de canvi en el comerç de les idees –però inviable–, i la lliure acció cultu-

ral, perfectament plausible, desitjable i que depenia tan sols de la voluntat dels 

propis catalans: «Catalunya pot aspirar encara a la independència, no a la política, 

puix pesa molt poc en comparació de les demés nacions, les quals poden posar en 

lo plat de la balança a mes de sa història, exèrcits de molts mils homes i esquadres 

de cent navios; però si a la literària, fins a la qual no se estén ni se pot estendre la 

política del equilibri. Catalunya fou per espai de dos segles la mestra en lletres de 

los demés pobles; ¿perquè puix no pot deixar de fer lo humiliant paper de deixeble 

o imitadora, creant-se una literatura pròpia i a part de la castellana? ¿Perquè no 

pot restablir sos jocs florals i sa acadèmia del gai saber, i tornar a sorprendre al 

món amb sas tensons, sos cants de amor, sos sirventeses i ses aubadas? Un petit 

esforç li bastaria per reconquistar la importància literària de que gosà en altres 

èpoques (...).» Joaquim RUBIÓ I ORS. Pròleg a Lo Gayté del Llobregat, Barcelona: 

Estampa de Joseph Rubió, 1841, ps. XI-XII. 

http://www.xtec.cat/~malons22/personal/biografies1833-1931.htm#rubio
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discriminatòria que significaven el propi idioma i l’accent17. Men-

trestant, qui volgués saber de la història del país havia de recórrer a 

les històries generals del regne espanyol ben poc explícites en trac-

tar sobre Catalunya. 

La resurrecció de la cultura catalana, com hem vist des del segle 

XVIII, es feia en castellà, també les intervencions acadèmiques que 

la feren possible. L’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona fou el 

quarter general des d’on es va organitzar, amb pocs mitjans, i pa-

tint els sotracs polítics i socials dels anys trenta i quaranta del XIX, 

l’acció cultural tendent a recaptar, endreçar, estudiar i conservar 

sobretot el passat medieval, que era la forja de les nacions europees 

i l’eix comú dels projectes d’estudi allà on el concepte nació substi-

tuïa el de dinastia i reialme dins les noves ideologies contemporà-

nies. Pròsper de Bofarull i Mascaró (1777-1859), titular de l’Arxiu 

de la Corona d’Aragó, membre destacat i president en tres ocasions 

de l’Acadèmia de Bones Lletres, feia pocs mesos que havia publicat 

la seva primerenca –apologètica– història medieval sobre Catalu-

nya, Los condes de Barcelona vindicados (1836), amb la intenció de 

posar el Principat en el lloc que li pertocava dins la història comuna 

dels espanyols, i que constituí el punt d’arrencada d’altres compila-

cions.  L’entitat s’havia proposat com a principal fita l’esclariment i 

publicació de treballs sobre la història de Catalunya. Si bé no 

s’arribà durant molts anys a la redacció col·lectiva d’una obra úni-

ca, sí que molts membres seus van publicar aspectes parcials i al-

guna obra completa. Ja ho veurem més endavant. Com es feia en 

altres països, i a falta d’entitats específiques, fou l’Acadèmia qui 

                                                
17

 L’any 1847 Pau Piferrer escrivia a Manuel de Bofarull sobre la impressió que li 

havien causat els catalans de la Cort: “A principios del siguiente mes creo podré 

regresar, cansado de gastar, de oir simplezas, vulgaridades y de tener que sufrirlas. 

Los peores son los catalanes amadrileñados, éstos no tienen pudor. Aquí no se 

habla una palabra de política, todo les importa un bledo: esto es un gran campa-

mento donde se proveen todos los buitres de España.” Ramón CARNICER BLANCO: 

Vida y obra de Pablo Piferrer, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1963, p. 126.   
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s’interessà en la preservació del ric patrimoni arquitectònic català 

seguint el model francès, però des de la iniciativa particular i asso-

ciativa. Bofarull aconseguí la cessió del desamortitzat convent del 

Carme (dos anys després seu de la universitat restablerta), aquest i 

altres edificis religiosos van servir per dipositar els objectes artís-

tics, religiosos i civils, que anaven rescatant de la destrucció els 

membres de l’Acadèmia. Fou ell també qui publicà documents de 

l’Arxiu de la Corona d’Aragó des de 1856, tasca prosseguida pel 

seu fill Manuel de Bofarull i de Sartorio (1816-1892).  

Quant a les accions dutes a terme sobre el projecte d’obra 

col·lectiva per redactar la Història de Catalunya, com a peça fona-

mental que actualitzés i fes reviure una cultura que havia estat des-

cuidada en benefici de la castellana com a model general, el dia 9 

de maig de 1837 Ramon Martí d’Eixalà llegí el molt poc conegut 

Discurso sobre las reglas de observación aplicadas a los hechos que forman 

el patrimonio de la historia al objeto de fundarla sobre sus bases más esen-

ciales18 davant la Junta literaria de l’Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona, autèntic manifest metodològic sobre com calia abordar 

el treball d’historiador per tal que els seus resultats fossin objectius 

i útils, més enllà de la narració novel·lada i idealitzada dels fets, les 

èpoques i els personatges. 

El clima barceloní era extremadament tens des de cinc dies 

abans de la lectura del discurs de Martí. S’havia produït un avalot 

per part del republicanisme federal que exigia al poder liberal reg-

nant la democratització del sistema i unes mesures federatives que 

permetessin Catalunya funcionar com un estat. Des de desembre 

                                                
18

 Ramon MARTÍ D’EIXALÀ, Discurso sobre las reglas de observación aplicadas a 

los hechos que forman el patrimonio de la historia al objeto de fundarla sobre sus 

bases más esenciales. Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Manuscrit 

núm. 32. Lligall 32. 1837. És comentat a: Guillem TARRAGÓ I VALVERDE, La 

historiografia de l’Art a Catalunya durant el segle XIX. Fonaments teòrics i can-

vis metodològics. Tesi doctoral inèdita dirigida per la Dra. Mireia Freixa. Depar-

tament d’Història de l’Art, Universitat de Barcelona, 2017. 



Una revisió de la Renaixença                                                                                    Fèlix Villagrasa 

 

43 

 

de l’any anterior circulava per la ciutat un pamflet republicà i 

d’inspiració saintsimoniana titulat La Bandera19, de llenguatge molt 

radical, on s’exigia el respecte als drets humans, la democràcia, el 

poder popular i es criticava el despotisme i l’aristocràcia. Alguns el 

van atribuir a l’exmilitar, periodista de boirosa biografia i truculen-

ta trajectòria política, Joseph Andrew de Covert-Spring (Josep An-

dreu Fontcuberta)20. El resultat de la bullanga fou la detenció i as-

sassinat legal del líder republicà Ramon Xaudaró21. 

La Barcelona de les bullangues en el naixent règim liberal espa-

nyol22, que en molts aspectes no variarà de l’absolutisme centralista 

del divuit, és la forja de polítics i d’intel·lectuals catalans que cer-

quen el manteniment de les estructures i costums del seu país da-

vant la rauxa dels decrets, les lleis i les ordres que des del centre 

allisen tot l’Estat sense massa miraments, seguint una idea desinte-

gradora de la realitat local a costa d’una igualtat que, ben sovint, 

empobria i desnaturalitzava. El discurs de Martí d’Eixalà segueix 

aquesta línia de preocupació per la cultura local, per l’estudi de la 

                                                
19

 Text transcrit a: Joaquín DEL CASTILLO Y MAYONE: Las bullangas de Barcelona 

ó sacudimientos de un pueblo oprimido por el despotismo ilustrado, Barcelona: 

Impr. de A. Gaspar, 1837. 
20

 Albert GHANIME: “La biografia de José Andreu Fontcuberta (Covert-Spring)”, 

Cercles: revista d'història cultural, núm. 5, Barcelona: Universitat de Barcelo-

na, 2002. 
21

 Anna RAMSPOTT i Jordi MALUQUER DE MOTES: “Romanticisme i saint-

simonisme a Catalunya en temps de revolució (1835-1837)”, Recerques: història, 

economia, cultura , núm. 6, Barcelona: Associació Recerques. Història, Econo-

mia, Cultura, 1976, ps. 65-91. 
22

 De la impremta d’Antoni Bergnes sortia el 1835 una relació dels fets del motí 

d’aquell any escrita per Francesc RAÜLL: Historia de la conmoción de Barcelona, 

en la noche del 25 al 26 de julio de 1835, causas que la produjeron y sus efectos 

hasta el día de esta publicación. De la Impremta de Gaspar, el mateix any, el 

pamflet liberal, proisabelí i anònim, A la Nacion, españoles, Cuando una intenci-

on malévola y suspicaz se esfuerza en presentar á la historia el alzamiento de esta 

antigua y populosa ciudad como efecto de las maquinaciones de una faccion 

desorganizadora ... Barcelona ha erguido otra vez su frente ominosamente holla-

da y cansada ya de tantos padecimientos ... Barcelona es toda española, toda 

entusiasta de Isabel II. 

https://www.raco.cat/index.php/Cercles/index
https://www.raco.cat/index.php/Cercles/issue/view/14367
https://www.raco.cat/index.php/Recerques/index
https://www.raco.cat/index.php/Recerques/index
https://www.raco.cat/index.php/Recerques/issue/view/11029
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seva història concretament, sense anar més enllà del que es feia 

arreu, però amb la consciència plena de la singularitat d’una “pro-

víncia” que tingué rang d’estat fins que el perdé per la força. Martí, 

com tants catalans, moderats o progressistes, no s’entestà mai en 

solucions de separació radical, abocades al fracàs per les circums-

tàncies del seu moment, però tingué molt clara la voluntat del con-

reu d’allò propi, encara en castellà, malgrat que diferenciat i no 

poques vegades en confrontació intel·lectual amb altres maneres 

d’entendre el decurs dels fets a les terres peninsulars23. Els liberals 

catalans pretenien recuperar una monarquia de caire confederal, 

austríaca, més que no pas centralista, a la francesa. 

Les idees principals del discurs apareixen de forma fefaent en el 

propi títol: “Sobre las reglas de observación aplicadas a los hechos 

que forman el patrimonio de la historia al objeto de fundarlas sobre 

sus bases más esenciales”, és a dir, certes, científiques: el nou para-

digma del segle, juntament amb el de progrés, que permeti –com 

diu el text– «prescindir de hábitos adquiridos, de opiniones domi-

nantes y para abrirse un nuevo camino» per arribar al coneixement 

de la realitat pretèrita seguint noves metodologies que ell situa 

originàriament en Francis Bacon (1561-1626), advocat, assagista i 

francmaçó anglès,  a través de l’experimentació inductiva que re-

forma la investigació científica i evita les generalitzacions no de-

mostrables. Martí, però, avisa que aquest sistema era en molts casos 

impracticable per les dificultats que oferia l’observació de molts 

fenòmens, cosa que la tecnologia científica anà superant pas a pas, i 

que es podria implantar a altres terrenys: «mi objeto son las reglas 

de observación aplicadas a los objetos que forman el patrimonio de 

la historia», i les dues fonts principals que esmenta són els arxius 

de l’Acadèmia de Bones Lletres i de la Corona d’Aragó: els destina-

                                                
23

 Josep Maria POBLET I GUARRO, Els precursors de la Renaixença: del rector de 

Vallfogona a Aribau, Barcelona: Rafael Dalmau, 1968. Poblet considerava els 

casos de Robrenyo, Puigblanc, Piferrer o Balmes com autors que escrivien “en 

llengua manllevada obres pensades en català”. 
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taris principals del discurs podem considerar que eren en Pròsper 

de Bofarull, cap de les dues institucions esmentades, que ja havia 

publicat un primer recull històric de la Catalunya medieval, i Joan 

Cortada i Sala (1805-1868), professor d’història a la Universitat.  

A continuació el conferenciant entra ràpidament en matèria per 

exposar quins són, al seu parer, els apartats en què cal classificar els 

materials d’arxiu de cara a una redacció coherent i articulada de la 

història de les «grandes sociedades» o civilitzacions, seguint 

l’exemple dels grans treballs històrics publicats o que s’estaven 

realitzant en l’entorn europeu: 1.- Forma de govern i èpoques mar-

cades per elles que poden abastar una sèrie de segles; 2.- Personal i 

sistema dels governants per distingir el caràcter de cada període; 3.- 

Defensa interior per mantenir l’Estat i augment o disminució del 

territori en funció de les rivalitats externes; 4.- Seguretat interior, 

èpoques de pau i de revolta, i administració de justícia; 5.- Religió, 

en relació al poder, a estructures supraestatals, usos, costums i pas-

sions dominants al respecte; 6.- Legislació privada; 7.- Agricultura, 

arts, comerç i navegació: aspectes econòmics i socials, força materi-

al de la societat; 8.- Riquesa i classes d’objectes en què consisteixen: 

economia, derivats del punt anterior: 9.- Estat de la població, cons-

titució física i proporció que guarden entre elles les diferents classes 

[introdueix el factor demogràfic]; 10.- Estat de les ciències i la seva 

divulgació: escoles, universitats, acadèmies; 11.- Cossos morals 

lícits i il·lícits que conté la societat objecte d’estudi: bàsicament, les 

famílies com a fonament social bàsic, i també associacions, partits, 

premsa, beneficència, societats literàries, filosòfiques, militars, con-

fraries de caire econòmic, polític, religiós, etc.: algunes podien 

comptar amb el vist-i-plau oficial, altres ser “tumultuàries” amb 

intencions revolucionàries i no pas “legals” (per exemple, aquelles 

que estimulaven les bullangues barcelonines del moment). 

L’estudi de les formes polítiques es centra en els cinc primers 

punts. És precís endreçar la documentació a l’abast després d’una 

recerca curosa i exhaustiva, en funció de la classificació establerta. 
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D’aquesta manera –escriu Martí– es pot llegir en les proves obtin-

gudes la “fesomia” i les “passions dominants”, és a dir, el caràcter 

del poble respecte als altres, el seu volksgeist –afegim nosaltres–, els 

factors, les causes, els actes i els esdeveniments.  

Proposava tres operacions a realitzar indefectiblement per po-

sar en efecte el seu pla d’anàlisi prèvia a la redacció d’una història 

general catalana: 1.- Delimitar i distingir les èpoques en funció dels 

canvis de les formes de govern; 2.- Anàlisi del cos social en el seus 

elements; 3.- Reunir ordenadament els materials documentals re-

sultants de la recerca per poder obtenir possibles relacions causals 

entre ells. Cal extractar la informació dels documents i situar-la en 

els apartats generals corresponents. Martí insistí en la necessitat 

que els arxius catalans tinguessin, si més no, un ordre cronològic i, 

amb un esperit que podríem qualificar d’extremadament empirista, 

tecnicista o cautelós per evitar esbiaixaments ideològics i extralimi-

tacions de profans, afirmava que «no toca al historiador, y mucho 

menos al que no hace más que preparar los materiales para la his-

toria, el entrar en la investigación de las causas»; en tot cas «la in-

vestigación de aquellas causas toca al moralista y al público y es un 

trabajo que no puede tener felices resultados si lo emprende el que 

está engolfado exhaustivamente en una historia particular». Defen-

sa, doncs, la necessitat d’establir «la comparación de sucesos de 

todas las naciones y de todos los tiempos», llavors l’historiador 

podrà arribar a establir principis generals del moviment històric. 

Aquest ofici, però, demana pràctica, no a l’abast d’escriptors i afici-

onats, perquè aquesta experiència farà que no es perdi de vista mai 

«el conjunto de los objetos que se advierten en el cuerpo social (...) 

si queremos tener una historia que merezca este nombre». Com 

podem apreciar, això és tot un manifest en defensa de la professio-

nalització de l’activitat historiogràfica, el primer al nostre país. 

I per aconseguir la seriositat que demanava el segle, per poder 

presentar al món l’explicació de la història catalana, Martí insistia 

en la necessitat d’anàlisi, en sistematitzar els objectes d’estudi: «el 
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único medio de formarnos ideas exactas de los  seres físicos como 

morales e intelectuales, consiste en descomponerlos para examinar 

y observar después en detalle sus elementos» per poder reunir-los 

en una explicació «por medio del arte que de transitorios los convi-

erte en permanentes, quiero decir la escritura». Assenyala, a conti-

nuació, la necessitat de procurar objectivitat, sobre tot en aspectes 

de les “passions dominants” en matèria de religió, de política o 

altres, sense la qual el valor del treball històric pot decaure i no 

superar el pas a èpoques futures. Fet això a partir dels arxius cata-

lans per part d’historiadors eficients i sistemàtics «veríamos con 

distinción la marcha que han seguido en la cuasi-república catala-

na, tan célebre en la edad media, las artes, el comercio, la navegaci-

ón, las costumbres, los usos, la religión, su constitución política, la 

sociedad de la familia, las asociaciones políticas autorizadas y las 

no autorizadas sobre todo durante la monarquía feudal, la fuerza 

armada y los demás elementos conservatorios, o destructivos, del 

orden de la sociedad (...) tendríamos la verdadera estadística en 

que se afianzarán la moral pública, las ciencias políticas y la juris-

prudencia civil y criminal , mayormente si se empleaba el mismo 

proceder respecto de otras naciones colocadas en circunstancias 

parecidas o distintas de las del Principado». Què vol dir Martí amb 

aquesta darrera frase? Proposa que cal fer l’estudi del propi ésser 

històric català per tal de poder fer-ne la comparació de la Catalunya 

independent de l’edat mitjana, i la que conservà encara les seves 

estructures fins el segle XVIII, amb els seus veïns de context geopo-

lític. Quan això s’ha acabat fent i divulgant, de forma molt acciden-

tada i inconstant a causa de pronunciamientos i dictadures diverses, 

s’ha comprovat el grau de civilitat, de llibertats i d’ordre constitu-

cional que han tingut les institucions i la societat catalanes dins el 

món occidental mediterrani, malgrat els entrebancs provocats pel 

despotisme importat. 

Martí, amb el seu sistema ordenat i lògic, reconeix que els tex-

tos històrics poden ser massa eixuts i tècnics, però, en canvi, gua-
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nyaran en claredat i precisió: no són obres de pura imaginació. Allò 

que li interessava era «penetrar en los más recónditos pliegues de la 

vida social». Tanmateix, a partir de les obres de pura erudició, pen-

sa que «nadie impide que se redactaran compendios en otra for-

ma», és a dir, divulgatius, i al marge de la cosmovisió de les grans 

civilitzacions, que era la tendència marcada a França per Guizot24, i 

presagia una orientació més asèptica dels treballs vers l’incipient 

positivisme que llavors divulgava Auguste Comte quan anunciava 

que «a los principios que acabo de desenvolver, me atrevo a decir 

que vendrán a parar los historiadores franceses», així com 

l’adaptació del sistema científic d’estudi històric a la realitat “fede-

ral” de molts pobles europeus. Referint-se encara als historiadors 

francesos «han visto ya, aunque confusamente, que su historia na-

cional debe componerse por partes, y quieren que formen separaci-

ón las de los departamentos. Esta división territorial, por decirlo 

así, sólo puede ser útil en cuanto se consideren con separación paí-

ses que formaran distintos estados; pero aún así no tienen más que 

un primer grado de descomposición. El más importante es el de 

cada sociedad política en sus elementos». Així, en el cas català, en-

cara no eren descompostos totalment els elements del país ni de la 

                                                
24

 François GUIZOT, Cours d’histoire moderne. Histoire générale de la civilisation 

en Europe depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française; 

Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'Empire romain jusqu'en 

1789, París: Didier & Pichon, 1828-1832,edició que fou traduïda al castellà com 

Historia general de la civilización europea, ó curso de historia moderna desde la 

caida del imperio romano hasta la revolución francesa / por M. Guizot; traducido 

al español por F.C.M., Barcelona: Imprenta de J. Verdaguer, 1839. Com en el cas 

d’altres obres de Guizot, més tard apareixerien edicions fetes a Madrid. Les com-

pilacions de l’historiador i polític orleanista despertaren el desig i la necessitat a 

moltes cultures romàntiques d’aprestar davant del món les seves històries com a 

autèntiques civilitzacions. Eugenio DE TAPIA no dubtà a seguir aquesta via a la 

seva Historia de la civilización española desde la invasión de los árabes hasta la 

época presente, Madrid: Imprenta de Yenes, 1840, plantejant la constant unifica-

dora i castellanista de la història peninsular, però marginant les aportacions diver-

ses dins d’una visió concèntrica de la suposada civilització hispana a banda i 

banda de l’Atlàntic. 



Una revisió de la Renaixença                                                                                    Fèlix Villagrasa 

 

49 

 

societat, tan sols els instruments que havien format un estat sepa-

rat; Martí d’Eixalà considerava útil, necessari i justificat el seu pro-

jecte de treball per a l’elaboració d’una història de Catalunya com-

pleta. La recomanació procedia de la jacobina França, on pocs anys 

més tard sorgirà el moviment cultural occitanista dels felibres. La 

raó era construir una explicació del passat basada en la veritat em-

pírica dels documents més que no pas en la tradicional justificació 

del poder que acompanya ben sovint els treballs historiogràfics. 

D’altra banda, i seguint la seva inclinació professional vers la  

filosòfia, i aprofitant el temps que li permeté la suspensió com a 

professor a causa de les pugnes entre moderats i progressistes, 

Martí va publicar el 1842 el Manual de la historia de la filosofia25. Es 

tracta de la traducció del de Jean-François Amice. És el primer ma-

nual del seu gènere al país amb un apèndix dedicat a la filosofia 

espanyola. Fou una de les primeres referències per a Llorens i Bar-

ba com a professor universitari d’història de la filosofia i via 

d’entrada de la filosofia escocesa, a Barcelona. 

Renaixença històrica i consciència de país 

Aquest discurs de Ramon Martí d’Eixalà és el pòrtic d’entrada 

dels nombrosos treballs realitzats durant el segle XIX per ressusci-

tar una cultura que es donava per superada en les publicacions 

històriques i recopilacions filològiques castellanes. El podem consi-

derar com a fonament de la historiografia romàntica de la Renai-

xença, tot i la falta d’especialistes en la matèria, sense una estructu-

ra d’intel·lectuals professionals que tot just aquell 1837 mirava de 

replantar definitivament l’arbre universitari en seu barcelonina. 

                                                
25

 Ramon MARTÍ D’EIXALÀ, Manual de la historia de la filosofia, Barcelona: 

Imprenta del Constitucional, 1842. L’original de Jean-François AMICE: Manuel de 

philosophie expérimentale ou Recueil de dissertation sur les questions fondamen-

tales de la métaphysique, extraites de Locke, Condillac, Destutt-Tracy, Degéran-

do, La Romiguière, Jouffroy, Reid, Dugald Stewart, Kant, Cousin, etc, etc. Ouvra-

ge conçu sur le plan des leçons de M. Noël, a l'usage des Colléges et des gens du 

monde, París: Roret libraire, 1829. 
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Massa refiat de l’objectivitat dels documents, no al·ludeix a la ne-

cessitat de formar bons professionals, no hi ha mestres locals de 

referència. No serà fins al segle XX, durant la Mancomunitat, que 

alguns especialistes es podran formar a universitats europees en 

aquestes matèries: estudi, interpretació i conservació. No sembla 

donar importància a l’evolució arquitectònica, urbanística, als sis-

temes de conreu, a l’art, ni als jaciments arqueològics (tot i que Pi i 

Arimon s’hi dedicava), que seran punts desenvolupats posterior-

ment per les escoles històriogràfiques. Però, si més no, qui s’hi vol-

gués posar ja tenia un esquema inicial, que no és poc quan s’ha 

d’emprendre una feina de recerca i redacció sobre la qual hi havia 

ben pocs precedents. 

Respecte a la poca o molta importància que aquests in-

tel·lectuals decimonònics donaven a l’efecte polític de la seva tasca 

–que en tindrà, i molt, a partir de la dècada dels vuitanta–, alguns 

autors26 han volgut considerar aquell ambigu (o poc estudiat) pro-

vincialisme que tant molestava a les Corts espanyoles com 

l’autèntic motor del nacionalisme espanyol: la castellanitat centra-

litzadora, realitzada pels elements nats de la “raça” i la cultura, 

amb la “col·laboració” d’elits perifèriques. Es volen posar de mani-

fest totes les febleses de l’incipient catalanisme renaixent, però 

s’evita remarcar la trajectòria històrica del viatge encetat: el catala-

nisme polític sempre democràtic, el federalisme, el regionalisme 

autonomista, el nacionalisme i, en l’actualitat, l’independentisme, 

en una línia de muntanya russa, però contínua, a voltes com un 

rierol i d’altres com un torrent fora de llera. Perquè tots els fils hi 

són presents dins la societat catalana del moment que ens ocupa. 

S’ha citat sovint l’editorial del diari El Constitucional (28-VIII-1837) 

“Imposibilidad de que Cataluña se declare nunca independiente”, 

escrit tres mesos després del discurs de Martí d’Eixalà. S’al·ludia a 

l’estació de destí de tot nacionalisme viu: si es parlava en negatiu 

                                                
26

 Per exemple: Joan-Lluís MARFANY I GARCIA, Nacionalisme espanyol i catalani-

tat. Cap a una revisió de la Renaixença. Barcelona: Edicions 62, 2017. 
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de la possibilitat d’independència era perquè era tinguda en comp-

te com alternativa, com a possibilitat considerada, ni que fos com a 

darrera hipòtesi davant les agressions: se’n parlava. I no devia ser 

solament una brama de taverna, d’exaltats, perquè aquesta alterna-

tiva al nacionalisme espanyol neoimperial, al qual molts catalans 

principals miraven de contribuir en principi, constituïa una preo-

cupació recurrent entre els nostres intel·lectuals, tan burgesos els 

defensors com els detractors. De separatisme, se’n parlava com 

d’una quimera, però formava part de les converses polítiques en 

alguns cercles, com a amenaça potser; en altres, per conjurar-la27. 

Cal tenir en compte que les proves d’aquest independentisme ben 

real les tenim com a oposició i amb sordina, perquè defensar-ho per 

imprès, o comentar-ho en una aula, constituïa delicte en uns temps 

en què els governs militars a Madrid i els estats d’excepció a Cata-

lunya eren la norma28. Amb això no s’hi podia jugar ni especular 

públicament: era sedició, i el risc i la mentalitat del moment en dis-

suadien la propagació entre la gent respectable que escrivia i publi-

cava: no es podia trair la pàtria! Tanmateix, l’expressió ideològica 

de la catalanitat, és a dir, el catalanisme, s’anava sembrant als cena-

cles de sociabilitat burgesos com l’Ateneu Català fundat el 1860 

(posteriorment Ateneu Barcelonès), acadèmies com la de Lletres i la 

de Ciències, els salons de les cases benestants, els balnearis, les so-

cietats Filosòfica, Filharmònica, la d’Amics del país, les tertúlies de 

rebotiga, les lògies, etc., en pugna progressivament més rearmada a 

                                                
27

 Entre la novel·la i la crònica, Josep COROLEU I INGLADA (1839-1895) a Memo-

rias de una menestral de Barcelona, comparant la la revolta democràtica i anti-

centralista de 1843 amb la guerra de Secessió, fa dir al personatge que narra els 

seus records: «atando cabos, nótase alguna reminiscencia de aquellos tiempos en 

estos pujos de independencia provincial que de seguro entusiasmarían a mi padre 

(q.g.g.).» Memorias de una menestral de Barcelona, 1792-1854, Barcelona: Tipo-

grafia La Vanguardia, 1888, p. 260. 
28

 El polític i historiador no-professional Francesc FERRER I GIRONÈS (1935-2006) 

va compendiar aquest clima de repressió política i prosperitat econòmica, a través 

de cites de premsa i discursos a les Corts, a Catalanofòbia. El pensament anticata-

là a través de la història, Barcelona: Edicions 62, 2000, cap. VII. 
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mesura que la política estatal defugís o perjudiqués els interessos 

locals. Aquests cercles socials eren oberts a les novetats culturals, 

artístiques i, per excel·lència, al debat polític. Congriaven una en-

tropia que afectava la ciutat, el país, i tenien ressò a les aules de la 

universitat perquè molts professors, com el propi Martí, foren 

membres actius d’aquests centres socioculturals. En el nivell popu-

lar la consciència de catalanitat també ressorgia, i malgrat el patrio-

tisme imperial dels voluntaris africanistes de Joan Prim i Prats 

(1814-1870) de 185929, el sentiment no era menor, era més congènit i 

es combinava amb les exigències democràtiques i socials divulga-

des pels federals en els rengles de la menestralia i dels obrers més 

actius políticament. Entre la pagesia carlina o liberal el catalanisme 

trenat al cristianisme brollava consubstancialment, i s’ha mantingut 

al menys en els dos darrers segles30.  

                                                
29

 Aquest cos de voluntaris catalans fou el nucli de la projectada “Legión Ibérica” 

que havien de formar també espanyols, portuguesos i exiliats de diversos països 

per lluitar al costat dels garibaldins italians a les revoltes per a la unificació italia-

na, uns mesos després de la campanya al Marroc. Si bé és cert que l’organització 

fou de les societats democràtiques de Sixto Cámara i Fernando Garrido, el com-

ponent nacionalista era evident: la lluita per la llibertat de l’individu és indestria-

ble de la llibertat de les nacions i això no podia més que enfortir el sentiment de 

nacionalitat, tot i la solidaritat internacionalista que l’animava amb un horitzó 

federalista i iberista concret. Com Catalunya, Itàlia també recuperava la conscièn-

cia del seu propi renéixer. Isabel María PASCUAL SASTRE, La Italia del "Risorgi-

mento" y la España del sexenio democrático (1868-1874), Madrid: Universidad 
Complutense, 2001. Veure apartat 2.1. “La Legión Ibérica (1860-1861)”, p. 
347. S’ha escrit que el grup que sí arribà a viatjar a Itàlia era de cent vint-i-
cinc catalans: Jorge MALUQUER DE MOTES, “Presentación”, a Democrácia y socia-
lismo en el siglo XIX español. El pensamiento político de Fernando Garrido. 
Madrid: EDICUSA, 1976, p. 27. 
30

 Em permeto fer la citació d’una de les primeres novel·les de la Renaixença amb 

un cert gruix (300 pàgines) impresa en català de dalt a baix. Es tracta de La vida 

en lo camp. Quadros de costums catalanas, de Gaietà VIDAL I DE VALENCIANO 

(1834-1893), Barcelona: Llibreria d’Àlvar Verdaguer, 1867. Aquesta Llibreria 

Verdaguer era un dels indrets de tertúlia de gent de la cultura com el propi Vidal i 

el seu paisà, mestre i company de facultat Llorens i Barba. La novel·la és senzilla, 

descriptiva, amb una riquesa lèxica innata i un amor a la pàtria natural i cristià. 

Una manera d’incorporar la llengua al sentiment emergent de catalanitat i de satis-
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Hi ha tendències ideològiques i historiogràfiques interessades a 

presentar la necessària contribució de la burgesia catalana al man-

teniment de l’Estat espanyol com una mostra estàtica 

d’espanyolisme, sense vinculació amb el gruix d’una població que 

pensa i que actua per influència ideològica del republicanisme (tan 

burgès com les altres fonts d’idees) i de les formes radicals del libe-

ralisme democràtic. Totes aquestes tendències, però van anar con-

vergint vers la configuració del protonacionalisme indígena31, amb 

els matissos que es vulgui, però decididament anticentralistes. 

Aquest moviment era paral·lel al de molts altres pobles europeus 

que, durant aquell segle, operaren vers la creació dels seus respec-

tius estats nacionals. Això és quelcom que no es vol veure perquè 

no quadra amb l’estructuralisme mecanicista, que fa de la història 

una tècnica tancada sense tenir en compte les particularitats de 

cada cas. L’obrerisme, aquí, creix a l’uníson amb el catalanisme i les 

seves diverses tendències. Tots dos moviments actuen contra un 

model liberal més ineficient que no pas modernitzador. Els detrac-

tors del paper de la burgesia en temps de la Renaixença obliden 

que aquell joc portaria a la monarquia democràtica de Prim i a la 

república federal de Francesc Pi i Margall (1824-1901)32, després 

                                                                                                      
fer la demanda incipient d’aquesta mena d’obres en llengua vernacla. Indica una 

represa gràcies a la feina feta prèviament sobre les consciències i les voluntats. 
31

 A l’hora de valorar la progressiva cientificitat i les posicions provincials, regio-

nals o nacionals de la historiografica catalana respecte al centralisme militarista de 

Castella/Espanya, en el període que va de la  Il·lustració a la Renaixença, és molt 

útil consultar l’obra d’Eva SERRA I PUIG (1942-2018), en especial l’article “La 

historiografia catalana: del segle XIX a la Segona República”, publicat al número 

XIX del Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, Barcelona. IEC-

SCEH, 2008. 
32

 Amb el pas del temps, la solució federal s’ha demostrat més estable que les 

diverses modalitats d’estats centralitzats. Francesc PI I MARGALL a Las Nacionali-

dades, Madrid: Imp. y Lib. de E. Martínez, 1877, estudiava els casos dels Estats 

Units d’Amèrica i de Suïssa com a guies per a una reforma republicana i federal 

d’Espanya. Més endavant Alemanya també acabaria seguir-ne el model, i algunes 

excolònies angleses com Canadà o Austràlia. La unió lliure d’estats –

confederació– ha estat el patró d’integració dels estats de la Unió Europea del 

segle XX i no sembla que s’hagin d’estrènyer més els vincles polítics, perquè els 
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fracassades. Els documents (llibres, premsa, manifestos, pamflets) 

mostren una certa explicació del període, però encara més ho fan 

els fets, motivats pel pensament i el caràcter forjat en els períodes 

anteriors. En aquest cas, l’activació cultural de la catalanitat i el 

col·lapse polític d’un liberalisme molt poc liberal van dur al Sexen-

ni Democràtic, i a la proclamació de l’efímer Estat català per part de 

Baldomer Lostau i Prats (1846-1896). Un fracàs que tanmateix feia 

evidents els moviments tel·lúrics anteriors i posteriors en la pugna 

catalanohispana. La història que es vol sistemàtica, determinada i 

previsible sovint estableix les seves relacions de causalitat forçant 

explicacions que deixen de banda les motivacions anímiques, les 

mentalitats, les creences, els costums, les inèrcies tradicionals, els 

condicionants específics i els sentiments que prefiguren l’acció ín-

tima –o inacció– dels homes dins la dinàmica històrica dels grups. I 

els sentiments i les conjuntures internes, en els processos naciona-

listes, són cabdals33. Abans i avui. 

Catalunya, arran d’aquests impulsos, tendirà cap a l’obtenció 

d’un poder autòcton descentralitzat, tot convertint el combustible 

de la reanimació cultural renaixentista en impuls social i polític. Es 

tractava, lentament, de recuperar més que no pas de crear, de fer 

renéixer més que no pas d’inventar-se un país. Dividida en tendèn-

                                                                                                      
estats més petits gaudeixen d’una influència efectiva davant dels grans quan cal 

prendre acords importants. 
33

 Un exemple de la dicotomia hispanocatalana, del menyspreu de la regió sotmesa 

per part del pretès Tot espanyol, teixit pel núcli centrípet, és el discurs d’ingrés de 

Francesc Ubach i Vinyeta llegit davant la Reial Acadèmia de Bones Lletres el 

1888 on, fent una apologia de l’historiador Adolf Blanch i Cortada, remarcava els 

fets dels catalans durant la Guerra del francès, que eren sistemàticament distorsio-

nats o eludits pels cronistes castellans, com ja es venia fent des dels temps del 

Pare Mariana, per tal de reduir el pes dels regnes orientals en la història comuna, 

malgrat les protestes de sincera i frustrada espanyolitat que incloïen els seus parà-

grafs. F. UBACH I VINYETA: Sistemático desvío de los historiadores castellanos 

respecto a los hombres y a las cosas de las tierras catalanas, Barcelona: Imprenta 

de Jaime Jepús y Roviralta, 1888. La producció dramàtica, lírica i assagística 

d’Ubach va ser concebuda i escrita gairebé íntegrament en català.  
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cies (liberalisme, federalisme republicà, carlisme, socialisme), com 

tota societat complexa, mantindrà un moviment sincopat, però dins 

l’esperit del temps, mentre la força de l’Estat no li sigui contrària en 

excés. Un exemple d’aquesta tendència la tenim en Antoni de Bofa-

rull i de Brocà (1821-1892), nebot de Pròsper de Bofarull, historia-

dor i arxiver, que aplegà un recull apologètic de l’època del Princi-

pat independent per deixar clara la funció seminal d’aquest en la 

futura unió monàrquica: Hazañas y recuerdos de los catalanes o Colec-

ción de leyendas relativas a los hechos más famosos, a las tradiciones más 

fundadas, y a las empresas más conocidas que se encuentran en 

la historia de Cataluña, desde la época de la dominación árabe 

en Barcelona, hasta el enlace de Fernando el Católico de Aragón con Isabel 

de Castilla. Fenix de Cataluña (1846), obra que tenia com a referent els 

Anales de Cataluña de Narcís Feliu de la Penya publicats el 1709. 

Llobet i Vall-llosera, en conferència a l’Acadèmia de Bones Lletres 

el 23 de març de 1847 anava més lluny en l’estudi antropològic de 

l’ésser català esbrinant-ne el component  a partir  De los pueblos que 

han invadido, conquistado o dominado la Cataluña. De su tipo fisiológico, 

de su carácter moral y político, y de cómo se hallan representados en el dia 

entre los catalanes. Realment, una manera molt analítica de pensar 

per a algú que contribuïa a la síntesi del nacionalisme espanyol, 

segons alguns qualifiquen els homes de la Renaixença. 

Els esforços “espanyolitzadors” del revisionisme sobre aquest 

període català –ingents, molt espigolables per a la resta 

d’historiadors– queden viciats, però, pel fet de voler imposar un 

cert biaix ideològic preconcebut, des del present, sobre els polítics i 

intel·lectuals de l’època en qüestió amb l’afany de presentar aquest 

moviment cultural des de prejudicis classistes, amb intencions més 

antinacionalistes que no pas internacionalistes34, interessats a ater-

                                                
34

 Jordi VENTURA I SUBIRATS, Les cultures minoritàries europees. Barcelona: 

Editorial Selecta, 1963: «Tot teoritzador té la tendència a exagerar la importància 

dels seus descobriments, bo i negligint els altres aspectes de la realitat, o bé subes-

timant-los i considerant-los arbitràriament com a derivats del sector en què és 
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rar les bases històriques “de classe” d’una Renaixença que acabaria 

per encomanar-se als sectors més il·lustrats del poble, el seu client 

natural, quan s’ampliés prou el mercat de la lectura en llengua ver-

nacla. I si l’independentisme, darrera fase de tot moviment nacio-

nal, existí i ha rebrostat en els sectors socials mitjans i baixos, ha 

tingut sempre molt a veure amb l’acció divulgativa de les elits. Es 

fa una referència continuada i programàtica d’alguns historiadors 

com Ernest Lluch i Josep Fontana, es critica Jaume Vicens i Ferran 

Soldevila, no prou “socialistes”, a l’hora que s’ometen 

d’historiadors contemporanis que han estudiat específicament el 

problema de la catalanitat, el catalanisme i les identitats, tot demos-

trant una curtesa d’horitzons –o d’amplitud referencial– que no és 

capaç de dissimular la idea obsessiva de considerar la Renaixença 

com un moviment espuri a causa de la procedència social dels seus 

impulsors. No s’entra a considerar que la ruta política de la burge-

sia catalana del XIX, orientada per unes corporacions i unes lliber-

tats antigues que anava coneixent a cada publicació de documents i 

extractes de les antigues institucions, podia ser fàcilment ampliable 

a la totalitat del poble, i que actuava com a fórmula de possible 

modernització constitucional per a tot el regne. Aquell tarannà po-

lític l’exemplificava el jurament de les corts als reis catalans: «Nós 

que valem tant com vós, jurem davant vós que no sou millor que 

nós, que junts valem més que vós, i que us acceptem com rei i sobi-

rà sempre i quan respecteu nostres llibertats i lleis, però si no, no». 

Això era una regressió per als aspirants al control total i central del 

poder en nom d’un ordre que es basava en el domini del poble i 

                                                                                                      
especialista. És el que va passar amb Karl Marx. Si en el seu sector d’estudi, els 

problemes de classe, sorgiren determinades maneres d’evolució que ell no havia 

previst, igualment tampoc no sabé veure la importància de cap problema que no 

fos el de les classes, i els seus deixebles han volgut fer derivar-ho tot de les qües-

tions classistes.» (p. 101). I encara: «tant Lenin, com Stalin, o Trotski, confosos 

pel seu dogmatisme classista, continuaren considerant les nacions com a simple 

producte del capitalisme (...) Per això els seus seguidors –els de qualsevol “isme” 

derivat de Marx– miren esperançats cap “al dia que totes les llengües nacionals 

s’hauran de fondre infal·liblement en una sola llengua comuna”» (p. 103). 
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dels levantiscos (gent de llevant). La doctrina de l’elit proletària re-

solgué el problema de les nacionalitats qualificant-lo de perversió 

burgesa. Aquesta sentència, que encara té vigència als nostres dies, 

dóna sentit a una dialèctica que contribueix a donar vida als 

nous/vells imperis. 

Jaume Balmes (1810-1848) tractà el problema del deslloriga-

ment català en diversos articles publicats a La Sociedad35. A “Medios 

que debe emplear Cataluña para evitar su desgracia y acrecentar su 

prosperidad” (1-IV-1843) escriví: «Cuando en momentos críticos y 

de exasperación oiga hablar de independencia, convénzase desde 

luego que se trata de engañarla [a Catalunya] con esperanzas im-

posibles de realizar», un advertiment que sembla motivat per les 

dificultats militars que es trobaria; en canvi, si mai arribés un con-

sens autonomista o secessionista aconsella una metodologia molt 

cristiana: «cuando se intente persuadirla que el mejor modo de 

alcanzar justícia es la insurreccion y la violencia, rechace con indig-

nación las pérfidas sugestiones que quizás inducen al crimen para 

gozarse en el feroz placer de verle castigado con fuego y sangre». 

Balmes, calmava al seu públic espanyol sobre les revoltes catalanes, 

que sempre eren democràtiques, socials, cosa tolerable, i no pas 

nacionalistes. Però deixà els seus consells per si mai aquestes pren-

guessin un caire “sediciós”. En aquests anys molts intel·lectuals 

juguen a dues bandes. Perquè en tota aquesta qüestió queda ben 

clar que hi ha dues bandes malgrat els malabarismes d’aquells que 

van anar al davant en la representació política, econòmica i in-

tel·lectual. Una bona part del treball d’aquells prohoms catalans 

serví per mirar de liberalitzar i, després –alguns– democratitzar 

unes estructures estatals construïdes per l’absolutisme i que molts 

                                                
35

 Vegeu a Jaume BALMES I URPIÀ, “La suerte de Cataluña” (15-III-1843); “Barce-

lona. Reflexiones sobre las causas de su prosperidad y refutación de algunas preo-

cupaciones” (1-IV-1844); “Barcelona. Se desvanece un error sobre las causas de 

sus revueltas” (15-IV-1844), La Sociedad, revista religiosa, filosófica, política y 

literaria, Barcelona: Imprenta de A. Brusi, 1843-1844. 
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es resistien a modificar, malgrat el retard en tots els ordres que això 

representava per al vaixell comú: l’Estat espanyol.  

Tanmateix, ¿es pot negar que la feina feta en la intimitat o des 

de les escasses institucions culturals catalanes va projectar el renai-

xement cultural català, constituint l’avançada del catalanisme polí-

tic? Voler negar això és clavar-se en un moment o en una època i no 

saber apreciar el moviment del conjunt. La feina de l’historiador és 

explicar l’entrellat, i hauria de ser la d’aquell que ho pretengui ser. 

El materialisme dialèctic basa el seu mètode en el contrast de pro-

ves i opinions, o de “tesis” versus “antítesis”. El mal és quan una 

enorme aportació de “proves” no descobreix res que no hagi estat 

escrit prèviament, simplement es vol reblar el clau fins trencar la 

fusta, però això no serveix quan es vol afermar el propi missatge 

ignorant, amagant o deformant tot allò que no fa d’aval a les pròpi-

es posicions i a les doctrines ideològiques que les sustenten. 

Això ja no és dialèctica, sinó monologuisme, i indica de forma 

indefectible que es vol forçar els fets del passat a refermar, en clau 

del present, interessos polítics o de cenacle, i fer-se una perspectiva 

a mida per criticar un present que no ha seguit el camí ideal desit-

jat. Breument: es tracta de contradir la narració d’allò que ha des-

embocat en el nacionalisme català dels segles XX i XXI. I encara 

més: ignorar lleis fonamentals del comportament humà que segons 

Alexandre Sanvisens i Marfull (1918-1995) «acaso podríamos redu-

cir sus grandes características diferenciales en dos capacidades 

fundamentales, a saber: la capacidad consciente, la conciencia per-

sonal, y la capacidad de autodeterminarse, la búsqueda de liberaci-

ón, de libertad. La historia humana sería la constante y esforzada 

búsqueda de autoconocimiento, de autoconciencia, y con ella de 

autodeterminación, de autoliberación»36. ¿Hem d’excloure els cata-

lans d’aquest afany humà que és, al menys, característic de l’home 

                                                
36

 Alexandre SANVISENS I MARFULL, Don Tomàs Carreras Artau, patrici gironí, 

Barcelona: Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, 2005.  
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occidental, fàustic i inconformista? ¿No és el desvetllar de la cons-

ciència d’allò propi, de la pròpia cultura, un primer pas de deixon-

diment i d’alliberament? Tota regla té la seva excepció, però allò 

que mana és el compte de resultats: la Renaixença tingué uns efec-

tes concrets, potser malgré lui?. 

El cas de les contribucions catalanes a mantenir erecta la basti-

da de l’arcaic Estat espanyol no és cap novetat historiogràfica. Polí-

tics, industrials, intel·lectuals, artistes, etc., van participar d’aquest 

medi polític en què encara vivim els catalans, i ho van fer per inte-

rès, per prestigi, per diners o per amor sincer a la idea d’Espanya. 

O simplement perquè el liberalisme fou l’alternativa real a la supe-

ració d’un cert feudalisme representat pel carlisme, però això no 

impedí posteriors reconciliacions sota l’acord de pugnar per la re-

cuperació foral, per algun grau d’autonomia descentralitzadora 

(Memorial de greuges, Bases de Manresa, Mancomunitat) o per la 

reconstitució federal d’Espanya. La contribució catalana a 

l’estabilitat de l’Estat liberal no ha frenat, com pot comprovar qual-

sevol que conegui la història d’aquest país, l’afany particularista, 

l’esforç per mantenir, millorar i engrandir la identitat i, en darrer 

terme –avui–, la pugna per la independència, sovint més per reac-

ció a les agressions rebudes que no pas de forma proactiva. La Re-

naixença cultural no s’ha aturat, sinó que ha avançat a batzegades 

com un constant ressorgir durant el segle XX.  

L’element polític, la consideració pública de l’alternativa sepa-

ratista, com ho demostren els textos crítics de Balmes, de Mañé i 

Flaquer i d’altres, era un fet. Malgrat l’idil·li creat amb la Guerra 

del francès, el sentiment nacional català –tan estrafet i relatiu com 

es vulgui– existia. Eren acceptades i criticades unes autoritats fun-

cionarials castellanes imposades, es tolerava un poder aliè però 

necessari. Una cort poc sensible a la realitat catalana era assumida 

per la majoria... excepte pels cada cop més presents republicans. 

Aquesta imatge mental de malfiança no era nova, sinó que proce-
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dia de la llarga lluita i la llarga repressió posterior a 171437. I tot 

això, ni que hagi estat més o menys actiu en l’opinió dels catalans, 

ha estat el substrat del catalanisme, com ho fou en bona mesura el 

republicanisme, que aplegava a la modernitat democràtica el teòric 

respecte a les especificitats nacionals; com ho fou també la reivindi-

cació foral dels carlins, que aviat va passar del simple absolutisme a 

maldar per la recuperació de les constitucions catalanes, fent una 

mena de competència monàrquica al republicanisme federal de 

gran arrelament popular a les viles i ciutats. Recordem que la Re-

naixença catalana es va forjant sobre aquest foc: la ruralia tradicio-

nalista mantenia gran part del caliu espiritual comú dels catalans a 

partir d’una cultura i una llengua genuïnes, cosa que no passava 

tant a Barcelona, la qual patia els efectes dels canvis socioeconòmics 

i una major presència del poder castellanitzant.  

I van ser precisament alguns autors “de poble”, com Balmes, 

que van jugar papers essencials en aquest tímid despertar de les 

lletres i de les consciències. Vilafranquins com Manuel Milà i Fon-

tanals i Francesc Xavier Llorens i Barba, deixebles del cardoní Ra-

mon Martí d’Eixalà, no es van apartar d’aquesta posició contributi-

                                                
37

 Els documents i els llibres són la primera matèria essencial de l’historiador, 

però aquest ha de tenir en compte que els documents poden desaparèixer, es poden 

falsejar o, encara pitjor, poden no haver-se produït. Amb això, la narració pot 

quedar empobrida, esbiaixada o manipulada. Així, poden quedar fora de la història 

grups socials sencers que no produeixen dades, però que són artífex tan potents 

com els exèrcits o els tractats de comerç. El factor separatista al poble català no ha 

estat gaire estudiat, perquè les coses que no són legals i que poden comportar 

repressió no queden guardades als arxius i biblioteques, si no és per criticar-les. 

Les idees i la seva divulgació són assumptes “burgesos”, de gent que en sap de 

lletra, de gent amb estudis i que llegeix. Així, era tan burgesia catalana aquella 

que contribuïa a falcar l’Estat i el “nacionalisme” espanyols com aquella que 

conspirava eternament per una república federal que, en fracassar, seria la plata-

forma del futur catalanisme polític, esdevingut regionalista, federalista,  naciona-

lista i, actualment, independentista. La història, quan cerca la veritat, ha de tenir 

en compte fins i tot allò que no es pot trobar, però que és racionalment intuïble.  
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va a falcar un «centro tan excéntrico»38 que avui una part de la des-

orientada historiografia materialista catalana i espanyola considera 

puntal del nacionalisme espanyol decimonònic. Eren funcionaris, 

no existia la llibertat de càtedra, no es podia escriure lliurement 

sense exposar-se a l’opinió aliena i a la disciplina administrativa i 

penal. Tanmateix, Milà aportà bons tresors al ressorgir de les lletres 

(malgrat totes les submissions a la “superior” cultura castellana) i 

Llorens, aprofitant els vents liberals del Bienni progressista, dictava 

coses com aquestes des de la seva càtedra de filosofia a la Universi-

tat de Barcelona:  

«la unidad de un pueblo no se ha de tomar de la cir-
cunscripción geogràfica; tampoco podemos determi-
narla por las semejanzas físicas (raza). La unidad de 
un pueblo es interna y se pone de manifiesto por el 
uso de una lengua común. (...) La comunidad de len-
guaje supone unidad de pensamiento. En cada pueblo 
existe una manera de pensar y de sentir que es común 
a todos sus miembros y se transmite de una generaci-
ón a otra. Así podemos considerar a los individuos de 
una Nación animados de un mismo espíritu, o sea, el 
espíritu nacional.»39 

Durant aquells mesos, Llorens havia estat l’encarregat de fer la 

lliçó inaugural del curs 1854-1855 i s’havia referit en aquests termes 

a la necessitat d’adoptar una actitud introspectiva, socràtica, a la 

recerca de l’autoconeixement. Es referia a la psicologia individual, 

però qualsevol podia entendre que l’individu depèn d’un entorn i 

d’un bressol, dels elements que l’envolten: 

                                                
38

 Carta del 7 d’octubre de 1848 de Llorens i Barba adreçada a Joaquim Roca i 

Cornet: “Diviertase V. mucho, estudie V. mucho a esos cortesanos que despues 

hablaremos en nuestra Barcelona de ese centro tan escéntrico”. A Fèlix VILLA-

GRASA I HERNÀNDEZ, op. cit. p. 184. 
39

 Francesc Xavier LLORENS I BARBA, “Preliminars”. Apuntes de historia de la 

filosofia del curso 1855 a 1856 presos per Lluís Àlvarez i Verdaguer. Mecanos-

crits inèdits a l’Arxiu Bibliogràfic Pere Regull, Vinseum, Vilafranca del Penedès i 

a la Biblioteca de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. A Fèlix 

VILLAGRASA I HERNÀNDEZ, op. cit. p. 186-191. 
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«El nosce te ipsum nos conduce al examen de nuestra 
naturaleza, y con esto avigora las más altas facultades 
de la mente y nos allana la crítica de los sistemas»40.  

No hi ha individu sense circumstància, sense les dades sensi-

bles procedents de l’exterior. El seu processament intern produeix 

el coneixement, i un entorn favorable estimula l’aparició d’una filo-

sofia característica. I cada llengua crea la seva pròpia estructura 

interpretativa dins del món41. 

Això és Herder en estat pur en els anys centrals de la Renaixen-

ça. Es pot discutir l’ambigüitat amb què es van concebre aquests 

textos, si la definició de nació relacionada es referia a la nació espa-

nyola i a l’idioma oficial, el castellà, però és evident que hi havia 

altres llengües diferents amb un gran arrelament popular, com el 

català, el basc i el gallec, i que les diferències de mentalitat a través 

del llenguatge comú, que avui encara existeixen, eren ben presents i 

encara més marcades llavors. Considerava Llorens que l’individu 

destinat a l’autoconeixement ho havia de fer en clau castellana, si 

era català? Això significaria forçar la naturalesa que calia “exami-

nar”, i no és el que van fer la majoria dels seus deixebles, marcats 

per la dualitat cultural. Aquesta definició, doncs, ambivalent –

necessàriament ambivalent en un medi legal i polític hispanocaste-

llà– podia ser perfectament assumida i adaptada per alguns dels 

seus companys com Pere Codina i Vilà42 –que aprofità classes i dis-

                                                
40

 Francesc Xavier LLORENS I BARBA, “Oració inaugural”, La Renaixença. Fonts 

per al seu estudi, 1815-1877, seleccionades per Joaquim Molas, Manuel Jorba i 

Antònia Tayadella, Barcelona: UB-UAB, 1984, p. 138. 
41

 «El sentit de les paraules, del llenguatge, rau en la seva funció d’ús. La seva 

essència és dins la familiaritat dels interlocutors, i esdevé eina comuna en utilit-

zar-se com un joc familiar que determina l’àmbit comunitari»: Ludwig 

WITTGENSTEIN, Investigacions filosòfiques, Barcelona: Editorial Laia, 1983, §43. 
42

 Pere Codina i Vilà (1826-1858), deixeble de Martí d’Eixalà i de Llorens i Bar-

ba, fou company d’ambdós a la Universitat de Barcelona, on representava la con-

tinuïtat de la filosofia dels seus mestres, però morí prematurament. Segons els 

apunts al marge del mecanoscrit de la conferència de Pere FONT I PUIG “Filósofos 

académicos de la Real de Buenas Letras de Barcelona”, Butlletí de la RABLLB, 
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cursos per remarcar la importància de la llengua i cultura mater-

nes– o alumnes com Valentí Almirall, Jacint Verdaguer o Josep 

Torras i Bages. En apunts posteriors de Llorens no es repeteix 

aquest preàmbul, però sens dubte que, com avui, les idees exposa-

des des de la càtedra eren producte del debat del seu moment, i des 

d’allà divulgades. Més endavant procedia a definir l’Estat i les se-

ves modalitats. Cautament fa una crítica al constitucionalisme i als 

estats plurinacionals, tot defensant que la cohesió ha de procedir de 

la feina de la història: «La formación del Estado en virtud de un 

contrato es una imposición contraria a los datos històricos. Ni tam-

poco sería posible la formación de un Estado a manera de una soci-

edad convencional tomando a hombres de diferentes pueblos, (...) 

La existencia de un Estado que abrace diferentes pueblos no con-

tradice nuestro aserto. En tal caso acontece que uno de los pueblos 

que forma el Estado absorbe a los demás, o bien que los diferentes 

pueblos que forman el Estado tienen mucha afinidad entre sí y se 

                                                                                                      
XXV, 1953.2, que no aparegueregueren publicats en el text imprès: «Codina y 

Vilá. Antes había sido profesor de Filosofía en Rímini y en Bolonia. Las obras de 

texto muestran su saber y sus dotes didácticas. Convencido del valor y alcance de 

la introspección, y, aparte de su oposición a Kant y al krausismo, profesa, dentro 

del espiritualismo, un eclecticismo que se extiende al escolasticismo, a Bacon, a 

Descartes, a Malebranche, Gallupi y Rosmini». És la primera notícia que es té del 

periple exterior de Codina. Sembla que era una dada transmesa oralment entre els 

professors de la facultat de Filosofia. La Reial Acadèmia de Bones Lletres funcio-

nà durant aquells anys centrals del segle com un complement i ampliació dels 

cursos universitaris on es retrobaven professors i alumnes per poder anar més 

enllà dels programes oficials preceptius a les aules. Codina hi pronuncià el discurs 

titulat “Observaciones sobre el sentimiento de lo bello” el 17 de maig de 1857, on 

relacionava la percepció de la bellesa amb la configuració personal forjada durant 

la infància a través de la llengua i de les característiques de cada país, que en el 

seu cas i en el dels seus oients no eren precisament la llengua i la cultura castella-

nes: «La cuna en que fue mecida nuestra niñez, los cantos y tiernas narraciones 

que deleitaron nuestra imaginación infantil, la lengua en que aprendimos a expre-

sar nuestros primeros pensamientos y los más expontáneos deseos de nuestra vida, 

estos y otros plácidos objetos se reunen en un concepto, en la idea del país natal: 

bajo el influjo de esta se conmueve dulcemente nuestro ánimo y se desarrolla en 

nuestro corazón una aspiración de amor para el objeto de nuestro pensamiento.» 
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funden en una sociedad unida, en una nueva unidad. Fuera de 

estos dos casos existe una reunión de elementos discordantes y la 

unidad del Estado es meramente nominal» 43. Aquí no parla un 

estudiós de la filosofia alemanya –que ho era–, sinó un observador 

que explica allò que veu i que coneix, amb el sentit comú –o propi– 

que li proporcionen les dades analitzables com a professor de Geo-

grafia que també era. Es pot dubtar de quin devia considerar (però 

no afirmar públicament) que era el cas de l’Estat espanyol en 

aquells temps? 

La introducció d’allò propi del país es feia tímidament i en cas-

tellà. La utilització de la llengua catalana en l’alta cultura fou enca-

ra més lenta. La normalització xocava contra la mentalitat domi-

nant, ben sovint contra la pròpia consciència dels intel·lectuals, 

afaiçonats al castellà com a forma d’expressió i sovint impregnats 

de la immanència del poder real. El ver català feia tuf de carlisme, 

de pagès i de pobre. Però el sentiment català, malgrat les acusaci-

ons de provincialisme, anava definint-se dins les ànimes. Una bona 

mostra la tenim en l’obra dels quatre germans olotins Estorch i Si-

qués44, que sentien amb més intensitat el xoc entre una Barcelona 

                                                
43

 Francesc Xavier LLORENS I BARBA, Loc. cit. 
44

 Liberals, els germans Estorch i Siqués van fer aportacions molt apreciables a la 

bicefàlica cultura catalana de la Renaixença. Josep Estorch (1803-1868) fou doc-

tor en dret per Cervera i diputat el 1837. El seu germà Pau Estorch (1805-1871), 

metge, publicà poesies festives i d’humor sota el pseudònim Lo Tamboriner del 

Fluvià; també Elements de poètica catalana i diccionari de la rima (1852) i una 

Gramática de la lengua catalana (1857) on l’autor cita l’occitanista Jean-Bernard 

Mary-Lafon: «La langue d’un peuple est sa vie et comme son âme», afirmació de 

grans ressonàncies herderianes, que dècades més tard retreuria Ramon Turró 

(1854-1926) al seu article “L’ànima i la llengua”, La Publicitat 7 d’octubre de 

1922. També es referí als intents legals de marginar el català: «Las leyes difícil-

mente cambian las costumbres y tradiciones de los pueblos, pues eso es obra del 

tiempo y de la opinión». El tercer Estorch, Miquel (1809-1870), fou professor a 

Cuba i viatjà força. Deixà escrites algunes obres, totes en castellà, entre les quals 

destaca Lunigrafía: o sea, noticias curiosas sobre las producciones, lengua, reli-

gión, leyes, usos y constumbres de los lunícolas (1855-1858), una utopia cientifi-

cotècnica, moral i pedagògica que en alguns aspectes s’avançava a autors com 
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en procés de castellanització i la resta del país, com la Garrotxa, on 

les formes de relació eren encara genuïnament catalanes. La pugna 

ideològica es donava entre un liberalisme de caire centralista i una 

voluntat cada cop més ferrenya de preservar el control sobre el 

propi territori, tot mantenint i recuperant les institucions perdudes 

o amenaçades (arxius, capacitat d’escripturar i testar en català, etc.), 

cosa que era considerada en alguns cercles com antimoderna i rei-

vindicadora d’antigalles feudals. La pròpia llengua que Pau Es-

torch contribuí a normalitzar45 inicialment era vista com un destorb 

per part d’aquells que adoptaven el castellà per facilitar 

l’articulació mental del regne. La llibertat dels liberals espanyols no 

contemplava cap capacitat de decisió per als territoris diferents de 

Castella, regida per un govern omnímode amb la constitució com a 

formó. La generació de Milà, Llorens, Aguiló, Rubió, etc. és la que 

experimenta aquesta transformació. Molts d’ells no s’escriuran les 

cartes particulars en català fins ja ben entrada l’edat madura. 

Aquest canvi en les mentalitats no es podria entendre sense la llau-

ra literària, artística, cultural i anímica que denominem Renaixença. 

La majoria dels artífex del ressorgir cultural català i de les diferents 

tendències del primer catalanisme passaren per les aules dels dei-

xebles de Martí: Llorens, Cortada, Codina, Permanyer, Rubió, etc. 

Primers treballs històrics consistents 

Així, a contracorrent i contra els vents que s’aixecaven per la in-

terpretació castellana de l’estat liberal, no molt distant, en línies 

generals, de la que havia imposat l’absolutisme, una societat potser 

no massa convençuda de les seves capacitats, envoltada de grans 

                                                                                                      
Jules Verne. El quart, Francesc Xavier Estorch (1815-1874) fou advocat, músic 

aficionat i promotor de l’associacionisme cultural a la seva vila d’Olot. 
45

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Gramática de la lengua catalana por D. Pablo Estorch 

y Siqués, licenciado en Medicina, socio corresponsal de la Real Academia de 

Buenas Letras de Barcelona, socio honorario del Instituto Agrícola Catalán de 

San Isidro, condecorado con la cruz de Isabel la Católica, etc., Barcelona: Im-

prenta de los Herederos de Viuda Pla, 1857. 
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potències econòmiques i militars, sembrava allò que creixeria amb 

el pas del temps i de les generacions. Era la llavor en forma 

d’estudis, de llibres, d’articles que afaiçonarien un pensament au-

tòcton emmirallat en les glòries relatives o indubtables del passat. 

Pròsper de Bofarull (1777-1859) havia publicat el 1836 Los condes de 

Barcelona vindicados y cronología y genealogia de los reyes de España 

considerados como soberanos independientes de su Marca, primera gran 

monografia del ducat o marquesat de Gòtia, després conegut com 

Marca Hispànica, que revivia per a un públic culte el passat de la 

Corona d’Aragó enfront del monolitisme de la història oficial. Fou 

rebuda en els àmbits del poder com a exemple de funest i injust 

provincialisme, d’esqueix respecte al tot d’Espanya, i inicià la mal-

fiança d’alguns intel·lectuals i polítics vers les compilacions que 

vindrian 46.  

La intrahistòria local, però, anava produint les seves explicaci-

ons al fenomen revolucionari que marcà Barcelona durant bona 

part del segle. Així, el 1842 aparegué un pamflet El Blason de Cata-

luña ó sea historia de la revolucion de Barcelona bombardeada en 184247, 

una crònica dels fets de la revolta de la Jamància d’aquell any on 

l’inici del títol recorda el setmanari històric i catòlic El Blasón de 

Cataluña, confeccionat pel franciscà Esteve Barrelles entre 1773 i 

1775 amb la intenció d’informar sobre els fets històrics que van 

tenir lloc en el segle VIII «contra la multitud horrorosa de africanos 

que inundaron la España» en un intent primerenc de fonamentar 

l’origen del regne espanyol en les remotes lluites antimusulmanes. 

                                                
46

 CASASSAS I YMBERT, Jordi (coordinador), Els intel·lectuals i el poder a Catalu-

nya (1808-1975). Barcelona: Pòrtic, 1999, p. 70. 
47

 El Blason de Cataluña ó sea historia de la revolucion de Barcelona bombarde-

ada en 1842, á la presencia misma del regente de la nacion : papel curioso e 

interesante en el cual ban esplicadas las hazañas y proezas principales de nues-

tros antepasados y una ligera relacion de algunas conquistas y triunfos alcanza-

dos por las armas catalanas, Barcelona: en venda a la llibreria de Joan Llorens i 

botiga de Joaquim Gaubert, 1842 o posterior. 
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Joan Cortada i Sala (1805-1868) fou un dels grans historiadors 

catalans del segle XIX per la importància i volum de la feina realit-

zada. El 1836 rebé l’encàrrec de continuar el Compendio de la historia 

de España, escrita pel Pare Jean-Baptiste Philippotear Duchesne 

(1682-1755) en francès i traduïda pel Pare José Francisco de Isla 

(1703-1781), editada inicialment a Anvers el 1754. Aquell mateix 

any s’havia de fer càrrec de la supervisió d’una Història de Catalu-

nya promoguda per l’Acadèmia de Bones Lletres, que havien de 

redactar diversos especialistes, però que mai no va arribar a veure 

la llum. Era el projecte sobre el qual dissertaria Martí d’Eixalà uns 

mesos més tard. Dedicat a la traducció i publicació de la col·lecció 

francesa d’Antoine Philippe Houzé El Mundo. Historia de todos los 

pueblos, fou el redactor dels volums dedicats a Espanya i Portugal 

apareguts el 1841 i 1844, on desenvolupà el seu criteri sobre la his-

tòria dels pobles ibèrics. Cortada entenia la història de Catalunya 

dins l’espanyola, en un procés de construcció nacional hispànic 

integrat i no divers, tot seguint la interpretació de Guizot sobre la 

història d’Europa, també –segons el francès– tendent a una unitat. 

Amb aquesta manera d’entendre –o negar– la història del seu país –

Catalunya– tan distant de la que preconitzava Martí d’Eixalà en els 

seus projectes, o Jaume Balmes en els seus articles, s’entén que 

aquell primer intent de construcció d’una explicació històrica prò-

pia dels catalans no arribés mai a bon port. En Cortada es complei-

xen els prejudicis d’aquells que volen veure avui una burgesia cata-

lana i una intel·lectualitat-professional al servei de la pàtria “gros-

sa”, perquè era vist que el món tendia cap a els grans imperis... 

llevat d’Espanya, que portava el contrapunt sobre aquest particular 

des de feia un segle. En Cortada es veu la necessitat d’aprofitar 

aquell estat en decadència per confegir una història de signe “gi-

rondí”, però dins del tot orgànic del regne; adaptada a l’explicació 

de l’ésser “provincial” dins d’un Estat entestat en la centralització i 

en l’oblit de les “particularitats i privilegis”48. No tots els pares, fills 

                                                
48

 Fèlix Barba i Rabella (1804-1893), oncle i marmessor testamentari del filòsof 
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i néts de la Renaixença renunciaven a la construcció de la pàtria 

“xica”, sinó que la majoria van ser capdavanters estintolant la cul-

tura “pròpia”, però en castellà, que era la llengua de la gent culta, 

la que sabien llegir els alfabetitzats. Tanmateix, els seus treballs 

castellanogràfics van ser clau per a renéixer i acréixer les lletres 

catalanes; la introducció popular del català escrit, però, seria feina 

de les generacions posteriors.  

En la línia, ara sí, de reconstrucció cultural i de recuperació del 

patrimoni històric de la ciutat, el 1854 fou pòstumament publicada 

en dos volums l’obra d’Andreu Avel·lí Pi i Arimon (1793-1851) 

Barcelona antigua y moderna, o descripción histórica de esta ciudad desde 

su fundación hasta nuestros días, elaborada gràcies a les seves tasques 

de recuperació documental en els edificis exclaustrats el 1835 i al 

malmès arxiu de la ciutat de Barcelona. Havia estat condecorat per 

l’exèrcit espanyol arran de la seva participació en la guerra contra 

la França napoleònica; amb dificultats, esdevingué funcionari del 

port de la ciutat i es dedicà, amb bon profit, a fer d’arqueòleg i 

d’historiador en les estones lliures.  

Primers estudis generals. Una historiografia renascuda encara poc 

madura 

Els fruits dels homes de la Renaixença apareixen regularment a 

partir dels anys seixanta. Joan Prim jugava un paper essencial en la 

política espanyola. Tant es temien els canvis que havia de produir 

                                                                                                      
Francesc Xavier Llorens i Barba, amic dels germans Milà, Pròsper de Bofarull i 

de Fèlix Torres i Amat entre altres intel·lectuals locals, fou diputat a Corts entre 

1838 i 1840. Destacà per les seves posicions liberals, per la ferma defensa del 

catolicisme i molt especialment de la cultura i la llengua catalanes  L’any 1852 

redactà una exposició raonada contra la Reial Ordre que derogava l’obligació dels 

notaris de redactar les escriptures en la llengua que entenguessin llurs clients. La 

Llei Orgànica del Notariat de 1862 no tingué en compte aquesta i altres considera-

cions, imposant el castellà en tots els documents notarials. L’actitud de la majoria 

parlamentària i de la Cort espanyola no devia ser gaire engrescadora ni enfortia el 

compromís inicial d’aquests prohoms catalans amb un règim poc liberal i massa 

borbònic. 
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el cop democràtic de 1868 que Prim fou assassinat en unes circums-

tàncies que assenyalen directament els perjudicats pel seu cop mili-

tar: els borbons espanyols i la seva cort de generals i polítics dinàs-

tics. Tanmateix, i malgrat la posterior Restauració, l’oligarquia es-

panyola es veuria obligada a acceptar canvis, a ampliar llibertats 

com la d’impremta i a tractar allò que no deixaria (ni ha deixat) de 

ser consubstancial a tot poder espanyol: el problema catalán. 

La primera narració sistemàtica del passat del Principat fou la 

Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón49 de Víctor Balaguer i 

Cirera (1824-1901), potser el polític català més influent a l’Espanya 

del XIX. Aparegué entre 1860 i 1863 i aconseguí un èxit inesperat, 

que malden per relativitzar alguns historiadors actuals. Balaguer 

no era, podríem dir, un historiador professional, no havia acabat els 

estudis de lleis i es dedicava al periodisme i a la política. Els seus 

escrits tendien més a la literatura romàntica, anecdòtica, simbòlica, 

que no pas a la relació positiva dels fets, a l’explicació ordenada i 

versemblant com proposava Martí d’Eixalà en el discurs de 1837. 

Era una obra més literària que no pas científica, com moltes que 

veien la llum a Europa en aquell temps. Però ja era alguna cosa: 

demostrava que hi havia mercat per a les narracions històriques de 

Catalunya. Balaguer, que el 1853 ja havia redactat i publicat el re-

cull Bellezas de la historia de Cataluña50, amplià la seva gran obra en 

una precisa Historia de Cataluña51 (1885-1887) on el títol i el contin-

gut es cenyien al Principat, objecte preferent del treball, i deixava 

                                                
49

 Víctor BALAGUER I CIRERA, Historia de Catalunya y de la Corona de Aragón 

escrita para darla a conocer al pueblo recordándole los grandes hechos de sus 

ascendentes en virtud, patriotismo y armas y para difundir entre todas las clases 

el amor al país y la memoria de sus glorias pasadas, 5 vol., Barcelona: Librería 

de Salvador Manero, 1860-1863. 
50

 Víctor BALAGUER I CIRERA, Bellezas de la historia de Cataluña, lecciones pro-

nunciadas en la Sociedad Filarmónica y Literaria de Barcelona, 2 vol., Barcelo-

na: Imp. de Narciso Ramírez, 1853;  Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel 

Tello, 1885-1887. 
51

 Víctor BALAGUER I CIRERA, Historia de Cataluña, 11 vol., Madrid: Imprenta y 

Fundición de Manuel Tello, 1885-1887. 
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de banda la referència a l’antiga Corona d’Aragó, amb una visió 

netament diferenciada, en els anys àlgids d’articulació del catala-

nisme polític52.  

Afectat per la dèria historicista, també l’advocat, activista cultu-

ral i científic Josep Leopold Feu (1836-1916), seguidor de Martí 

d’Eixalà i deixeble de Llorens i Barba, aportà a l’Acadèmia de Bo-

nes Lletres el seu discurs programàtic Datos y apuntes para la historia 

moderna de la literatura catalana (1865) on, a la dedicatòria a Joan 

Mañé i Flaquer (1823-1901), considerava que «en las actuales cir-

cunstancias no debe considerarse inútil esfuerzo alguno que tenga 

por objeto robustecer el espiritu provincial y contrariar las invaso-

ras tendencias de la centralización científica»53. Antoni de Bofarull 

(1821-1892) publicà els nou volums de la seva Historia crítica, civil y 

eclesiástica de Catalunya54 com a rèplica erudita i rigorosa a l’obra de 

Balaguer, potser esperonat pel seu exemple i per respondre, molt 

tard, a les incitacions de Martí d’Eixalà fetes quaranta anys abans. 

Manuel Angelón i Broquetas (1831-1889) publicà Crónica de la 

provincia de Barcelona (1870) inclosa a la Crónica General de España. 

No era gens dins del corrent nacionalitzador de la cultura catalana, 

però formava una descripció acurada de la geografia, agricultura, 

comerç, indústria, història i il·lustracions, que ajudava a conèixer 

millor les viles i comarques barcelonines. Més en línia amb la histo-

                                                
52

 Respecte al mercat potencial i real d’una història de Catalunya a inicis dels 

seixanta del segle dinou, sobre la hipotètica demanda d’un públic interessat que va 

animar l’edició de l’obra, i sobre la publicitat i comercialització de la mateixa 

vegeu: Albert GHANIME, “La Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón de 

Víctor Balaguer, aportacions i reflexions per a una contextualització”. Cercles, 

revista d’història cultural. núm. 19. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2016, 

(p. 261-304). 
53

 Josep Leopold FEU I PALAU: Datos y apuntes para la historia moderna de 

la literatura catalana, Memoria leída ante la Real Academia de Buenas Le-

tras de Barcelona, Barcelona: Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramí-

rez i Cia, 1865.  
54

 Antoni DE BOFARULL I DE BROCÀ: Historia crítica, civil y eclesiástica de Cata-

lunya, Barcelona: Juan Aleu y Fugarull, Editor, 1876-1878. 

https://www.raco.cat/index.php/Cercles/article/view/315587
https://www.raco.cat/index.php/Cercles/article/view/315587
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riografia romàntica el 1871 apareixia Historia del memorable sitio y 

bloqueo de Barcelona y heroica defensa de los fueros y privilegios de Cata-

luña en 1713 y 1714: con las causas del levantamiento de Cataluña contra 

Felipe V55 del prevere carlí Mateu Bruguera (1820-1882), que atacava 

la perfídia imperialista de castellans i francesos, tot defensant les 

raons històriques de Catalunya dins d’una Espanya tradicional, és a 

dir, confederal. Bruguera, anteriorment, havia estat l’autor d’una 

altre episodi relacionat amb el mateix període, Cronicón de Barcelo-

na: historia de la invicta y memorable bandera de Santa Eulalia (1861)56 

en defensa de la mateixa idea. 

En la seva obra Historiografia i catalanisme. Josep Coroleu i Inglada 

(1839-1895) l’historiador Giovanni C. Cattini deixa clara la funcio-

nalitat dels estudis històrics d’aquells temps: «Aquest interès con-

dicionà la producció de la historiografia catalana contemporània i 

es traduí en una preocupació de lligar “història” amb “reconstruc-

ció nacional” per assolir aquell objectiu que, segons Ferran Soldevi-

la, representava fer de Catalunya un poble normal»57. Tot estudiant 

el passat, els historiadors catalans contribuïren a la recuperació 

identitària. Precisament el 1871 veié la llum la revista La Renaixensa 

de Pere Aldavert, Francesc Matheu i Àngel Guimerà, dedicada, 

bàsicament, a la divulgació de la cultura local i internacional. El 

1905 hagué de tancar en no poder superar les dificultats econòmi-

ques. El primer diari escrit íntegrament en català fou el Diari Català 

d’Almirall, publicat entre 1879 i 1881. Tampoc reeixí a consolidar la 

fidelitat dels lectors. Podem considerar aquestes les principals pla-

taformes d’un moviment que creava els precedents del catalanisme, 

                                                
55

 Mateu BRUGUERA: Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y 

heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714: con las 

causas del levantamiento de Cataluña contra Felipe V,  2 vol., Barcelona: Esta-

blecimiento Tipográfico Editorial de Luís Fiol y Gros, 1871-1872. 
56

 Mateo BRUGUERA: Cronicón de Barcelona: historia de la invicta y memorable 

bandera de Santa Eulalia, Barcelona: Librería de los sucesores de Font, 1861.  
57

 Giovanni Conrad CATTINI: Historiografia i catalanisme. Josep Coroleu i Ingla-

da (1839-1895). Catarroja: Editorial Afers, 2007, pàg. 83. 
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amb uns treballs historiogràfics i culturals autòctons a la recerca, 

amb dificultats, del públic propici per actuar sobre la situació in-

terna. El context europeu del moment era totalment dedicat a 

l’autojustificació nacional i a l’expansió imperialista per part d’una 

burgesia (i membres de la noblesa) que precisava referents comuns, 

en no poder basar la seva raó en genealogies i heràldiques fami-

liars. 

Coroleu, deixeble del filòsof per excel·lència de la Universitat 

en aquell segle, Llorens i Barba, es dedicà a la política des del repu-

blicanisme i es pot considerar un dels primers historiadors profes-

sionals a la Catalunya contemporània a partir de la seva obra i di-

fusió. Amb Josep Pella i Forgas (1852-1918), catalanista, fundador 

de la Jove Catalunya (1869)58 a imatge d’altres moviments naciona-

listes similars59, publicà Las Cortes catalanas (1876), Lo sometent 

                                                
58

 La Jove Catalunya existí a Barcelona entre finals de 1869 i 1875. Rebia l’impuls 

cultural de la Renaixença, però propugnava passar del terreny de les lletres al de 

l’acció política fora de l’àmbit dels partits espanyols. Presidida per Francesc d’A. 

Ubach i Vinyeta, alguns membres destacats foren Àngel Guimerà, Pere Aldavert, 

Joaquim Riera i Bertran, Josep Roca i Roca, Lluís Domènech i Montaner, Fran-

cesc Matheu, Josep Pella i Forgas, Ramon Picó i Campamar i Antoni Aulèstia i 

Pijoan. Comptà com a òrgan de difusió amb La Gramalla, publicada entre maig i 

setembre 1870, i editada per Francesc Pelagi i Briz, i després per Francesc Mat-

heu. Els plantejaments de catalanisme radical hi eren implícits, però es feien evi-

dents a nivell privat en algunes de les cartes que s’enviaven els membres, encap-

çalades per la frase: “Salut i Catalunya independenta” o “Salut i Catalunya catala-

na”. Aquesta organització i el seu portaveu van ser els precedents directes de la 

Unió Catalanista i la publicació La Renaixensa, que a a partir de 1881 esdevindri-

en divulgadors del catalanisme romàntic polític, cultural i protonacionalista. Jordi 

LLORENS I VILA, “El primer catalanisme independentista”, El Temps d’Història, 

València: Edicions del País Valencià, abril 2005. 
59

 La Jove Catalunya es podia inspirar en moviments nacionalistes precedents com 

el de Grècia reeixit el 1830, però sobre tot en la Jove Itàlia de Giuseppe Mazzini, 

activa entre 1831 i 1848, que també havia creat l’organització la Jove Europa per 

propiciar la unió dels moviments nacionalistes grec, polonès, irlandès, hongarès i 

altres, provant de fer brotar una autèntica Europa de les Nacions. A Alemanya, un 

moviment paral·lel aparegut el 1835 havia tingut un caire cultural i favorable a la 

burgesia impulsora de la unió alemanya. Havia estat fortament reprimit per atemp-

tar contra els principis del Congrés de Viena postnapoleònic. La Jove Irlanda fou 
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(1877) i Los fueros de Cataluña (1878). Coroleu també escriurà altres 

llibres sobre història catalana: Dels contractes d’emfiteusi i rabassa 

morta (1878), El feudalismo y la servidumbre de la gleba en Cataluña 

(1878), Claris i son temps (1880). Molts d’ells en castellà pel doble 

motiu de facilitar la lectura a qui sempre ho feia en aquesta llengua, 

però, sobre tot, per abastar un radi més gran de lectors a nivell esta-

tal, si l’argument ho aconsellava. El remat a tot aquest seguit de 

treballs, discussions i pugnes contra les inèrcies contràries fou 

l’aparició de la Història de Catalunya (1887-1889) d’Antoni Aulèstia i 

Pijoan (1849-1908) redactada íntegrament en català, en un idioma 

encara no prou fixat que té, per al lector d’avui, la textura d’una 

literatura sense desbrossar del tot, amb el ressò del poble que el 

parlava. 

Un altre dels resultats del procés cultural de la Renaixença, di-

rectament relacionat amb la voluntat centralitzadora de les noves 

codificacions legals del liberalisme espanyol, és l’aparició de 

l’Escola Històrica del Dret a Catalunya, més tard coneguda com 

Escola Jurídica Catalana, liderada per Pere Nolasc Vives i Cebrià 

(1794-1874) i Manuel Duran i Bas (1823-1907). La introducció 

d’aquest corrent del dret natural havia estat obra d’Ignasi Sanponts 

i Barba, de Ramon Martí d’Eixalà i de Josep Ferrer i Subirana60 

                                                                                                      
l’arrel, als anys quaranta del XIX, del nacionalisme que propiciaria la lluita per la 

independència de l’illa, i no descartava la conveniència tàctica de la lluita armada 

en alguns casos. Els txecs, animats per un moviment nacionalista (els “vells” –

conservadors– i els “joves” –liberals–) de caire eminentment cultural, i particu-

larment musical, van aconseguir una certa autonomia dins l’Imperi Austro-

hongarès arran de les revoltes de 1848 (Carta de Bohemia). A finals de segle altres 

nacions emergents usarien aquesta fórmula per remarcar la seva identitat en un 

context de modernitat, però amb amenaces imperialistes properes, com la Jove 

Polònia, la Jove Bèlgica valona i la Jove Escandinàvia. 
60

 A Manuel DURAN I BAS, Escritos. Estudios jurídicos, Barcelona: J. Oliveras, 

1888, es recullen fragments del text “De la nacionalidad”, de Josep FERRER I SU-

BIRANA (publicat a La Civilización. Revista religiosa, política y literaria, segon 

volum, Barcelona: Imprenta de A. Brusi, 1842, ps. 66 i 69), autor d’ideologia 

antirevolucionària i amb una visió herderiana de les nacions naturals: «La nacio-

nalidad (...) supone la necesidad de un núcleo común; es un foco céntrico y ardi-
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(1813-1843) en textos divulgats entre 1843 i 1844 dins dels comenta-

ris a l’edició de Las Siete Partidas. L’Escola Històrica del Dret sorgí 

d’una primera Comissió Espanyola de la Fundació Savigny (1869) i 

es basà en el “principi de nacionalitat” per defensar la necessitat de 

respectar la vigència del dret específic de cada poble. Alguns dels 

personatges que van adoptar aquesta posició protonacionalista i 

consuetudinària van ser Felip Vergés i Permanyer (1811-1889), 

Francesc Permanyer i Tuyets (1817-1864), el bisbe Tomàs Sivilla i 

Gener (1817-1906), Joan Illas i Vidal (1819-1876) i Estanislau Rey-

nals i Rabassa (1822-1876). Molts d’ells, polítics liberals conserva-

dors. Tots destacats en la defensa del que es tenia per interessos 

catalans: l’economia, el manteniment de l’estabilitat social i de les 

engrunes imperials. Els seus treballs, com els dels historiadors, 

periodistes, artistes, científics, industrials, obrers i pagesos, cerca-

ven tant el progrés material com el manteniment de la seva societat 

afrontant els trasbalsos de l’època. I si molts eren sincers defensors 

de la idea que molts catalans tenien d’Espanya (una idea provincial, 

davant la realitat del poder)61, també és cert que aquests pensa-

                                                                                                      
ente del que parten y al que van a parar todos los sentiminetos de los ciudadanos. 

(...) En cada país hay  uno o más principios, que vigorizados por los sentimientos, 

enlazados con recuerdos gloriosos, y unidos con costrumbres extensa y profunda-

mente arraigada, constituyen los elementos de vida y de progreso, y forman su 

nacionalidad. Desgraciada la nación que de tales principios carezca, que bien 

puede decirse que le falta la prenda más preciosa de salud y de vida.» Aquestes 

paraules es poden considerar una nova mostra d’ambigüitat –més o menys calcu-

lada–, com havia fet Llorens i Barba, que podia funcionar tant per al cas català 

com per a l’espanyol, tot i que, en el seu temps: a qui faltaven sentiments,  i re-

cords comuns gloriosos? hi havia una nacionalitat espanyola unida per costums 

generals i profundament arrelats? D’altra banda, Manuel JORBA I JORBA a Manuel 

Milà i Fontanals en la seva època, Barcelona: Curial, 1984, p.148, reporta la 

definició de  Joaquim Rey i Esteve que pretenia aplicar el concepte de nacionalitat 

a la pluralitat del cas espanyol: «la nación española es un grupo de naciones que 

se han formado sucesivamente, llevando cada una al todo su propia legislación, 

sus usos y constumbres, y hasta su idioma.» 
61

 Tanmateix, Josep Coll i Vehí (1823-1876) considerava l’actitud d’alguns dipu-

tats catalans “provinciana”, per la fascinació que el poder exercia sobre ells, que 

lluitaven per desempallegar-se de l’accent català, mal vist en els cercles de la 
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ments, reflexions, recerques i descobriments van ser essencials en el 

deixondiment de la consciència de catalanitat a través –o a causa– 

dels obstacles estatals (pronunciaments, estats d’excepció, dictadu-

res, repressions, menyspreu, falta de comprensió). Aquesta distin-

ció poc més que idiomàtica esdevindria quelcom cada cop més 

gros, tot aprofundint la divergència espiritual entre el poble català i 

la resta. Cal recordar la frase de Llorens dictada als seus deixebles 

l’any 1855, en referència a les formes d’Estat, on declina l’estatisme 

constitucional i considera que «fuera de estos dos casos [absorció o 

fusió entre nacions] existe una reunión de elementos discordantes y 

la unidad del Estado es meramente nominal». L’acció que volia ser 

harmònica dels homes de la Renaixença no aconseguí cap unió més 

enllà de la imposició legal, en canvi va aportar els elements que 

servirien per reconstruir, crear i recrear, a contracorrent, seguint el 

destí d’altres pobles, la personalitat cultural i política de la Catalu-

nya ulterior dins la civilització occidental. 

                                                                                                      
capital: «No es solamente el peso oficial de Madrid lo que paraliza la vida de la 

província, y la despoja de su autonomía: causa mucho más daño, sin que de ello 

nos apercibamos, y sin que podamos culpar a nadie a más que a nosotros mismos, 

el peso extra-oficial: otro gobierno, otra tiranía que se ejerce sin título de investi-

dura, tiranía más honda, a que muchos se sujetan y doblegan con entera voluntad y 

obedeciendo a imaginarias obligaciones. Y es tanto más digno de notarse, cuanto 

que los hombres y los partidos que más hablan de independencia, son en este 

punto los menos independientes. Los que fundan la independencia y el patriotismo 

en un estado de constante y normal hostilidad al gobierno, son los que como dóci-

les corderos, obedecen la voz del pastor renunciando a su propio juicio, a sus 

sentimientos, a su carácter, a su personalidad. Son muchos los que blasonan de 

independencia, y sienten y piensan y obran y viven por cuenta ajena, y no mueven 

un dedo de la mano, sin que llegue de Madrid la orden o el permiso para mover-

lo». JOSEP COLL I VEHÍ: “Por donde debe empezar la descentralización”, Diario de 

Barcelona, 29 d’agost de 1861. 
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OLOT I ELS ESTORCH 

 

El Montsacopa, o volcà de Sant Francesc, és l’epicentre de la 

sísmica ciutat d’Olot, al nord del riu Fluvià. El de la Garrinada 

guarda el pas cap a la Vall de Bianya; molts més cons volcànics 

serven la memòria dels segles en què aquestes valls van constituir 

el que més tard s’arribaria a anomenar la Suïssa catalana. I no tan 

sols pels beneficis del clima i de la terra, sinó per la fama dels seus 

habitants: enginyosos i feiners, que fins a dia d’avui, amb una geo-

grafia que més aviat els reclou que no pas els dissemina, demostren 

la seva capacitat d’adaptació als temps incorporant allò que els ha 

estat necessari, tot preservant el caliu d’una tradició i d’un  paisatge 

excepcionals impresos en l’obra d’artistes que a partir dels Panyó, 

Amadeu i Vayreda, va tenir en els pintors Berga, Galway, Blai, Bar-

rau, Brull, Urgell, i en els escultors Blai i Clarà, els seus represen-

tants més coneguts. 

Olot era l’enclavament d’una petita noblesa rural que retroce-

dia posicions davant la burgesia pujant durant el segle XIX. La mo-

dernitat del sector tèxtil, els tallers de fusta, d’imatgeria religiosa, 

de fosa de metalls, de transformacions càrnies, el comerç de pro-

ductes agraris, etc., s’obrien pas davant el romàntic tradicionalisme 

d’aquells que vivien dins d’un món perfecte i no acceptaven revo-

lucions, perquè les noves maneres de pensar, de viure i de treballar 

l’estaven desballestant. Olot fou un punt estratègic fonamental en 

la lluita entre liberals i carlins, i al final esdevingué una barreja de 

totes dues cosmovisions. Amb l’afegit fonamental del republica-

nisme i de les idees obreristes dutes pel creixement de les activitats 

urbanes, atiades per la colònia barcelonina, que havia descobert en 

aquelles valls un lloc idíl·lic pel descans estival, tot estimulant la 

millora i nova obertura de banys i balnearis.  

La Gaceta de Madrid incloïa dins l’apartat de “Variedades” la re-

ferència als banys a la llera del Fluvià impulsats per Pau Estorch 
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amb finalitats higièniques i medicinals: «De poco tiempo á esta 

parte, y gracias a los perseverantes esfuerzos del doctor D. Pablo 

Estorch, se han construido en Olot unos hermosos baños que 

contribuyen en verano á hacer deliciosa la morada de aquella villa. 

Dichos baños, que pertenecen al hospital, se han construido por 

medio de donativos y suscripciones, y sin que cuesten un cuarto á 

su propietario, y en ellos se administran, no solo baños de agua 

natural, sino también medicinales de varias clases. Con este motivo 

no podemos dejar de lamentarnos de que esta capital [Madrid] 

tenga unos baños tan mezquinos y mal arreglados que le lleven 

ventaja en esta parte, no solo Olot, sinó también Figueras, y acaso 

otras poblaciones de la provincia , y eso que en ninguna de ellas 

vive como en esta un numero tan crecido de personas, que así por 

su fortuna como por sus hábitos, ésten en disposición de tomar 

baños.»62. Els barcelonins, enamorats de l’espai i prestos a aprofitar 

el caràcter laboriós dels garrotxins, ampliaren el radi de les inversi-

ons industrials i estimularen les fortunes locals. Olot visqué al rit-

me del país: del liberalisme, el sistema parlamentari i els drets hu-

mans, fins al tradicionalisme més intransigent en matèria de religió; 

i davant el poder de l’estat centralitzador, el sorgiment del catala-

nisme a partir de la Renaixença. Aquest és, amb molts matisos, 

l’àmbit geogràfic i ideològic d’una família que serva els seus orí-

gens, que estima el país nadiu, però que es projecta cap als centres 

de decisió: Barcelona i Madrid. 

El cognom Estorch prové de la paraula alemanya storch, “cigo-

nya”. Ha estat un nom de família utilitzat per la comunitat jueva63 

                                                
62

 Gaceta de Madrid, 15 de setembre de 1846, (p. 4). 
63

 Stoerk és una variant de Storch, "cigonya" en alemany. Totes dues paraules 

designen noms familiars que eren freqüents a Alemanya a l'edat mitjana, particu-

larment al Judengasse de Frankfurt del Main, on es registren des del segle 

XIV. També podria haver estat un sobrenom que es va convertir en un cog-

nom. Storch està documentat al segle XVIII com a família jueva amb Levin Abra-

ham Storch d'Amsterdam, també els Menz i Abraham Moses Storch d'Halberstadt. 

Storck apareix registrat a principis del segle XIX a Occitània (França), i Stoerk a 
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des de fa segles. Actualment es pot trobar més d’un miler de famí-

lies amb aquest nom a Alemanya. A Catalunya, es troben registres 

d’Estorch, Astorch, Setorch i Storch, que semblen branques del ma-

teix tronc genealògic. A mitjans segle XVI hi ha registrat a Olot 

Antoni Astorch Organato, d’ascendència italiana per part de mare. 

En el mateix temps, a Barcelona, vivia Macià Geroni Setorh. I en 

temps de la revolució francesa Joseph Storch, casat amb Maria So-

brequés, residia a Bula d’Amunt (Rosselló). A poca distància, a 

Vilafranca de Conflent, hi havia una altra família amb el cognom 

Estorch. No és un cognom gens comú, però també es trobava a 

l’Empordà, concretament a Torroella de Montgrí, Pals i Mont-ras64. 

Els besavis dels Estorch i Siqués eren, per part de pare, Albert 

Estorch, Maria Teresa Escubós (casats el 1738), Gaspar Cols i Anna 

Maria Esparragueras i Nicolau (casats el 1733). No tenim dades 

dels besavis materns.  Els avis paterns eren Albert Estorch i Escu-

bós (n. 1746) i Maria Cols i Esparragueras; els materns Josep Siqués 

i Pastells i Maria Teresa Curós i Igosa. Els pares eren Esteve Estorch 

i Cols (n. 1783) i Agnès Siqués i Curós (n. 1785) que van contraure 

matrimoni el 2 de maig de 180265.  

En els documents acadèmics de Pau Estorch figura un certificat 

de l’Ajuntament d’Olot, de 1826, on es refereix al pare, Esteve Es-

                                                                                                      
mitjans del segle XIX a Hongria i Alemanya. Són portadors d’aquest nom de 

família jueva el metge austríac hongarès, Karl Stoerk (1832-1899) i el jurista 

alemany nascut a Hongria Felix Stoerk (1851-1908). 
64

 Consulta genealògica feta a través de registres parroquials a través d’internet, 

especialment a The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, que conté inscrip-

cions de molts indrets de l’àmbit cristià: www.familysearch.org. 
65

 Un Albert Estorch figura registrat com a veí al Padró d’Olot de 1818, resident al 

barri 9è. També es troben els noms d’Ignasi Estorch (barri 4t.), Agustí Estorch i 

Bernat Siqués (ambdós inscrits al barri 7è.) dels quals no hem pogut determinar el 

parentiu directe amb la branca Estorch i Siqués. (Padró de la vila d’Olot de 1818, 

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Olot). En el Padró de 1847, a l’arxiu citat, apareix 

una família “Xiqués”, sens dubte procedent del mateix tronc genealògic que “Si-

qués”. Popularment, la gent d’Olot pronuncia “Xiqués”, malgrat que sigui “Si-

qués” la forma correcta d’escriure el segon cognom de la nissaga.  

http://mormon.org/
http://www.familysearch.org/
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torch, com capità d’infanteria retirat “con el goce del fuero militar”, 

per la qual cosa deduïm que degué servir a les tropes espanyoles 

durant la Guerra del francès, on assolí el grau dins l’exèrcit. Uns 

anys abans (1805), al registre baptismal de la parròquia de Sant 

Esteve d’Olot, el rector inscriu els pares i avis del nounat Pau com a 

“comerciants”66 i a Josep Siqués, l’avi matern, com a “tendero”. Als 

papers de Pau, dins el seu expedient universitari, es troba un altre 

document molt típic de l’època. Si per l’Ajuntament sabem que el 

pare havia estat militar, i gaudia dels privilegis com a capità, una 

escriptura feta pel notari Joan Oller i Quintana, de Barcelona, certi-

ficava la “puresa de sang” dels Estorch. Era requisit imprescindible 

per poder obtenir el títol de llicenciat en dret, un tràmit a través del 

qual els governs de Ferran VII provaven de mantenir fora de les 

esferes de poder tot aquell que pogués atemptar contra el règim 

senyorial a partir d’idees liberals, constitucionalistes i altres que 

relacionaven amb la influència del protestantisme, el judaisme i 

altres maneres de pensar antiespanyoles –segons el parer absolutis-

ta.  

Així, calia jurar que «tanto el compareciente como sus padres y 

abuelos paternos y maternos descienden de cristianos viejos y lim-

pios de sangre y si todos son y han sido tenidos y reputados por 

cristianos católicos, de buena vida, fama y costumbres, y observan-

tes de los preceptos de nuestra Santa madre la Iglesia, y que no 

descienden de moros, judíos, luteranos, ni otros sectarios, sin que el 

tribunal de la Inquisicón  ni otro los haya penitenciado ni persegui-

do, y que ninguno de ellos ha ejercido oficio vil o infame». Com 

                                                
66

 Esteve Estorch, oficial de la milícia nacional, apareix a la cronologia olotina de 

Paluzie com a damnat pels enfrontaments entre liberals i reialistes l’any 1823. En 

les lluites pel domini d’Olot, per part de les dues faccions, la casa i la botiga dels 

Estorch van ser saquejades i incendiades per part dels absolutistes. Durant 

l’epidèmia de còlera de 1854 apareix com a membre de la junta de l’hospital pro-

visional instal·lat a l’hospici. (Esteve PALUZIÉ I CANTALOZELLA: Olot, su comar-

ca, sus extinguidos volcanes, su historia civil, religiosa y local, Barcelona: Esta-

blecimiento Tipográfico de Jaime Jepús, 1860, ps. 114 i 140).  
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tantíssims descendents de gent artesana, comercial, o professionals 

relacionats amb la cultura, era difícil no tenir entre els avantpassats 

cap branca, secundària o principal, procedent de les conversions 

forçades arran dels decrets d’expulsió dels jueus a finals del segle 

XV. La mateixa procedència del cognom, probablement de terres 

alemanyes, indica que els Estorch, com les cigonyes, podien haver 

estat, en el passat, forçats a emprendre l’emigració. 

Esteve Estorch i Agnès Siqués van tenir vuit fills, Josep, Esteve, 

Pau, Miquel, Caterina, Francesc Xavier, Albert i Maria del Carme. 

Entre el naixement del primer i el de la darrera, vint i tres anys. 

Aquella família nombrosa no era cap cas particular, perquè si els 

pares eren sans, acostumaven a engendrar molts fills. No era tan 

corrent que tots arribessin a l’edat adulta, i molt menys que 

d’aquells vuit olotins, quatre cursessin estudis superiors i fossin 

dignes d’estudi per les seves contribucions a la cultura local, nacio-

nal i estatal. Al panteó de la Família Estorch, del cementiri d’Olot, 

tan sols consten figuren registrats, l’any 2020, els enterraments 

d’Esteve fill i d’una de les germanes identificada com a “Nena” 

Estorch i Siqués. 

Els nous temps a Catalunya i a Europa eren més proclius als 

negocis, al treball, al comerç i a l’eficiència administrativa que no 

pas a viure de les velles glòries heretades dels avantpassats. Podem 

considerar els Estorch com a membres prototípics d’aquesta burge-

sia local enriquida a través del treball i de la inversió de beneficis67. 

Sospitem que devien tenir propietats agràries, segurament a la Gar-

rotxa, perquè Pau fou membre de l’Institut Agrícola Català de Sant 

Isidre. La seva posició econòmica devia ser prou folgada com per 

                                                
67

 Cal destacar que si bé els Estorch van acabar pràcticament desapareixent d’Olot 

entre els segles XIX i XX, en el Padró de 1847 encara trobem una altra branca, 

possiblement cosina germana dels Estorch i Siqués: Jaume Estorch, comerciant –

com era habitual en la família– , la seva esposa Maria i el seu fill Francesc, resi-

dents al carrer Superior o carrer dels Sastres. Padró General de la Comisaria 

d’Olot per a 1847. Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Olot. 
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pagar carrera universitària fora del seu àmbit comarcal, amb les 

despeses que això implica, a quatre dels seus vuit fills –sis d’ells 

homes– segons els registres que hem pogut consultar als arxius 

universitaris de Cervera, Barcelona, València i Saragossa. 

Tres dels germans Estorch –Josep, Miquel i Francesc Xavier– 

van seguir la carrera de lleis, una tendència que tenia l’elit cultural 

olotina no tan sols per la utilitat pràctica i econòmica dels estudis 

dins del procés d’articulació legislativa de l’estat liberal –i els plets 

per les desamortitzacions de bens comuns i de l’Església–, sinó pel 

prestigi social i la tradició local d’aquests estudis que es remuntava 

als Fontanella. Joan Pere Fontanella (Olot 1575-Perpinyà 1649) ha-

via estat un jurista i polític que a Barcelona fou membre del Consell 

de Cent. Intervingué en la Guerra dels segadors tot organitzant la 

resistència de la ciutat contra el setge castellà i pactant amb el go-

vern francès la proclamació de la República catalana.  

La tendència de Miquel vers els estudis relacionats amb la co-

lònia espanyola de Cuba i la de Pau, ben manifesta, vers la revalo-

ració del català com a llengua de cultura són un exemple fefaent, en 

una mateixa família, de les tasques dels catalans de la Renaixença: 

d’una banda, la contribució al coneixement i administració dels 

afers espanyols, però de l’altra, intensament, el conreu i la recupe-

ració d’allò propi. 

Sobre la possible influència musical rebuda per Francesc Xavi-

er, aficionat i divulgador d’aquest art en el seu entorn, es pot re-

treure el prestigi adquirit per l’organista i compositor Pare Soler: 

Antoni Soler i Ramos (Olot 1729-El Escorial 1783) empleat a la cort 

espanyola, i amb algunes obres en què s’intueix el classicisme i fins 

i tot les formes populars romàntiques. Un aprofitament del folkore 

que fou fonamental en l’obra de L.V. Beethoven i en el posterior 

romanticisme. Tot i que Soler va viure poc a la seva vila natal, de-

mostrà que la música podia impulsar la carrera personal dins 

l’escala social del seu temps, a banda de la política, la milícia o el 



Una revisió de la Renaixença                                                                                    Fèlix Villagrasa 

 

83 

 

clergat. En el ram sanitari, el que va seguir Pau, destacà el farma-

cèutic Francesc Xavier de Bolòs i Germà (Olot 1773-1844), membre 

d’una llarga nissaga d’apotecaris i naturalistes, promotor de les arts 

i dels estudis sobre la zoologia i geologia catalanes. Una altra carac-

terística dels germans que van poder cursar estudis fora d’Olot va 

ser palesar el contrast lingüístic entre la seva realitat local i la de 

Barcelona, ciutat on la influència del poder castellà en tots els àm-

bits, burgesos i populars, feien que la llengua catalana, tot i ser la 

d’ús comú a la ciutat, s’omplís progressivament de castellanismes, 

tant més com més s’escampava la cultura del poder estatal en for-

ma de lleis, funcionaris, professors, soldats i modes. El contrast 

entre Olot i Barcelona devia ser gran, com ho és encara ara en les 

particularitats de la parla. Dels germans, sobre tot Pau fou el més 

sensible a aquests contrastos i a la pèrdua que se’n derivava si les 

classes més actives no prenien consciència d’aquest patrimoni de la 

nació, que es resistia a dissoldre’s en la parla i la mentalitat impo-

sades. 

En el desvetllament cultural de la Renaixença són més impor-

tants els elements sentimentals, romàntics, d’amor a la pròpia terra 

i a la identitat del grup, que no pas les raons econòmiques, políti-

ques o “científiques” que aconsellaven i maldaven per una amable 

substitució lingüística i dels costums. Una tradició per una altra. En 

el cas català, es tractava d’adoptar la cosmovisió castellana a canvi 

de dissimular l’ànima del propi poble (volksgeist). Nogensmenys, 

aquesta transformació, forçada o dissimulada, avançaria molt en 

altres territoris dels països de parla catalana on la nova classe bur-

gesa fou més feble i més afaiçonada per les forces culturals centrí-

petes. Als pobles i ciutats més distants dels centres de decisió 

col·lectiva ha estat més difícil aquesta metamorfosi, i ha romàs –

amb les lògiques transformacions degudes a l’educació, als mitjans 

de comunicació i a l’emigració– més incòlume el llegat cultural 

popular dels avantpassats entre la població autòctona. És el cas de 

la Garrotxa i de la seva capital, Olot. 
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Dels quatre germans Estorch que no van passar a la història a 

través de les lletres o de la política tan sols sabem dir que tots van 

venir al món a Olot i que les seves dates de naixement figuren als 

registres parroquials68.  Esteve Estorch i Siqués69, segon fill després 

de Josep, nasqué el 19 de juliol de 1804 i també tingué la seva part 

en l’eclosió cultural olotina del segle XIX perquè participà activa-

ment en el funcionament del teatre que s’habilità en un local de les 

casernes de la vila, on es feien representacions d’aficionats durant 

les fires de Sant Lluc, Sant Andreu i Sant Tomàs per recaptar fons 

amb els quals es reconstruí el campanar de l’Església del Tura i es 

contribuïa a les necessitats de l’Hospital de Sant Jaume. 

Els altres tres germans eren Caterina, la cinquena de tots i pri-

mera noia dels Estorch i Siqués, nascuda el 1811; l’Albert, setè, nas-

cut el 14 de novembre de 1817, i la Maria del Carme, darrera dels 

vuit i segona filla, nascuda el 8 d’agost de 1826. 

                                                
68

 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, registres parroquials del món 

cristià: www.familysearch.org. 
69

 Esteve Estorch figura al Padró de 1847 com a comerciant resident a la placeta 

dels Capellans (actual d’Esteve Ferrer) d’Olot, juntament amb la seva esposa 

Maria i els seus fills Raimon i Albert (Padró General de la Comisaria d’Olot per 

a 1847. Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Olot). Tanmateix, en el padró l’individu 

que hi figura tenia 38 anys d’edat (no quedava anotat el segon cognom), mentre 

que altres dades ens han donat 1804 com a data del seu naixement, per la qual 

cosa podria no tractar-se de la mateixa persona, sinó d’un parent. 

http://mormon.org/
http://www.familysearch.org/
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JOSEP ESTORCH, POLÍTIC I MILICIÀ LIBERAL 

 

Josep Estorch i Siqués (Olot 25-V-1803- Olot 1868)70. Estudià 

dret a Cervera, on feu de conferenciant i obtingué el grau de doctor 

en lleis. Exercí com advocat, fiscal del jutjat d’Olot71 i fou vocal de 

la junta governativa de Girona entre 1840 i 1854 en qualitat de 

                                                
70

 De la inscripció baptismal obtinguda del seu expedient al Ministeri de Grà-

cia i Justícia: «Als vint y sinch Maig de mil vuyt cents y tres en les Fonts 

baptismals de Sant Esteva d’Olot, Bisbat de Gerona per lo R. Dr. Pau Siqués 

Prevere es estat batejat Josep Carlos Mariano, nat abuy Fill legítim y natural 

del Sr. Esteva Estorch, comerciant, y de la Sra. Ygnés Siqués, consort...» 

Archivo Histórico Nacional, FC. Ministerio de Justícia. Magistrados y Jueces, 

4401, Exp.2527. 
71

 L’11 de gener de 1836 «y sin preceder solicitud del exponente» havia estat 

nomenat pel ministeri de Gràcia i Justícia promotor fiscal del Jutjat d’Olot, 

plaça de què prengué possessió el 14 de maig. Estorch no quedà gaire satisfet 

d’un destí obtingut per imperatiu governamental: «fundado en alguna equivo-

cación que se había padecido en su apellido, se resistió a tomar posesión de 

dicho destino, pero mediante una formal determinación del Tribunal pleno de 

la Audiéncia de Barcelona, empezó a desempeñarlo en mayo último, bien con 

el ánimo siempre de solicitar la exoneración del mismo por reconocer funda-

mentalmente que en la clase de simple ciudadano y de comandante que se 

halla de la Milicia Nacional, sin perjuicio de sus negocios particulares, podía 

ser más útil a la causa de vuestra Excelsa Hija y de la libertad de la Patria.»  

Va renunciar formalment en sortir elegit diputat al Congrés l’octubre d’aquell 

mateix any. En la instància de renúncia s’explica que «cedía a favor de las 

urgencias del la guerra el sueldo íntegro que debía haber percibido en todo el 

tiempo de que obtuvo este destino». Joaquim Rey, regent de la Reial Audièn-

cia de Barcelona, comentava en la seva comunicació de la renúncia al càrrec 

d’Estorch «Las circunstancias que adornan a este sujeto, su adhesión a la 

Reyna Nra. Sra. y a las libertades patrias...». És acceptada la seva baixa el 

març de 1837. Novament esdevingué fiscal d’Olot, nomenat el 14 d’abril de 

1855, durant el Bienni Progressista per haver estat cessat l’anterior titular, 

però aquesta vegada reingressa a instància pròpia, que li tramità des de Ma-

drid el seu germà Miquel en un període que s’adeia amb el pensament polític 

de la família. Archivo Histórico Nacional, FC. Ministerio de Justícia. Magis-

trados y Jueces, 4401, Exp.2527. (Encara avui, a la pàgina de l’AHN, el segon 

cognom de Josep Estorch apareix equivocat, hi consta “Signer”). 
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membre del partit liberal. Fou diputat a les Corts constituents de 

1837, que es van aplegar arran de les eleccions del 2 d’octubre de 

1836. Fou oficial de la Milícia Nacional com son pare, comandà la 

guarnició d’aquest cos armat a Olot durant els set anys de la Prime-

ra Guerra Carlina, tot sent reelegit al càrrec en diverses ocasions. 

Durant les sessions del Congrés va defensar les posicions del libe-

ralisme més avançat en matèria de desamortització (mirant d’evitar 

la corrupció que pogués produir), votant a favor del reconeixement 

oficial dels Estats Units d’Amèrica, i afavorint la derogació de lleis 

antisenyorials i del delme. Defensava la seguretat dels ciutadans 

davant l’acció discrecional del poder (llevat del cas de guerra) tot 

limitant els poders de la corona i, finalment, votant a favor de la 

nova constitució publicada el 24 de juny de 1837. El seu cognom 

apareix erròniament escrit en alguns números de la Gaceta com 

“Stork” i “Sigués”. El 21 d’octubre de 1837 se li denegà la proposi-

ció que presentà per a «la pronta recaudación y buena administra-

ción de los fondos de la Milicia Nacional (...) impuesta á los que no 

son Nacionales» perquè la intenció del govern era destinar aquesta 

contribunció a l’exèrcit regular, controlat directament per l’executiu 

central.  

El 1847 residia a la vila d’Olot, al carrer Bonaire, i és registrat al 

full d’empadronament com “hisendat”. Convivia amb la seva espo-

sa Anna Fluvià i els seus fills Esteve, Leopold i Raimon, a més de 

dos germans de la muller. 

El 25 de novembre de 1848 Josep Estorch fou detingut, junta-

ment amb altres onze membres de la Milícia Nacional i alguns caps 

de l’exèrcit, en una acció governamental del coronel Diego de los 

Ríos contra la suposada conspiració republicano-carlista (alguns 

dels membres havien participat a la Jamància de 1843 a Barcelona) 

per derrocar el règim oligàrquic d’Isabel II. Altres liberals progres-

sistes van poder fugir a França. El cop contra els conspiradors olo-

tins era explicat pel diari conservador El Popular del 28 de novem-

bre de 1848 com una ampliació de l’embranzida de la Guerra dels 
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Matiners, o segona carlinada, procurant aprofitar l’onada de revo-

lucions democràtiques que el 1848 s’aixecava per Europa coneguda 

com “la primavera de les nacions”. Alguns dels principals inculpats 

foren executats, altres detinguts, segons Paluzie a la seva Història 

d’Olot, «fueron conducidos a Gerona y de allí a la torre de la Ciu-

dadela de Barcelona, en donde permanecieron seis meses sin for-

mación de causas, y luego confinados fuera de Cataluña, no deján-

doles regresar a sus hogares hasta el mes de junio, después de con-

cluida la guerra». La falta de judici i de proves taxatives fan pensar 

que el complot podia haver estat magnificat pel govern moderat 

per tal de reprimir els opositors. 
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PAU ESTORCH, UN METGE PER FER RENÉIXER UN IDIOMA 

DESCURAT 

 
Pau Estorch i Siqués (Olot 23-XI-1805-Barcelona 21-VII-1871) 

fou qui més relleu públic tindria d’entre tots els germans. Va fer les 

primeres lletres a l’Escola de gramàtica, retòrica i moral, allotjada a 

l’Hospici d’Olot72, seu dels centres d’ensenyament de la població 

durant el segle XIX, on destacà per les seves aptituds per a l’estudi. 

A Girona cursà el batxillerat en filosofia; després va anar fent els 

cursos de medicina a les universitats de Cervera, València i Barce-

lona. Quan acabà la carrera tornà a Olot fins 1835, any en què es 

traslladà a Mataró per treballar de metge i com a professor a 

l’escola fundada per Ermengol Coll de Valldemia, prevere escolapi 

que promouria més tard el Liceo Calasancio de Puerto Príncipe 

(Cuba) en col·laboració amb Miquel Estorch. El 1847 consta com a 

resident a Olot, al carrer d’Esgleiers, juntament amb la seva esposa 

Anna, set anys més jove que ell. Més tard es mudaren a viure defi-

nitivament a Barcelona fins a la seva mort73. Enviudà dos cops. 

A banda de les seves activitats empirico-científiques –que res-

senyarem més endavant– a l’entorn del remei de tots els verins –i 

fins de la ràbia– “descobert” per Pau Estorch, cal retre comptes, 

primer, de la seva labor literària a través de la cita i el comentari de 

les obres publicades que han arribat fins a nosaltres. Jove i ben 

amarat del romanticisme que s’apoderava de les intel·ligències i 

sensibilitats dels europeus del moment, més com més formació i 

                                                
72

 Edifici de l’actual Museu Comarcal de la Garrotxa.  
73

 Segons consta a l’expedient del seu fill Esteve Estorch i Paulí (n.1849) conser-

vat a l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona, la família vivia al carrer de 

la Mercè de la capital catalana. Com a estudiant, aquest fill fou alumne de metafí-

sica de Francesc Xavier Llorens i Barba l’any 1865. Inicià els estudis de Dret 

(1867 i 1868) però acabà llicenciant-se en Medicina (1872) com son pare. El curs 

1881-1882 consta matriculat con alumne de doctorat a la Facultat de Farmàcia de 

la Universitat de Madrid (Archivo General de la Adminstración, Alcalá de Hena-

res-Madrid, UNIVERSIDADES,1048, Exp.65). 
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informació adquirien gràcies al contacte amb les ciutats i els centres 

de difusió del gust i del pensament. Pau Estorch es va adherir ràpi-

dament a les crides en favor de la llengua i de la cultura catalanes 

fetes pel poeta i literat Joaquim Rubió i Ors, Lo Gaiter del Llobregat. 

Una generació d’espores covada durant un segle va germinar en 

pocs anys i arreu en van sorgir els seguidors: dels primers, el propi 

Pau Estorch com Lo Tamboriner del Fluvià, però també Antoni de 

Bofarull, Lo Coblejador de Moncada; Víctor Balaguer, Lo Trobador de 

Montserrat; Geroni Rosselló, Lo Joglar de Maylorcha; Enric Girval, Lo 

Trovador de l’Onyar; Josep Subirana, Lo Almogàver del Montseny; Al-

bert de Quintana, Lo Cantor del Ter; Josep Bernat, La Musa del Xú-

quer; Joaquima Santamaria, Agna de Valldaura; i Pilar Maspons, Ma-

ria de Bell-lloc. El prestigi que guanyà com a poeta en llengua cata-

lana va fer que formés part, com a mantenidor, del consistori dels 

tercers Jocs Florals contemporanis a Barcelona, el 1861, juntament 

amb Lluís Pons i Fuster (president), Antoni Bergnes de las Casas, 

Antoni Casas, Lluís Cutxet, Josep Leopold Feu, Manuel de Lasarte i 

Joaquim Rubió i Ors74.                                      

Obra literària i filològica 

En els inicis de la seva carrera com escriptor, Pau Estorch va 

compondre i publicà algunes obres dramàtiques com Belisario75, la 

primera de què tenim referència, que és l’adaptació al teatre del 

llibret que Luigi Marchionni escrigué per a l’òpera de Gaetano Do-

nizetti del mateix títol estrenada el 1836 al Teatre La Fenice de Ve-

nècia, representada amb èxit per Europa durant els anys centrals 

                                                
74 Francisca GÓMEZ CAMACHO, Cercles i grups intel·lectuals a la Barcelona 

de mitjan segle XIX. Els orígens culturals del catalanisme conservador, 1858-

1863, Tesi doctoral, Departament d’Història Contemporània, Facultat de Filo-

sofia i Història, Universitat de Barcelona 2007, p.322. 
75

 Belisario: drama sentimental en cuatro actos y en verso, Olot: Antonio Fran-

quet, 1839. A Madrid es venia a les llibreries de Viuda de Razola i Europea. Les 

principals edicions en castellà a partir del text de Jean-François Marmontel són les 

de la Imprenta Pedro Beaume de Burdeos, 1815 i 1820, la de Madrid (s.n.), 1820, 

la d’Olot ja citada i la de la Libreria de A. Pons i Cia de Barcelona, 1840. 
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del segle. En ella es narra el triomf, exili i mort del general Belisari, 

personatge històric de l’Imperi bizantí de Justinià. No hi ha trama 

amorosa que ho sostingui i és més aviat la tragèdia humana d’un 

gran personatge. El text del mateix nom, però novel·lat, havia estat 

profusament editat per tota Europa, també a Espanya, a partir de la 

versió de Jean-François Marmontel (1723-1799)76, en què es defen-

sava la societat basada en l’estat de dret, la meritocràcia i la limita-

ció del poder autoritari. L’editor olotí Franquet venia la partitura 

de la música que acompanyava el primer acte. 

Memorias de un coronel de húsares77 fou traduïda al castellà se-

guint el costum d’un públic que es tenia per distingit; el català que-

dava reduït a les comèdies populars de patacada. L’acció passa a 

França on el coronel Gustavo de Montemart és a la presó militar 

juntament amb un sotstinent i competeixen pels favors d’una dama 

que resultarà ser la dona del coronel. Comèdia en clau de vodevil. 

Missatge moral: no desitjar fer adulteri els casats. Es tracta d’una 

traducció al castellà de l’obra d’Eugène Scribe Mémoires d’un colonel 

de hussards publicada el 1827. Scribe, de qui Mariano José de Larra 

havia traduït al castellà algunes obres, reflecteix les idees de la nova 

classe mitjana hegemònica a França on sovint els personatges són 

convencionals i vulgars en contrast amb els valors aristocràtics.  

A El hombre cachaza78 un oncle apressa el seu nebot, que no en té 

cap pressa, a cercar esposa i viure com un home formal. Desqualifi-

                                                
76

 Jean François MARMONTEL, Bélisaire, suivi de: Fragments de philosophie mo-

rale: de la gloire, des grands, de la grandeur, Paris: Merlin, 1765. Les principals 

edicions en castellà a partir del text de Jean-François Marmontel són les de la 

Imprenta Pedro Beaume de Burdeos, 1815 i 1820, la de Madrid (s.n.), 1820, la 

d’Olot ja citada i la de la Libreria de A. Pons i Cia de Barcelona, 1840. 
77

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Memorias de un coronel de húsares, comedia en un acto 

en prosa y verso. Arreglada para el teatro español por D. Pablo Estorch y Siqués, 

Barcelona: Imprenta de A. Albert, 1841 
78

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, El hombre cachaza, comedia satírica en tres actos y en 

verso, Barcelona: Imprenta Manuel Saurí, 1841, segona edició de 1842. Es venia 

també a la llibreria Viuda de Razola de Madrid. 
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ca els abusos del racionalisme idealista de l'època:  

«¡Esos doctores del dia 
sin borlas ni capirotes, 
leyendo cuatro librotes 
escritos por gente impía, 
con nueva filosofia... 
con suma desfachatez 
lo pintan todo al revés 
de nuestros sabios abuelos 
en quienes todo era celo 
recto fin y sencillez!» 

 

Els personatges, Alonso i Inés, semblen tenir el caràcter del 

drama romàntic de Zorrilla o del Duque de Rivas, al gust del públic 

espanyol i del provincià assimilat, però no es tracta de cap recreació 

èpica, sinó de situacions actuals, mundanes, amb elements del tea-

tre francès del moment, retratant els costums de la nova burgesia: 

casaments per interès i rendes, però cercant la moral i els bons cos-

tums; l’amor és un encenall secundari. El nebot no té més ambició 

que passar el dia a dia, sense riqueses, però sense pobresa. No vol 

ni fama ni glòria, s'ho pren tot amb calma i troba una dona del ma-

teix tarannà. Es comenta el poc èxit que tenen les obres literàries i 

teatrals de qualitat al país, i com l'exaltació romàntica no sempre és 

el camí vers la qualitat i l'èxit.  

D’aquesta primera època literària de Pau Estorch durant la 

dècada dels anys quaranta del segle XIX daten alguns textos que li 

han estat atribuïts, però no hem pogut provar cap relació directa 

amb ell malgrat ésser catalogats amb el seu nom en algunes 

biblioteques catalanes. El primer d’aquests llibres dubtosos és La 

sociedad de los blancos79 on les sigles del traductor, D.A.S., no es cor-

                                                
79

 Pau ESTORCH I SIQUÉS (?), La sociedad de los blancos: drama en cinco actos, 

traducido del francés por D.A.S., Barcelona: Imprenta de A. Albert, 1842. Hi ha 

una edició a Madrid: Libreria Europea. L’obra li és atribuida, a Pau Estorch, per 

Antoni Elías de Molins, Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y 

artistas catalanes del siglo XIX, vol. I, Barcelona: Impr. de Fidel Giró, 1889, p. 
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responen amb cap pseudònim d’Estorch, i se’l podria haver relaci-

onat erròniament amb l’obra. Tampoc és segura la seva paternitat 

sobre les traduccions de Lady Wilton o el hijo de un proscripto, que no 

hem sabut trobar enlloc, ni Lorenzina80. 

Durant l’any 1848 Pau Estorch envià a Víctor Balaguer una obra 

de teatre seva titulada Teresa de Avellino on devia demanar-li 

l’opinió. En una carta posterior81 li prega que es pronunciï sobre la 

qualitat d’un escrit que segurament mai no va veure la llum, o al 

menys no sota aquest títol. El to de la carta denota un cert grau de 

confiança entre tots dos escriptors on l’un mira d’aconseguir la 

publicació de la seva obra gràcies a la influència de l’altre sobre el 

món editorial i literari de Barcelona. La falta de resposta (uns set 

mesos) potser fou deguda al poc entusiasme que causà el text en 

Balaguer. 

Mentrestant, aparegué el primer recull de poemes catalans 

d’Estorch de la sèrie que inicià amb Lo tamboriner del Fluvià82, títol 

que utilitzaria com a pseudònim seu en altres obres, tot invocant el 

riu que travessa la seva ciutat natal. A la portada imprimeix el lema 

                                                                                                      
563, i Boletín Bibliográfico español y extranjero, volúmen III, Madrid: Libreria 

Europea, 1842, p. 324. 
80

 Pau ESTORCH I SIQUÉS (?),  Lady Wilton o el hijo de un proscripto, comedia en 

dos actos, en prosa y en verso, traduïda del francès, i Lorenzina, drama en cinco 

actos, també una traducció per al teatre. Això ho recull A. Elias de Molins: Op. 

cit., ps. 562-563. 
81

 «El mes de octubre pasado le entregué mi Teresa de Avellino, pensando que esa 

pobre huérfana tendría un protector en V., tendría un amigo que limpiandole un 

poco la cara me daría a mi un placer viendo la luz pública: pero desgraciadamente 

veo que mi pobre hija no hace ningún papel y quizás medio carcomida por la 

polilla yace en un rincón de su biblioteca. (...) Conozco lo poco agradable que es 

dar una mala noticia, pero anímese V. considerando que el que ha conservado 

íntegro el hígado enterrando a dos esposas no es regular que se desperdicie con la 

infausta notícia de una semi-hija muerta o despreciada.(...) Pablo Estorch y Siqués 

(signat)» Carta datada a Olot l’1 de maig de 1849. Biblioteca-Museu Víctor Bala-

guer, Vilanova i la Geltrú. 
82

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Lo tamboriner del Fluviá. Poesias de D. Pau Estorch y 

Siqués, Girona: Imprenta de Grases, 1851. 
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«Qui dolore premitur, remedium quærat. Qui sia confrare, que 

prenga candela»; quin devia ser el dolor de Pau Estorch el 1851? 

Veure l’estat lamentable de les lletres catalanes i la consideració 

general de llengua morta i inútil per al món de la cultura i del pro-

grés? En tot cas, molt pocs literats catalans dedicaven els seus tre-

balls al conreu de la llengua catalana com ho feia ell i alguns altres 

pioners recòndits, que despertaven la commiseració dels homes de 

món. Al pròleg versifica aquest pensament: «No crech si del agrado 

/ De aquells catalans tan fins / Que créuhen sèr cosa baixa / Lo ex-

pressar-se en llemosí: / Ni de algunas damas cultas / Que apenas 

saben llegir, /  la llengua de Cerventes / Mastegan y fan bossins. / Jo 

sols desitjo que agrade / A mòlts catalans sensills / Que l’idioma 

vuy parlan / Que aprenguéren essent xichs.» i està diposat a pagar 

el preu de la crítica d’aquells que «Van á clavarme lo fible / O á 

posarme allá ab los trits / Alguns saberuts pedantes / Tan pródichs 

de termes richs». Estorch se sent continuador de la feina iniciada 

per Joaquim Rubió i relegada pels estudis universitaris: «Y si la 

gayta olvidà Lo Llobregat pel’ palau, / Al tamborino li plau / Restar 

prop del Fluviá» (p. 14). 

L’any següent, 1852 es publicava el full amb les octaves com-

postes per Pau Estorch en nom de La M. L. Villa de Olot al feliz resta-

blecimiento de S.M. la Reina Dª Isabel II, llegides al teatre de la vila 

per celebrar el fracàs del magnicidi assajat pel capellà liberal Martín 

Merino el 2 de febrer. El fulletó contenia el poema de lloança a la 

reina en català (a l’esquerra) i en castellà (a la dreta). Les esperances 

dels liberals catalans, també les d’aquells que refiaven d’una possi-

ble i progressiva descentralització, passaven per la consolidació del 

poder liberal centrat en l’exèrcit (força de contenció del carlisme, 

absolutista, però foralista), i en la figura aplegadora d’una monar-

quia que s’entenia com a unió de diversos pobles. 
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El segon repic de Lo Tamboriner del Fluvià83 continua en to satíric 

i fa autocrítica sobre la qualitat dels versos, però manté la voluntat 

d’expressar en la llengua dels pagesos les coses mundanes i 

d’actualitat.  Al primer poema “Tamboriner i regidor”, en resposta 

a D.J.B.84, narra com ha estat fet regidor d’Olot, i com que se li su-

posa poc coneixement a causa dels seus escrits humorístics, ell pen-

sa esmerçar-s’hi amb esforç i bona fe. Fa una lloa al diplomàtic 

il·lustrat Josep Nicolau de Azara i, a continuació, dedica uns versos 

a Víctor Balaguer per defensar-se potser d’algun dard i recomanar-

li que, com a diputat, miri d’afavorir més els interessos de la gent 

de la muntanya catalana davant la cort. Novament a D. J(osep). B. 

dedica la “Poesia hermafrodita”, on fa un retrat ben contrastat so-

bre l’ús real del català en la societat i la imposició del castellà en els 

àmbits oficials, literaris i elitistes; es disposa a imitar allò que fan 

molts «Que gastan ploma castellana / Per tot dia, mès ni un mot / 

En surt jamay de sa boca, / A no sèr fent un esforç, / Y encara per 

conformarse / Al us de altas reünions, / So es; castellans de ploma, / 

Catalans de boca y cor.», és a dir, una literatura hermafrodita, ex-

pressada en llengua adquirida, però pensada amb forma i contin-

guts catalans85. Les pàgines dedicades al misteriós (per a nosaltres) 

D.J.B. són resposta la les burles que aquest dedicà al primer Tambo-

                                                
83

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Lo Tamboriner del Fluvià. Poesias de D. Pau Estorch i 

Siqués. Segon repich. Girona: Imprenta de Grases, 1852. 
84

 No hem aconseguit identificar les inicials D.J.B. de manera convincent. Podria 

tractar-se d’algun personatge olotí, per la familiaritat amb què Estorch el tracta en 

dir-li “Josepet” i perquè els versets tracten d’un tema estrictament local: «Si tin-

guera d’amor propi / Tanta dosis Josepet / Com sol tenir tot ruquet / Que no sab, 

ni ab telescopi, / Obviar que es un ximplet...» 
85

 Un exemple d’aquesta diglòssia gairebé unànime, que la Renaixença ajudarà a 

capgirar en molts cercles i ments, és el de Josep Anselm Clavé i Camps (1824-

1874). La seva carrera musical començà com a guitarrista i intèrpret de cançons 

espanyoles. A les primeres obres corals també utilitzava el castellà, però aviat va 

optar per la seva llengua materna i destruí el primer repertori. D’aquest solament 

n’ha quedat l’anotació dels títols en una llibreta on catalogava les seves composi-

cions. Veure Apel·les MESTRES I OÑÓS, Volves musicals. Anècdotes i recorts, 

Barcelona: Salvador Bonavia Llibreter, 1927, ps. 9-10. 
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riner pel fet de ser escrit en català, llengua que molta gent de mitja-

na i alta cultura considerava inadequada per a les feines de 

l’intel·lecte. Així, Estorch repicà dedicant-li unes planes en català, 

en castellà i en llatí. “Defensa de las donas” és la traducció d’un 

poema de la mexicana Sor Joana Agnès de la Cruz on amonesta 

l’home la falta de consideració a la dona que «Si no us admet, es 

ingrata, / Y si us admet, es lleugera.». Un dels textos és una oda 

dedicada al capità general de Catalunya, Ramon de la Rocha, per 

demanar directament la seva influència davant el govern de la rei-

na per tal d’aconseguir la construcció d’una carretera que unís Olot 

amb Vic. A banda del català, el castellà i el llatí, inclou algun text en 

francès, sens dubte per demostrar com tots tenen una mateixa alça-

da literària. A “Cosas de Espanya” critica i satiritza que els emple-

ats públics vinguin d’arreu del regne sense entendre ni una paraula 

de català a llocs on no s’entén una paraula de castellà, perquè això 

perjudica el seu servei a la comunitat. Amb petits contes (epigra-

mes) mostra la versatilitat del català en contes populars escrits per 

al gran públic i de comarques, a la manera de varietats com les que 

es publiquen a l’Europa urbana, on cada cop hi ha cercles més am-

plis que demanen lectures amenes i instructives. Es nota, però, que 

la labor de Pau Estorch és individual i forma part tan sols tangenci-

alment dels nuclis més actius de la Renaixença. 

Elements de poètica catalana y diccionari de sa rima86 aparegué pre-

cedit per una comunicació de Ramon Muns, secretari de la Reial 

Acadèmia de Bones Lletres, fent saber a l’autor el dictamen positiu 

de la secció de Poesia després de l’exposició que va fer el 28 de ge-

ner d’aquell any. L’Acadèmia va considerar «muy recomendable el 

trabajo» de «suma utilidad» el diccionari «por cuanto contribuyen a 

poner de manifiesto la riqueza y las galas del idioma» i «a fomentar 

el estudio de nuestra hermosa lengua nativa, tan poco apreciada de 

algunos, y casi de todos tan descuidada». En el seu pròleg, Estorch 

                                                
86

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Elements de poética catalana, y diccionari de sa rima, 

Girona: Imprenta de Grases, 1852. 
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augura que la sort de la llengua catalana pot millorar, i així fer-se 

útil la seva tasca: «Si es poca sa utilitat mentres la llengua catalana 

se trobe en lo estat de abjecció y afins despreci en que se veu vuy en 

dia, no será així si lo destino ó la moda volen que ocupe lo lloch 

que li correspon». La intenció és presentar la gran riquesa lèxica i 

gramatical del català com a llengua especialment apta per a la poe-

sia, sense tenir que recórrer a arcaismes que la fessin feixuga. Mani-

festa la mancança de bases acadèmiques, que tan sols es va poder 

guiar per l’ortografia i diccionari de Pere Labèrnia. Confessa que el 

seu motiu ha estat fonamentalment patriòtic «Quedaré satisfet de 

mon insípit treball, si los literats catalans regonéixen per la mès 

infima flor de las infinitas que adornan la corona de gloria de ma 

estimada patria Catalunya». El text, en forma de diàleg, va definint 

què és poesia, les diverses formes d’expressió poètica, els estils, etc. 

A continuació mostra un diccionari molt complet dels verbs cata-

lans, molts d’ells no utilitzats actualment però que són mostra de la 

riquesa lèxica de la llengua i que contrasten amb els freqüents bar-

barismes dels textos catalans escrits en aquell temps. Cap al final 

aporta exemples fonètics de com cal pronunciar certes paraules. 

El 1855 aparegué el tercer “repic” de Lo tamboriner del Fluvià87. 

Amb el to satíric habitual, fent servir llenguatge planer i culte alho-

ra, presenta el seu llibret com un dard contra aquells que encara 

menystenen la llengua vernacla i la consideren una simple parla 

d’estar per casa. Cofoi, fa observar a l’hipotètic «lletrat de fama» 

que ha gosat estampar el seu retrat «Com se sol un Sant Tomás / 

Pintar en las becerolas!» (p. VI), i blasma la literatura comercial que 

divulga mediocritats i amaga clàssics excel·lents «Gracias á tant 

lector ximple, / y á tant saberut de moda» (p. IX). Mentre continua 
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 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Lo Tamboriner del Fluvià. Poesias de D. 

Pau Estorch y Siqués. Tercer repich, Olot: Estampa dels fills Doutrem y Paulí. 

Imprés per lo autor, 1855. Es tractava, doncs, d’una edició sufragada per Pau 

Estorch, perquè la comercialització de llibres en català era tota una raresa en aque-

lla època. 
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la disputa per la dignitat: «Díuhen alguns: ¿es possible / Que ab 

llengua tan ruda y bronca / Ab un estil tan poc pulcro, / Ab gerga ja 

quasi morta / Se pretenga adquirir fama / Afins entre las senyoras? 

/ ¿Es creible que en esta época / En que res vell está en boga / Un 

tamborino s’escolte / Fins en dauradas arcobas, / Quant tots los 

lletrats la olvidan / Per mísera y poc sonora?» i anima a mantenir la 

defensa de la llengua per si de cas «No fes encara lo diable / Que 

arribás á ser de moda». Fa referència a les crítiques que queien so-

bre aquells primers escriptors que sirgaven a contracorrent i fins les 

adreçades a ell personalment per escriure sovint en primera perso-

na. I ell, respon als detractors: «Si ma ploma es mal criada, / Ella no 

s’ven com fan mòltas: / Si es faltada de política, / Diu veritats com 

l’ambosta». Els diversos capítols reflecteixen escenes olotines, on el 

paisatge, el caràcter i els personatges retraten la realitat rural cata-

lana que Estorch volia recordar al públic urbà, principalment, per-

què és l’origen natural de les generacions transplantades a ciutat, 

sofisticades i àvides de modernitat. També inclogué textos relatius 

a la seva professió mèdica com el dedicat al còlera, a la seva preser-

vació i al tractament de l’oïdi, fong que causa una malura habitual 

de les vinyes: aquestes eren part important en l’economia pagesa 

de totes les comarques catalanes. 

Al pròleg –en vers– de Lo tamboriner del Fluvià. Quart y últim re-

pich88 renega del classicisme, del romanticisme més sentimental, de 

l’amor galant, satiritza polítics i sent llàstima «Al sentir gent 

il·lustrada / (Ab llustre de sabater) / Que en esclofa de pinyó / Cab 

lo such del llur saber, / Y picar alt en créhuen / Perquè no créuen en 

Dèu» (p. XIV). Es viu el fracàs del Bienni liberal (1854-1856) i d’una 

entesa entre els sectors de l’espectre liberal, perquè cada facció vol 

imposar-se a l’altra per la força. Adreça els seus esforços poètics a 

«Vosaltres que teniu glòria / En ser catalans perfets / Y apreciau la 

parlaría / Que mamáreu ab la llet» (p. XV), en contrast amb aquells 
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 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Lo tamboriner del Fluvià. Poesias de D. Pau Estorch y 

Siqués. Quart y últim repich, Mataró: Imprenta de Abadal, 1856. 
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que deixaven la parla natal com una andròmina solament útil per 

tractar amb els criats i amb gent baixa, perquè la llengua dels nego-

cis i del poder era una altra. Eren aquests cercles acomodats als 

quals anava adreçada l’apologia catalana d’Estorch, era el seu àm-

bit social natural. Dedica un sonet a Josep Subirana «En loor dels 

esforsos que ha fet per restablir la llengua catalana» que comença 

així: «Jau desauciada, quasi en agonía, / olvidada dels sèus madona 

hermosa, sòn accent no penetra ¡trista cosa! / en l’oído dels fills que 

enorgulía! / Proba, fent un esfors, si acás podia / honor patri avivar 

ab veu melosa.» (p. 9). Més endavant planteja el poema-hipòtesi 

“Deu parlaba en catalá”, que reprendrà abreujat en una obra poste-

rior. En general, les composicions pretenen demostrar com el català 

té prou riquesa lèxica, fluïdesa, concisió i sonoritat per poder-se fer 

servir el l’art de les lletres al mateix nivell que les llengües veïnes, 

tot recordant com alguns segles abans en va ser mestre d’elles. Les 

dues obres que escrigué en els anys següents pretenen ser una apo-

logia en aquests termes, potser més dictades per la urgència que no 

pas pel treball filològic meticulós d’algú que no n’era especialista: 

l’especialització s’estava creant, el català es recreava i, a voltes, es 

reinventava seguint models lògics i, sobretot, recaptant el vocabu-

lari més genuí de les zones menys afectades de “modernitat”. 

Excel·lencias de la llengua catalana89 és una apologia de la llengua 

en plena discussió entre els intel·lectuals catalans de l’època sobre 

si calia o no prestar atenció al català com a llengua quotidiana i en 

les lletres d’alta cultura. Consta de quatre  parts i aquestes són les 

frases més remarcables: 1.- “Déu parla en català”. «Y es creible que 

un DEU-HOME / No volgués també elegir / Per expressar las doc-

trinas / Las únicas que felís / Fan al mortal un llenguatge / Lo més 

elegant y rich / Lo més fluido y sonoro, / Lo més ductil y concís? / 

Jo no dubto que tot logich / Concedirá que es precís / Que AQUELL 
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 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Excel·lencias de la llengua catalana. Poesias del Tam-

borinér del Fluviá. Repicó ab que un company entreté al publich mentres lo autor 

va á donar á l’estampa la gramática catalana. Vic: Impremta de Valls, 1856. 
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que en tot perfet era / Perfet llenguatge elegís. //// Sed sic est que 

nostre idioma / L’unich que esta enriquit / Ab totas aquellas pren-

das / (per mès que ara persguit / Las tinga mitj soterradas / Ab 

méngua del meu país:) / Ergo lo SENYOR parlaba / Com nosaltres, 

llemosí». 2.- “Elegància de la llengua catalana”. En nota final cita 

com «exemples de l’elegància i ductilitat catalanes lo últim cant del 

millor cisne català Dr. Vicenç Garcia, l’Oda á la pàtria de Aribau 

&c.». 3.- “Riquesa de la llengua catalana. Poesia catalana”. «Pels qui 

tenen per gens rich / Mon parlar bèn bonicoy /Lo tamborí vuy re-

pich.» De les pretensions d’un soldat espanyol sobre una pastora: 

«De amors forjats així prest / Fugiu nines /llemosines: / Vullau 

amors honrats, nets / Y formals / Amb iguals.» Són versos que apa-

regueren posteriorment a Susanna, de la qual existeix un manuscrit 

per a ser representada i que s’extracta més endavant.  4.- “Final”. 

«Nostra llengua primorosa / ab sa riquesa extremada / A la Italia tè 

eclipsada / Puig tots sabem que es melosa / sense ser afeminada»; 

«Al costat d’un catalá / L’inglés més llangut no piula / Aquell tot lo 

que vol fa / Millor que ell en xiulará, / Però quan parla, no xiula / 

De llengua tan rica i bella / Pot fersen qualsevol us, / Polit, sensill, 

breu, difus, / sense gastar la gargamella / Ni les dents com 

l’Andalús»; «Mon llenguatge, en conclusió, / Es bo per fer panegí-

richs, / Amoretes, oració... / Y lo mon dirá si es bo / Per expressarse 

l’satícich.». Bona part del contingut d’aquest recull havia estat pu-

blicat a la primera part del Tamboriner del Fluvià (1851). 

Gramática de la lengua catalana90 porta dedicatòria a l'Institut 

Agrícola Català de Sant Isidre com a principal institució econòmica 

de la qual formava part. Recull el dictamen de la RABLLB del 26 de 

maig de 1857, que jutja el manuscrit «digno de la recomendación de 
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 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Gramática de la lengua catalana por D. Pablo Estorch 

y Siqués, licenciado en Medicina, socio corresponsal de la Real Academia de 

Buenas Letras de Barcelona, socio honorario del Instituto Agrícola Catalán de 

San Isidro, condecorado con la cruz de Isabel la Católica, etc., Barcelona: Im-

prenta de los Herederos de Viuda Pla, 1857. 
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la Academia por la inteligente laboriosidad y celo por nuestra len-

gua nativa que revela en su autor, y especialmente por la mejora 

que se nota en la teoría de las conjugaciones del verbo y en la expli-

cación de los regímenes, como y también en la abundante colección 

de palabras compuestas que tan características son en la lengua 

catalana». La Gramática d’Estorch fou un pas més en el procés de 

construcció normativa de la llengua catalana durant el segle XIX 

que s’havia iniciat amb els primers assajos d’Antoni Febrer amb els 

Principis de la lectura menorquina (1802) i la Gramàtica i apologia de la 

llengua catalana (1815) de Josep Pau Ballot. Tingué una acollida irre-

gular entre aquells que es consideraven prohoms de les lletres en 

virtud dels càrrecs funcionarials que ocupaven, els quals conside-

raven intrusisme qualsevol iniciativa particular en el camí encetat91. 

Seguirien els estudis de Joan Josep Armengual, Tomàs Forteza i 

Cortès, Pere Puiggarí, Josep Puig Torralba, Josep Nebot, Magí Pers 

i Ramona i Antoni de Bofarull fins a l’obra definitiva de Pompeu 

Fabra publicada el 1918 a través l’Institut d’Estudis Catalans creat 

onze anys abans. 

En el pròleg comenta la tendència del segle a agermanar pobles 

i a crear algun idioma universal artificial, com els ideats per Bonifa-

cio Soto (Proyecto y ensayo de una lengua universal, y filosófica, Madrid 

1852) i el de Pere Mata i Fontanet (Curso de lengua universal, Madrid 

1862), davant la qual cosa «parecerá un contrasentido la publicaci-

ón de una gramática catalana, cuyo idioma, mal calificado de dia-
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 Albert Ghanime transcriu el fragment d’una carta d’Antoni de Bofarull a Joa-

quim Rubió on el primer opina sobre l’acció filològica «d’aficionats» com Pau 

Estorch: «En cambio, algunas medianías atrevidas e improvisadas comprometen la 

causa, tales como el grotesco y estúpido Tamboriner del Fluvià y el frenólogo Pers 

y Ramona, con su nueva Historia de la lengua catalana.» Albert GHANIME I RO-

DRÍGUEZ, La identitat catalana renaixent. 1, Del final de la guerra del Francès al 

fracàs de la monarquia isabelina (1814-1868), Barcelona: Generalitat de Catalu-

nya. Departament de Justícia, 2019. Bofarull i Rubió van encetar estudis literaris 

del català en castellà des dels seus sitials acadèmics, però Estorch i Pers estaven 

obrint el camí per a la difusió de les lletres catalanes en la llengua del poble. 
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lecto, no es el oficial de la Nación» però que «por su precisión y 

energía guarda cierta analogía con el carácter de sus habitantes". 

Afegeix una cita de l’occitanista Jean-Bernard Mary-Lafon: «La 

langue d’un peuple est sa vie et comme son âme», afirmació de 

grans ressonàncies herderianes. Contradint Antoni de Capmany, 

afirma que el català no pot considerar-se una llengua morta «ni 

dejará de hablarse acaso por muchos siglos, por más que en las 

leyes se vea esa tendencia, porque las leyes difícilmente cambian 

las costumbres y tradiciones de los pueblos, pues esto es obra del 

tiempo y de la opinión».  

És redactada en castellà, adreçada a persones castellanoparlants 

que vulguin aprendre català. Consta d'Analogia, Sintaxi, Ortografia 

i Prosòdia. No sempre són ben raonades les característiques de la 

llengua i inclou paraules castellanes que ja havien adoptat algunes 

zones més influides per aquesta llengua. Pren els models de les 

gramàtiques llatina, castellana i francesa. Inclou uns fragments de 

català a càrrec de Josep Subirana i Vila (1808-1870), escriptor i far-

macèutic, que escriu, entre altres coses: «Veus aquí que, proscrit y 

bandejat per estranys, y abandonat villanament per los propis, nos-

tre Idioma ha arribat á passar en la opinió general per pobre, aspre 

é incult (...) Jo no he vist que ningú s'haja pres la pena de vindicar 

nostre català amb empenyo y constancia, ni baix un plan metódich 

y grandiós: jo no he vist una apologia pràctica, sostinguda copiosa 

y intel·ligentment, ab brío, noblesa y perseverança: á mos ulls falta 

una defensa científica y filosófica, comparativa, lluminosa y raho-

nada, ab que puga ferse patent als ulls de just criteri, no ja la rique-

sa y elegancia, la concisió y flexîbilitat del antich catalá, –qualitats 

probadas y regonegudas–, peró sí de lo que es capás y pera quant 

apte nostre vivent Idioma.»  Inclou l' "Oda a la patria" (sic) de B.C. 

Aribau i en un poema darrer, lo Tamboriner excita a l'ús i la defen-

sa de la llengua a aquells que la donen per enterrada: 
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«Jau la pobre aniquilada. 
Es un temible desmay 
Lo que te , perque jamay 
Li dóna cap cullarada 
De cordial sa cruel maynada : 
Espera á que ja del tot 
Haja mort... ja té 1' singlot... 
Conech que es un cas perdut. . . 
Mes ella encara no put, 
Y no deus tirarla al clot.»92 

 

Transcriu el poema "El temple de la glòria" que Estorch atribu-

eix a Ignasi Puig i Blanc. A la pàgina final avisa que atura la publi-

cació de la seva sèrie sobre literatura catalana "Glòries de Catalu-

nya" per falta de suscriptors: «Pensárem trobar simpatía entre ls'ca-

talans... nos habem enganyat... Valdament que algun dia altres mès 

felissos logren lo que no ha pugut lograr nostre bon desitg.» 

Becerolas catalanas y castellanas93, mètode per aprendre les pri-

meres lletres i síl·labes. A la introducció explica com se li acudí 

relacionar l’aprenentatge de les lletres a través d’imatges figurades 

per facilitar la relació als infants. També refereix, com una realitat 

corrent, la misèria en què vivien els mestres dedicats a 

l’ensenyament dels infants. A continuació proposa exercicis 

sil·làbics i alguns d’específics per als sons catalans característics. 

Acaba amb unes oracions cristianes. Setze pàgines, molt elemental. 

El dedica als pares que volen estimular i contribuir a la feina esco-

lar dels seus fills. Els anys de professor a Mataró van contribuir a 

desenvolupar la seva preocupació per millorar els sistemes 

d’alfabetització i la voluntat de recuperar el conreu del català com a 

llengua normalitzada d’ús escrit, al menys a nivell social. Al respec-

te, féu públic el seu pensament a la conferència “Nou método poe-
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 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Op. cit., p. 6. 
93

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Becerolas catalanas y castellanas del Tamboriner del 

Fluvià ó sia nou método poétic per ensenyar las primeras lletras. Opúscul dedicat 

als pares de familia. Barcelona: Estampa Hereus de la V. Pla, 1857. 
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tich de ensenyar las primeras lletras” que llegí a l’Ateneu de Mata-

ró el 22 de desembre de 1857, publicat a El Conceller, diari barceloní, 

el 2 de gener de 1858. Com es pot apreciar, Mataró ocupà, en la 

geografia intel·lectual de Pau Estorh, un lloc destacat juntament 

amb Olot i Barcelona. 

El 1859 aparegué el Nou repiconet del Tamboriner del Fluvià94, de-

dicat a un suposat Maties Galí a qui adreça els seus “Galimatias”. 

El nou repic es devia, potser, a la bona recepció dels volums anteri-

ors, que cercaven aficionar els catalans a la lectura lleugera en la 

seva llengua. En una “Visió fantàstica de la llengua catalana” es 

blasma la situació ruïnosa del català i es preveu un futur millor 

quan es restauri la parla a tots els nivells socials i literaris. Tanma-

teix, “A mon infant”, dedicat al seu fill Albert, deixa anar algun 

castellanisme (“mariposa”) per moda o elegància, però no pas per 

ignorar la paraula correcta. 

Els èxits militars del general Prim a Àfrica, comandant els vo-

luntaris catalans, van donar nous impulsos a l’imperialisme espa-

nyol, i també al desig de molts catalans de recuperar el terreny 

perdut en la cursa colonial dels principals països europeus. Si al 

pintor Marià Fortuny se li encarregà una tela monumental sobre la 

batalla de Tetuan, Pau Estorch i el compositor, pianista i organista 

de Santa Maria del Mar Primitiu Pardàs van dedicar una peça de 

gran marcialitat Al valiente ejército español, amb lletra catalana i sub-

titulada Himno catalán95 per deixar clara la part dins d’un tot on «a 

la veu de vengem a la pàtria! son rugit s’ha sentit com un tro»: la 

catalanitat es posava de manifest dins d’unes forces armades re-

verdides per la seva contribució després de les constants retirades 
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 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Nou repiconet del Tamboriner del Fluvià, Barcelona: 

Imprenta de Joaquín Bosch, 1859, que duia el lema: “Ancor ridendo si corregge il 

vizio”. 
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 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Al valiente ejército español. Himno catalán. Poesia del 

Tamboriner del Fluvià. Música de D. Primitiu Pardàs, Barcelona: Juan Budó 

grabador de música, 1860. 
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del continent americà. Les celebracions patriòtiques van culminar 

amb l’arribada de la reina a la capital del Principat, acte que fou 

celebrat per Lo Tamboriner del Fluvià amb una oda que s’escampà 

per la ciutat, publicada en cartell i també en català, sota el títol A lo 

felis arribo de S.M. doña Isabel II a Barcelona96. 

D’un tarannà molt diferent és la composició col·lectiva Corona 

fúnebre97, dedicada a lo cor y lo enteniment, recorts de mon fillet Miquel. 

L’agost de 1861 moria amb cinc anys un dels fills de Pau Estorch. 

Arran d’una elegia que va compondre, dotze músics amics seus 

van escriure cadascú una melodia inspirada en una de les dotze 

estrofes del seu poema. 

Susanna. Pieza de costumbres catalanas. Costumbres de la montaña98. 

Manuscrit en vers, en català excepte quan parlen els personatges 

castellans (Baltasar). És un text destinat a la representació teatral 

amb notes, en castellà, que orienten els personatges en escena. Es 

tracta del desenvolupament de “Riquesa de la llengua catalana” 

dins Excel·lències de la llengua catalana (1856), segurament posterior a 

aquesta publicació. Es desenvolupa en un entorn rural. Cosme i 

Pepa parlen de casar Susanna. Pepa vol una vida millor que la seva 

per a la filla, com «aquellas senyoras que al estiu venen, tan macas, 
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 Pau ESTORCH I SIQUÉS, A lo felis arribo de S.M. doña Isabel II a Barcelona, 

Barcelona: Imprenta de Ramírez, 1860. 
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 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Corona fúnebre formada de dotse melodías per cant y 

piano ab que han obsequiat al Dr. Estorch sos amichs y distingits professors de 

música, los senyors Josep Anselm Clavé, Jaume Biscarri, Esteban Tusquets y 

Maignon, Primitiu Pardàs, Josep Saltó,  Nicolau Manent i Maurant,  Gabriel 

Balart, Carles Isern,  Joan Balaguer, Joan Baptista Pujol, Pere Tintorer,  Xavier 

Nogués. Barcelona: Litografia Catalana, 1862. 
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 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Susanna. Pieza de costumbres catalanas. Costumbres 

de la montaña, en un acto, escrita por D. Pablo Estorch y Siqués. Manuscrit con-

servat a la Biblioteca de Catalunya. Fou escrita durant els anys seixanta, coinci-

deix amb altres obres teatrals on utilitza el català per tractar temes de les classes 

benestants. Tanmateix, la llengua autòctona encara es relaciona amb els personat-

ges vulgars dels quals Estorch en remarca el valor i la dignitat, ja que no la distin-

ció. 
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http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/aPujol%2C+Joan+Baptista%2C+1835-1898/apujol+joan+baptista+++++1835+++++1898/-3,-1,0,B/browse
http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/aTintorer%2C+Pere%2C+1814-1891/atintorer+pere+++++1814+++++1891/-3,-1,0,B/browse
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ab vestits ab farbalans, brodats de seda, percalas» i que tenen i 

mengen el bo i millor «allò fa caure baballas». Es refereix als pri-

mers estiuejants barcelonins a la Garrotxa. Cosme no mira tan alt i 

s'estima més un pastor que no pas un senyor. 

Baltasar i Juanillo, «soldadots» que arriben amb dret a allotja-

ment, potser amb motiu de les guerres carlines o com a tropes per 

reforçar la frontera. Els volen fer dormir a la palla. «Se nos trata 

como a cerdos», diu Baltasar. I després «Si ese judío endino no me 

da mejor posada, le cojo por el gaznate (...) pues soy andaluz y bas-

ta». Susanna quan la requereix l'andalús, l’engega: «Feste enllà, 

lletg, burinot, o t'floch pel cap ma filosa». Ell: «Caramba! una sola 

frase descifrar no mes es posible de esa gerga tan horrible!». Sussa-

na: «Veig ben clar qu'ets trossas d'ase». Baltasar: «Jesús! que boca 

tan bella tan fea gerga vomite, que la vista encante, escite, lo que al 

oido atropella». B: «Lo que me pasa es atroz!» S: «Not parlo ben 

català?» B: «Que español aclarará una jota!» S: «Fastigós!» No vol 

amors amb soldats que un dia marxen per les ordenances. El per-

sonatge Juanico parla en mallorquí. S: «De hont ets tu que quan 

parlas la boca sembla que tens plena de pa?». J: «De Mallorquie». 

Mentre el militar declama i canta per enamorar-la, el pastor, Pere, 

dubta en declarar-s'hi per les poques esperances que troba. Pere: 

«Si's pensen los castellans que ab sas cançons nos embaucan, fem-

los véure que sabém millor qu'ells cantar corrandas». Quan el mili-

tar creu que la té enamorada: S: «No crega que a Catalunya sian tan 

fluixas las móssas, coneixen los seus meneigs y saben seguir la 

broma». L’obra sembla una resposta a la reial ordre de 1867 en què 

es prohibia la representació de textos escrits excusivament en català 

per evitar «fomentar el espíritu autonómico (...) destruyendo el 

medio más eficaz [el teatre] para que se generalice el uso de la len-

gua nacional »99. 

                                                
99

 «En vista de la comunicación pasada a este Ministerio por el censor interino 

de teatros del Reino, con fecha 4 del corriente, en la que se hace notar el gran 
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May es tart quan Déu ajuda.100. Manuscrit. L’escena passa a Bar-

celona. Dos joves estudiants de medicina tracten sobre amors i la 

manera de fer fortuna a través d’una dona lletja i grossa, «jamona», 

però amb diners. El propietari, que apareix per mirar de cobrar els 

lloguers endarrerits, se’n riu d’ells i els alliçona sobre el poder dels 

diners: «Jo, lo més rich tapisser d’esta hermosa capital, ple de fama 

y de caudal, molt més del que he menester! que per poch só regidó 

sens saber llegir ni escriure, jo que de tants me puc riurer trobant 

medis de fer or!» (p. 179). El text conté barbarismes com a clara 

influència del castellà sobre les classes altes i menestrals catalanes. 

Lluïsa i son pare, Simon, aconsegueixen la declaració d'amor de 

Ricardo, el sogre vol «tenir dintre la família un diputat: l'hi fa ho-

nor, l'hi dona llustre, l'adorna.»: les classes emergents busquen si-

tuar-se en la nova Espanya liberal. Algunes expressions demostren 

la influència de comèdies castellanes romàntiques sobre el gust 

                                                                                                      
número de producciones dramáticas que se presentan a la censura, escritas en 

los diferentes dialectos de algunas provincias, existiendo teatros especiales 

cuyas compañías solo representan en los referidos dialectos, y considerando 

que esta novedad ha de contribuir forzosamente a fomentar el espíritu auto-

nómico de las mismas, destruyendo el medio más eficaz para que se generali-

ce el uso de la lengua nacional, la Reina (q.D.g.) ha tenido a bien disponer que 

en adelante no se admitirán a la censura obras dramáticas que estén exclusi-

vamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España.», 

Boletín Oficial de la Província de Barcelona, 29 de gener de 1867, pàgines 3 i 

4. El governador Cayetano Bonafós, recollia una reial ordre del ministre de la 

governació González Bravo que no es publicà a la Gaceta. Aquest text és 

sovint mal registrat pels autors, i allà on hi ha escrit «espíritu autonómico» hi 

posen «espíritu autóctono». La diferència és substancial: el legislador vol 

evitar la intencionalitat que intueix en aquests dramaturgs de la Renaixença i 

la deriva política que pugui tenir la divulgació pública del catalanisme en el 

teatre popular, que consideraven «el medio más eficaz» per generalitzar l’ús 

de les llengües. 
100

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, May es tart quan Déu ajuda, Comèdia en dos actes 

poesia de T.D.F.
 
 En manuscrit per a ser representat. Hi ha dos exemplars, un a la 

Biblioteca de Catalunya i un altre a Ateneu Barcelonès. Obra en vers segurament 

escrita durant els anys seixanta, període àlgid de l’obra dramàtica en català de Pau 

Estorch. 
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burgès barceloní. En algun moment, però, es critica els comerciants: 

«No hi ha res de més pervers, res més va, res més ironich, res més 

sàtrapa i diabolich que aqueixa gent de comers» (p.216). La supo-

sada rival de Lluïsa resulta ser marquesa, la mare de Ricardo, i al 

final recuperen el pare, brigadier, que havia estat catorze anys pres 

a Marsella per la causa de la llibertat i contra la tirania. 

La Tuyetas de Mallol101 és un petit drama rural garrotxí on un 

vell ric s’enamonara d’una jove de qui té cura des de nena. Es bar-

reja la naturalesa agrària, l’interès econòmic, l’amor de la jove i les 

explicacions d’un seu germà que arriba de Barcelona, de la qual 

descriu modes i costums:  

Y al cap què hi portan? 
Plumalls, sombreros, gorros y rets. 
Porten ret? Verge divina! 
Com l’avia de can Torrents? 
Oh! y quen sòn de diferents! 
sòn com una teranyina. 
La que té negre l’cabell, 
porta una ret de color clar,  
la que Déu ajudará, 
lo porta espés y bermell. 

 

Fan broma sobre les modes obligades i com es dissimula la po-

bresa: 

No era cap llech qui digué 
que Barcelona era bona 
tan sols si la bossa sona. (...) 
¡Y si hi ha de paranys, 
per ferte esquitxar diners! 
cafés, fondas, adroguers, 
quincallaires, rifas, banys... 

 

                                                
101

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, La Tuyetas de Mallol, ensaig cómico-satírich en dos 

actes y en vers per T.D.F. [Tamboriner del Fluvià], Barcelona: Estampa de Manu-

el Saurí, 1865. Damunt del títol : “Plantofada poètica. (Ancor ridendo si corregge 

il vizio)”. 
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Sobre el teatre a Barcelona el personatge comenta l’obra de Se-

rafí Pitarra, L’esquella de la torratxa102, i diu: 

Ja era temps quels catalans 
ab forts picaments de mans 
aplaudissen lo que es sèu! 
Ja era temps ques’coneguera 
y se digués sense mengua, 
que val mès la nostra llengua 
que la millor estrangera! 

 

Remarca la importància del teatre en la moralització del públic. 

El germà Ramon vol que Tuyas es casi amb el vell ric, però al final 

ella va amb el seu promès, en Ventura, i fins el vell Jaumet els deixa 

tots els diners. Final feliç on venç l’amor i la riquesa. 

Una juguesca103 fou una obra en vers per a ser representada de la 

qual existia partitura per a música. Un criat analfabet, de poble, que 

comença les beceroles a trenta anys, serveix en una casa burgesa de 

Barcelona. Els personatge barcelonins sempre parlen amb barba-

rismes castellans, no pas el català del camp. És una comèdia de 

costums, gelosies i convivència conjugal. 

Amor de pare104, drama escrit en col·laboració amb Tomàs 

d’Aquino Gallissà. Fou estrenat al Teatre Odeon105 el 23 d’abril de 

                                                
102

 Obra teatral de Serafí Pitarra (Frederic Soler i Hubert, 1839-1895) estrenada el 

1864 al Teatre Odeon. Assolí un gran èxit i després es representaria als Camps 

Elisis del Passeig de Gràcia. A diferència dels drames romàntics castellans plens 

d’honors en dubte i d’hidalguies defensades, Pitarra presenta una sarsuela còmica 

amb diputats corruptes i tot el sistema que sustentaven. 
103

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Una juguesca. Pessa en un acte, TDF, Barcelona: 

Estampa Manuel Saurí, 1866. 
104

 Pau ESTORCH I SIQUÉS i Tomàs de Aquino GALLISSÀ, Amor de pare, drama en 

tres actes i en vers, original del Tamboriner i T. de A. Gallissá, Barcelona: Estam-

pa de Manuel Saurí, 1866. En manuscrit, hi ha un quadern de seixanta fulls a la 

Biblioteca Nacional de España. 
105

 Teatre Odeon Apol·lini, al carrer de l’Hospital, on hi hagué la biblioteca del 

convent de Sant Agustí. Els dies 7, 11 i 18 d’abril de 1845 Franz Lizst havia fet 

concerts de piano. 
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1866. Un estudiant barceloní aficionat al joc i una noia procedent de 

les terres de Lleida. Contrast entre el camp bucòlic i la ciutat plena 

de vicis ocults. Parlen de flors i Maria diu «però les nostres són 

tristas, Barcelona no las vol». Uns mallorquins arriben amb molts 

duros i un amic, Diego, proposa a l’estudiant “plomar-los”. El noi 

va camí de la deshonra induit pel seu amic, quan és acusat d’un 

robatori als lleidatans. L’amic, Diego, és «es modelo de virtut, de 

talent y de hidalguia... / té un tacto per persuadir, / y una lógica que 

admiran ... /com es de la sèva edat, / fill d' una bona familia / de 

fora, crech que ab poch temps... / ell m'ha promés lograría [recon-

duir-lo al bon camí]. La noia pateix el sotrac del seu cor a la ciutat: 

«Sentint lo foch del amor 
en mon pit tan desvalgut! ... 
A Barcelona he vingut 
per dar sepultura al cor!» 

 

Al final tot se soluciona amb el descobriment de l’autèntic lla-

dre: Diego, que havia apel·lat al seu honor per defugir les sospites 

de la baixesa comesa. 

Marta106 (1868) és la segona obra –segons les nostres dades– es-

crita en col·laboració entre Estorch i Gallissà. L’escena esdevé en 

una casa burgesa de la Barcelona de 1842. Fidel, un dels servents, és 

un “lliberal” (tal com es pronunciava) que conspira en un pronun-

ciament contra el govern conservador. Des d’una finestra recita, tot 

mirant el carrer on es prepara la bullanga: 

«Oh ciutat, noble ciutat, 
que donares lleis un dia, 
tas glorias no han acabat, 
recobraràs llibertat, 
mentre tinguis fills, confia 
que l’seu valor may se gasta; 

                                                
106

 
106

 Pau ESTORCH I SIQUÉS i Tomàs de Aquino GALLISSÀ, Marta. Drama origi-

nal en tres actos y en verso por TDF y T de A. Gallissá, Barcelona: Estampa de 

Obradors y Sulé, 1868. 
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sòn fills de varons preclars, 
sòn catalans y axó basta 
no en va vénen de la casta 
dels valents almogavars.» 

 

En l’argument es barreja la ruïna per l’ensorrament de la borsa 

amb sospites d’infidelitat de Marta, la protagonista. A fora, els ava-

lots propicien el canvi de govern. El servent Fidel resulta ser Joa-

quim de Montcada, noble, cap local d’una revolta que Estorch pinta 

amb tons, a més de liberals, “provincialistes”. Potser una al·legoria 

premonitòria del pronunciament de Prim que acabaria amb el po-

der de la seva lloada Isabel II? En tot cas, una mena de catalanisme 

que relaciona directament Barcelona, Catalunya i la llibertat. 

«Catalans he triunfat 
sou valents com los lleons 
y per totas las nacions 
vostre nom es celebrat 
Lo sol de la llibertat 
deu son brillo á Barcelona 
y Espanya texeix corona 
per aquest poble tan brau 
que antes de véures esclau 
la sanch y la vida dòna.» 

 

Escrits científics: la pedra escorçonera 

Cap al final de la seva vida Pau Estorch anà deixant de banda la 

seva obra dedicada a recuperar el català com a llengua literària, a 

imatge del que succeïa amb les més importants, i es centrà en rei-

vindicar-se com a metge i científic. Les seves observacions, i potser 

l’aprofitament de mètodes tradicionals de guariment, el van portar 

a redactar alguns treballs d’aquesta índole. A El iman de los vene-

nos107, la portada de l’opuscle conté, en les sanefes que enquadren el 

                                                
107

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, El iman de los venenos, ó sea tratado de la piedra 

escorsonera o serpentina, su origen, aplicación, usos, etc. Memoria presentada a 

las reales academias de medicina y cirugía de Madrid, Barcelona y París por D. 
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títol en castellà, la seva traducció al català, l’anglès, el grec, el fran-

cès, el llatí, l’alemany i l’hebreu. Devia confiar molt en atreure 

l’atenció per a una possible exportació del seu descobriment. 

El nom de “piedra escorsonera” és un catalanisme procedent 

d’escurçó, “víbora” en castellà. No se’n considera descobridor de la 

pedra, sinó el divulgador d’un coneixement arcaic, el Magnes vene-

nosum, que té arrels a les cultures asiàtiques antigues. Es tracta 

d’una pedra artificial de la qual no en dóna la composició. Podria 

tractar-se d’alguna mena de roca volcànica, molt porosa i potenci-

alment absorbent, d’aquelles que abunden a la zona volcànica de la 

Garrotxa. Un cop aconseguida l’elaboració sintètica, procurà la seva 

experimentació, i obtinguts els resultats satisfactoris en l’extracció 

de tot tipus d’humors malignes –segons explicava–, s’adreçà a les 

acadèmies per exposar «los beneficios de este descubrimiento que 

data desde siglos atrás» perquè considerava «criminal el retardar 

un momento su publicación, pues tal vez sería causa de que alguno 

o muchos sufriesen atroces dolores o dejasen de existir, por ignorar 

un remedio tan fácil de obtener, como eficaz en sus resultados» (p. 

6). Tanmateix no pot afirmar tenir total certesa de la seva efectivitat 

perquè «falta el suficiente número de datos que corroboren mi opi-

nión». S’aplicava lligada sobre les ferides causades per picades o 

mossegades d’animals verinosos o infectats per tal de fer succió «en 

todos los casos en que deseen sacar del cuerpo un humor o virus 

maligno» (p. 13). El mètode de conservació que proposa –amb llet i 

aigua calenta– seria avui dia considerat insuficient i un potencial 

focus d’infecció quan es tornés a aplicar després de fer servir la 

pedra sobre ferides infeccioses. Explica casos a Astúries i a Catalu-

nya on l’aplicació de la pedra sobre un carboncle (gra maligne) o 

mossegada de gos o llop rabiosos acabà amb èxit108. Sovint són ca-

                                                                                                      
Pablo Estorch y Siqués, licenciado en medicina, socio de varias corporaciones 

literarias, etc. Barcelona: Imprenta de los herederos de la V. Pla, 1858. 
108

 Les experiències de Pau Estorch no es devien a cap mena d’estudi de laborato-

ri, sinó al principi empíric d’extreure físicament del cos –per absorció–  allò que li 
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sos que li refereixen i que no tenen massa relació directa entre la 

pedra i el guariment, com ell reconeix (p. 21). Defensa haver expli-

cat en un estil planer els casos «sin pulimento, formado en la mente 

de gente honrada, conocida y respetada en su país, estilo donde 

brilla la verdad desnuda» en contrast amb l’altre estil «muy correc-

to y aún elegante que se lee demasiadas veces en periódicos y aún 

en obras donde más reina el espíritu de especulación o petulancia 

que el de verdad» (p. 24). Anuncia que ha fet elaborar un gran 

nombre de pedres per escampar-les (se suposa que per venda) per 

Espanya i Amèrica. Les pedres elaborades per ell venien precinta-

des amb un paper groc amb la inscripció del producte en llatí, cas-

tellà i alemany. A Barcelona es venia a la farmàcia de la Trinitat, al 

carrer Ferran i duien un manual d’instruccions. Es podia trobar a 

seixanta-dues farmàcies de Catalunya, Espanya i també a l’Havana 

i Santiago de Cuba. 

Dos anys més tard, el 1860, Estorch publicà un nou text basat en 

les seves experiències antiverinoses i antiràbiques destinat directa-

ment a la seva projecció exterior: Tratado de la piedra escorsonera o 

serpentina. Segunda memoria presentada a la Academia Imperial de Me-

dicina de París y dedicada a los campesinos109. Al pròleg es refereix als 

camperols com a primers fenòmens de la seva observació i el remei 

empíric –que no microbiològic– de la pedra escorçonera: «vuestros 

campos, vuestros prados y bosques son los mejores laboratorios 

para hacer los experimentos (...) Ayudadme pues a concluir la obra 

(...) no dudeis que la experiencia os demostrará una verdad que 

salvando vuestros intereses será bendecida de la humanidad ente-

ra». L’opuscle dóna notícia de l’enfrontament que va tenir amb 

                                                                                                      
és nociu. No seria fins a la dècada dels anys vuitanta d’aquell segle que Louis 

Pasteur, aplicant la teoria dels anticossos, aconseguiria la vacuna contra el carbon-

cle (1881) i la ràbia (1885) a partir de l’estudi de la bioquímica microbiològica en 

el laboratori. 
109

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Tratado de la piedra escorsonera o serpentina. Segun-

da memoria presentada a la Academia Imperial de Medicina de París y dedicada 

a los campesinos, Barcelona: Establecimiento tipográfico de Joaquin Bosch, 1860. 
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Duméril110, encarregat de donar resposta pública a la primera me-

mòria que Estorch va adreçar a l’Acadèmia francesa. En el seu in-

forme, Duméril va desqualificar greument, fins a l’ofensa, les hipò-

tesis terapèutiques de les experiències amb la pedra escorçonera, 

tot publicant que «La memoire de Mr. Pablo Estorch y Siqués sur 

les propriétés merveilleuses de l’escorsonera ou serpentine contre 

les morsures des animaux vénéneux, est une ouvre de charlatanis-

me. Cette pierre factice, es une mélange de bol d’armenie ou 

d’argile colorée et absorvante, semblable à celle que Redi en 1671 à 

perfaitement décrite et analysée.» (Gazette des Hôpitaux du 16 no-

vembre 1858, p. 5). No sembla, però, que Duméril s’entretingués a 

analitzar la composició exacta de la pedra Estorch, per això aquest 

el tracta d’ignorant i es defensà amb contundència: «al zaherir mi 

reputación, puso cuando menos en duda la de muchas personas 

respetables que cito en mi memoria y que forman su principal base; 

y porque un hombre delicado suele usar un lenguaje más comedido 

con los que se dirigen a él con todo respeto. Su desfavorable pre-

vención, porque sólo esta era capaz de hacer llamar obra de em-

baucador a un opúsculo del que casi toda la prensa española ha 

dicho que respiraba buena convicción y buena fe.» (ps. 4-5). Es-

torch, sense embuts, conmina a Duméril per tal que faci l’estudi 

científic del seu remei escorçoner: «Analice mejor mis piedras y 

exeperimente sus propiedades ancia tan comúnanalice mejor mis 

piedras y experimente sus propiedades. Hecho esto, conocerá que 

en 1858 no cumplió con su deber, ni como buen lógico, ni como 

verdadero médico. Su ignorancia, en cuanto solo esta puede desco-

nocer una sustancia tan común, conocida hasta de los simples la-

bradores» (p. 6), però no gosarà revelar en públic la seva composi-

ció! «ignorancia que se hace más censurable en un célebre natura-

lista que toma por artificial y mineral una substancia que es natural y 

                                                
110

 Auguste Henri André Duméril (1812-1870) va ser un metge i zoòleg francès, 

professor d’herpetologia (estudi dels rèptils i amfibis) i d’ictiologia al Museu 

Nacional d’Història Natural de París. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/1812
https://ca.wikipedia.org/wiki/1870
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animal»  (ps.5- 6). Estorch solament aportava els resultats que el seu 

mètode obtenia pel coneixement natural que testificaven les curaci-

ons. Les seves relacions acadèmiques van tenir una dèria constant: 

intentar que algú aportés la certificació científica de com funcionava 

experimentalment el seu invent, uns procediments microbiològics 

per als quals ell no estava preparat –ni pretenia preparar-se–: als 

cinquanta-cinc anys es considerava massa gran per reprendre uns 

estudis tan exigents, però creia que les virtuts del seu mètode eren 

un bé per a la humanitat. L’objectiu d’aquesta segona memòria 

parisina sembla, bàsicament, retornar a Duméril les desqualificaci-

ons: «como médico ofendido y caballero le pedí satisfacción, no 

habiéndomela dado, me defiendo con las mismas armas con que 

me hirió; con la prensa» (p. 6). 

L’opuscle Academia titular del Instituto Médico de Barcelona : sesi-

ón celebrada el día 22 de junio de 1868 sobre la hidrofobia comunicada 

(1868) 111  és dedicat “M. I. S. Rector de esta Universidad literaria” 

(Pablo González Huebra). Seguint les hipòtesis de treball exposades 

deu anys abans a El imán de los venenos, l’Institut Mèdic edita i pu-

blica la sessió en què Pau Estorch explicà el seu mètode per extreu-

re qualsevol virus o verí que: «puede ser sacado ó neutralizado en 

el mismo sitio en que aquél [animal afectat de ràbia] lo dejó inocu-

lado, hasta que se presenten los primeros síntomas de aquella en-

fermedad» (p. 3). Cita Le Roux112, cirurgià major de l’Hospital de 

Dijon, que havia estat premiat per l’Acadèmia de Medicina de París 

el 1780 per les seves experiències aplicant el cauteri sobre les feri-

des produïdes per animals rabiosos, però mostra desconfiança en 

aquest mètode com a única teràpia, a part de deplorar la violència 

que implica sobre el pacient. El sistema Estorch comença netejant la 

                                                
111

 Pau ESTORCH I SIQUÉS, Academia titular del Instituto Médico de Barcelona : 

sesión celebrada el día 22 de junio de 1868 sobre la hidrofobia comunicada. 

Instituto Médico de Barcelona, Barcelona: Establecimiento tipográfico de Jaime 

Jepús Roviralta, 1868. 
112

  Laurent Charles Pierre Le Roux, Disertación acerca de la rabia, traducció de 

Bartolomé Piñera y Siles, Madrid: Imprenta de José Doblado, 1786. 

http://ccuc.cbuc.cat/record=b2290993~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2290993~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2290993~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b2290993~S23*cat
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ferida amb sal i vinagre i aplicant-hi la pedra escorçonera. Després, 

cauteritzar. Compta amb desenes de casos en què va funcionar –

aparentment–  la idea de poder expulsar la substància nociva pel 

mateix lloc per on van entrar. Li diu “sistema absorbent” i s’ofereix 

per actuar allà on calgui: «Ojalá la Providencia me depare ocasión 

de patentizaros in anima vili113, toda la verdad de mi sistema, o que 

inspire al Gobierno de S.M. la idea de llamarme, caso de presentar-

se en cualquier punto de la península otra catástrofe.» (p. 8). 

Amb suport municipal, establí un laboratori a la plaça de Sta. 

Caterina, però fracassà en no poder obtenir gossos rabiosos amb 

què treballar en la demostració científica114 del seu “mètode neutra-

litzant absorbent”. Instà els seus companys de professió a estudiar 

la “Pedra Estorch” per al bé de la humanitat. Durant la conferència 

es referí a ell mateix com un «profesor de aldea» i “médico de pue-

blo” i no se n’estigué de referir com  Duméril l’havia tractat de 

«charlatán» i la revista Restaurador Farmacéutico de «flamante cu-

randero» (p. 9). Demana que provin el sistema abans de jutjar-lo. 

El Dr. Giné li criticà el fet que no sabia com actuava la pedra es-

corçonera, denegà també les tesis de Le Roux: no es pot treure tot el 

verí per la ferida perquè flueix pel cos. Li proposà experiments 

científics que provarien que l’absorció és falible. Remarcà contrain-

dicacions químiques entre el vinagre i la sal en la preparació prèvia 

                                                
113

 Experiències fetes amb animals al laboratori. 
114

 El dia 28 de febrer de 1868 Víctor Balaguer rebia, en qualitat de director del 

periòdic bisemanal La Montaña de Montserrat: periódico que se ocupa de todo 

menos de política, la següent carta de Pau Estorch referent a la seva cerca de gos-

sos infectats per ràbia: «Espero el día en que pueda verificar los experimentos ante 

las autoridades y corporaciones científicas, espero de su filantropía que contribui-

rá por medio de su ilustrado periódico a que las personas que tengan o tuvieren en 

lo sucesivo algún perro mordido por otro muy sospechoso de hidrófobo no lo 

maten, como acostumbran, sinó que después de ponerle un bozal lo manden con-

ducir al citado establecimiento donde se les guardará convenientemente, se les 

devolverá a su tiempo, caso de no rabiar, y en caso de que rabien servirán para 

unos experimentos interesantes a todos». Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, 

Vilanova i la Geltrú. 
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a la imposició de la pedra i l’animà a emprendre «los experimentos 

que tiene anunciados para demostrar la eficacia profiláctica de su 

piedra» (p. 11) i que no es podia considerar un mètode racional, 

sinó empíric, que podia demostrar alguna utilitat, però no demos-

trar la forma com actuava biològicament, científicament. Estorch 

respongué dubitatiu: «suponer gratuitamente que el virus lísico, 

depositado en los tejidos de la herida en el acto de la mordedura, es 

absorbido desde luego, llegando al torrente de la circulación, etc., 

etc., era en su opinión querer derribar por su base su teoría» (p. 14). 

Descartà fer experiments amb la pedra sobre verins fora dels ani-

mals per corroborar la seva efectivitat, preferia fer-ho sobre éssers 

vius. I en una mostra de clara claudicació digué a Giner que a la 

seva «edad algo avanzada [llavors tenia seixanta-dos anys] fuera 

una ridiculez dejar el tema que había seguido desde joven, para 

emprender el estudio difícil de la escuela atomística» (p. 15), que ell 

sempre s’havia basat en l’observació dels fenòmens i com actuaven 

, sense cercar el per què, tal i com li varen ensenyar els seus mestres 

Fèlix Janer i Ignasi Ametller, i que considerava els seus treballs 

pràctics ben útils, que es podien completar amb investigacions de 

laboratori per tal de «hallar las verdades científicas» (p. 16). 

El Dr. Robert també considerà discutible la incubació en el punt 

d’entrada del virus, perquè aquests s’escapen pel cos a través del 

rec sanguini: calien més assajos experimentals de la pedra. En un 

Annex de l’exemplar consultat, sota el títol Nueva guia para aplicar el 

Método Estorch como preservativo de la hidrofobia. Perfeccionada con la 

experiencia de más de 500 casos prácticos hi ha afegits a ploma de la 

seva mà més casos pràctics: «Hoy 1.064 observ.» 

El tractament d’Estorch es pot considerar com un sistema ele-

mental, segurament obtingut de remeis populars, que quedaria 

ràpidament desfasat davant el descobriment de noves vacunes i 

antídots a través de la microbiologia i la immunologia desenvolu-

pades als laboratoris amb mètodes d’observació microscòpica de 

teixits i cultius. La medicina intuïtiva i retòrica d’Estorch deixava 
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pas a la recerca científica a Catalunya amb Jaume Ferran o Ramon 

Turró entre altres. 

L’enigma Tomàs d’Aquino Gallissà 

En la recerca d’obres de Pau Estorch es detecta un error que 

s’ha anat repetint i conservant al llarg dels anys quant a la catalo-

gació de les seves publicacions en diferents biblioteques del país, i 

consisteix en atribuir-li escrits que no van sortir de la seva mà, o 

que va fer en col·laboració amb Tomàs d’Aquino Gallissà. Dos dels 

drames d’Estorch, Amor de pare (1866) i Marta (1868), comentades 

anteriorment, duien expressament a la portada la referència a tots 

dos autors: a la primera, “Tamboriner i T. de A. Gallissá”, a la se-

gona obra figuren “T.D.F. y T. de A. Gallissá”. Fóra del tot anormal 

que hom signés amb dos pseudònims una mateixa obra, per la qual 

cosa sembla lògic deduir que es tracta de dues persones diferents, i 

que, en tot cas, Gallissà no era Estorch, sinó una altra persona que 

hi col·laborava amb el seu nom o amb nom fictici. Costa de creure, 

però, que Tomàs Gallissà s’amagués sota pseudònim a l’hora de fer 

públics els seus treballs pedagògics, socials i religiosos. Amb la 

religió no hi feien broma, els apologetes del catolicisme.   

Encara consten com presumptes obres d’Estorch, als catàlegs de 

les biblioteques públiques catalanes consultables per internet, al-

gunes que porten l’autoria explícita de Gallissà: Preceptos religiosos y 

sociales115 (1861), La instrucción del obrero116 (1872), Fábulas en verso117 

                                                
115

 Tomàs d’Aquino GALLISSÀ: Preceptos religiosos y sociales. Obrita dedicada a 

la infancia, Barcelona: Imprenta de la Viuda é hijos de Gaspar, 1861. Hi ha la 

signatura autògrafa de l’autor a la portadella. Tracta dels principis de doctrina 

cristiana per a infants i joves seguits dels deures socials amb la família, els amics, 

el proïsme, les lleis, els superiors, els inferiors, la propietat, la caritat, el treball i 

l’educació. No és un terreny que hagués cultivat Estorch amb tanta profunditat. 
116

 Tomàs d’Aquino GALLISSÀ: La instrucción del obrero. Memoria premiada por 

la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País en su sesión pública 

celebrada el dia 30 de Abril de 1871. Barcelona: Imprenta de Leopoldo Domé-

nech, 1872. Porta una dedicatòria a l’enginyer «D. Federico Gómez Arias, en 

testimonio de admiración y justa correspondencia. 18 octubre 72. Gallissá». Obra 



Una revisió de la Renaixença                                                                                    Fèlix Villagrasa 

 

118 

 

                                                                                                      
destinada a la regeneració intel·lectual del poble per a «que le libre de los errores 

sociales en que incurre a causa de su lamentable retraso» (p. 3) i pugui formar part 

activa de la civilització, sense alienació ni vicis. Preocupat pels aires revoluciona-

ris que s’escampaven pel món industrial, els seus principis s’avancen en vint anys 

a l’encíclica de Lleó XIII Rerum Novarum. Sobre la situació dels obrers (“Sobre 

la revolució”) de 1891. Gallissà es mostra contrari a la violència en l’educació i sí 

a ensenyar a través de l’exemple i la conducta religiosa, abans que d’altres, dels 

propis pares, evitant el treball infantil que aboca a una «vida de autómata que 

perpetúa esa raza de esclavos de los modernos tiempos» (p. 4). D’altra banda, la 

millora cultural de l’obrer repercutirà en el perfeccionament de la tècnica i de 

l’economia. Per això defensa la creació d’escoles d’adults, perquè de pares igno-

rants difícilment poden sorgir fills ben educats. No es mostra favorable a 

l’ensenyament obligatori ordenat per l’Estat perquè «repugna lo que es obligatorio 

i alaga todo lo que es hijo del buen sentido» (p. 5). Proposa que es creïn les esco-

les per parròquies on homes filantròpics impartirien l’ensenyament. No es podria 

treballar sense saber llegir i escriure. Insisteix en la pedagogia sobre la moral 

social i divina com a base de l’harmonia social. Critica del caràcter del poble 

espanyol haver caigut abans en el fanatisme religiós i llavors en el de la llibertat, 

l’ateisme i en l’orgull de la raó humana com a jutges suprems dels destins dels 

homes, coses que també porten a la ignorància i frenen la regeneració. La creença 

en Déu, sense fanatisme, fa de l’home quelcom més que un mecanisme material. 

Proposa la formació d’un patronat general de la província barcelonesa per a la 

instrucció dels obrers en arts i oficis comptant amb les principals forces socials, 

econòmiques i polítiques. Als matriculats se’ls garantiria una assegurança de 

malaltia i de vaga, si aquesta era involuntària (p. 13). «Nada de repulsión, nada de 

violencias, nada de amenazas, ni leyes de gobierno; atracción y siempre atracción  

(...) Las masas obreras quieren la igualdad, y por una aberración social creen 

encontrarla haciendo descender a su nivel al rico y al inteligente. Busque pues la 

riqueza y la inteligencia a los proletarios, levántelos a su altura, y la igualdad de 

pobreza moral y material que hoy se busca, se trocará en poderosa igualdad de 

luces y de prosperidad nacional» (p. 14) 
117

 Tomàs d’Aquino GALLISSÀ: Fábulas en verso, tercera edició, Barcelona: Imp. 

y Litografia de Faustino Paluzié, 1873. En el pròleg de Joaquín de Asensio de 

Alcántara a la tercera edició de 1886, signat a Barcelona el 1875, es critica el baix 

nivell de la literatura del moment i el gust popular de fulletons i sarsueles popu-

lars: «los editores propinan al vulgo en pócimas nefandas a las que se les da el 

nombre de “entregas”, novelas descocadas que la culta sociedad devora, especial-

mente el bello sexo, sin que el rubor colore una mejilla», «Hoy el cajista con el 

plomo de la palabra en la mano, causa más daño a la humanidad (...), que aquellas 

innúmeras legiones de Austerlitz y de Marengo vomitando el plomo de la guerra». 

Un inici sense concessions. Els contes de Gallissà, similars a d’altres clàssics, 
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(1873), La fundación de la iglesia de San Pablo del Campo118 (1876), Dis-

curso inaugural del Colegio de Vilar (1877), Flores y versos (1878)119, La 

batalla de la vida120 (1882), Elogio fúnebre de D. Francisco de P. Rius y 

Taulet121 (1891).  

                                                                                                      
donen amb la narració lliçons de moral, de conducta i de com el mal i el vici con-

dueixen a una vida malaurada.  
118

 Tomàs d’Aquino GALLISSÀ: La fundación de la Iglesia de San Pablo del Cam-

po. Leyenda histórica, Barcelona: Imprenta y Litografía de Faustino Paluzié, 

1876. Edició propietat del comtes de Bell-lloc –d’on provenien les fonts d’arxiu 

utilitzades– i que segurament van pagar-la. Tracta d’un vescomte de Bell-lloc 

d’ascendència visigoda –Witard (Guitart)– que vers l’any 1100, en una discussió 

mata un cardenal ambaixador del Papa que l’havia ofès. Després d’un llarg exili 

obté el perdó de l’apòstol Pau encarnat en ermità, al qual ha promès construir un 

temple: Sant Pau del Camp. En la festa de restauració de l’honor de Guitart 

s’al·ludeix a la futura destrucció del lloc per part de les tropes napoleòniques 

durant la Guerra del francès. 
119

 Tomàs d’Aquino GALLISSÀ: Flores y versos. Colección de poesías dedicadas a 

la Virgen de Mayo, Barcelona: Imprenta de Jaime Jepús, 1878. És un recull de 

poemes amb el nom de diferents flors que tenen la Mare de Déu com a advocació 

principal destinat als alumnes de les escoles catòliques. És dedicat al «buen Padre, 

Pastor y venerado amigo» Joaquim Lluch i Garriga, manresà, arquebisbe de Sevi-

lla i promotor, a Barcelona, de l’ensenyament par a adults i nens pobres. El pròleg 

porta data de 20 de febrer de 1878. 
120

 P. Tomàs d’Aquino GALLISSÀ: La batalla de la vida, poema en 5 cantos dedi-

cado a los niños, Barcelona: Imprenta y Litografía de Faustino Paluzié, 1882. 

Compta amb l’aprobació del Bisbe de Barcelona Miquel Barba i del Cardenal 

Arquebisbe de Sevilla Joaquim Lluch i Garriga de qui era amic, com es podrà 

comprovar seguidament al discurs inaugural del Col·legi Vilar. El text prova de 

descriure «la lucha entre el bien y el mal, el combate encarnizado de la materia 

contra el espíritu, esa eterna batalla de la vida que tiene por misterioso campo la 

inteligencia y el corazón del hombre» (p. XII) en una interpretació gnòstica, potser 

fins zoroastriana, de l’existència de l’home-nen. L’obra es basa en el Catecisme 

cristià per provar d’estimular la fe i la natural tendència de l’ànima vers la llum i 

el seu origen diví per quan l’ocasió proposi camins immorals vers l’error. Els 

poemes són tots en castellà, malgrat que els ensenyaments religiosos, transmesos 

inicialment de pares a fills, havia esdevingut l’únic reservori de la llengua catalana 

com instrument de la cultura moral autòctona, cosa que més tard, en temps cietifi-

comaterialistes imposats des dels estats, seria considerat com un símptoma 

d’obsolescència. 
121

 Tomàs d’Aquino GALLISSÀ: Elogio fúnebre del Exmo. Señor D. Francisco de 

P. Rius y Taulet, primer marqués de Olérdola, llamado al Señor el día 26 de 
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Francisco Maria Tubino (1833-1888) fou coetani de la Renaixen-

ça, i en el seu estudi exhaustiu sobre aquests escriptors considerà 

que «necesitaríamos muchas páginas para ocuparnos de todos los 

que más ó menos eventualmente, han versificado en la lengua regi-

onal (...). Hemos, no obstante, de citar algunos nombres, por ejem-

plo, los de Alsina, Angelón, Asensio de Alcántara, Clariana, Cuspi-

nera, Ferrer (de Gerona), Fonts, Gallisá, Masriera, Morera, Munta-

das, Roca y Roca, Saleta, Serra y Campdelacreu, que pertenecen á 

autores á quienes el Parnaso provincial no puede mirar con indife-

rencia, antes bien está en el caso de considerar según los méritos y 

esfuerzos respectivos.» No havent altre Gallissà (malgrat la caste-

llanització del cognom) amb qui confondre’l en aquell temps i cir-

cumstància, aportem aquesta cita com una prova més de la seva 

identitat proc precisa encara. Aquest primer historiador dels literats 

renaixentistes, contemporani de molts d’ells, el torna a citar, en 

l’apèndix que pretenia ser el projecte d’un catàleg més ampli, com 

autor dramàtic amb les obres Marta i Amor de pare, precisament les 

dues on apareix en coautoria amb Pau Estorch, i les úniques que 

ens han quedat de Gallissà escrites en català122. 

La sola consideració cronològica de la producció literària de 

Gallissà demostra prou que es tracta d’una persona diferent de Pau 

                                                                                                      
septiembre del año 1890, Barcelona: Establecimiento tipográfico de J. Balmas 

Planas, 1891. Porta una dedicatòria manuscrita de l’autor: «A mi excelente amigo 

Agustín Aymat. Testimonio de simpático afecto y consideración de: El autor.». A 

les paraules inicials uns que es designen “correligionaris” de Gallissá, vinculats al 

Partit Liberal Monàrquic i editors de l’opuscle, insisteixen a deixar clar que Rius 

va morir pobre. En el text es comenta la funció dels alts càrrecs com agències de 

col·locació d’amics i fins de rivals, i com pateix la imposició de recomanats. 

Explica, sense entrar en detalls, com les campanyes detractores, les sàtires i les 

calumnies van, potser, precipitar el final del batlle barceloní que havia impulsat 

l’organització de l’Exposició Universal de 1888. El text és signat a “Malavella” el 

20 d’octubre de 1890. 
122

 Francisco María TUBINO Y OLIVA: Historia del Renacimiento literario contem-

poráneo en Cataluña, Baleares y Valencia, Madrid: Imprenta y fundición de M. 

Tello, 1880, pgs, 620 i 753. 
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Estorch, perquè sis de les darreres obres citades van veure la llum 

després de la mort del metge olotí, i és del tot improbable que fos-

sin obres pòstumes, sobre tot les dues darreres, el discurs en una 

escola creada posteriorment i la lloança de Rius i Taulet mort el 

1889. Una coincidència que els relaciona, però, és que van tenir, en 

alguna ocasió, el mateix editor: Faustí Paluzié, d’ascendència gar-

rotxina. Gallissà i Paluzié van col·laborar en una de les múltiples 

adaptacions espanyoles del manual pedagògic Juanito: obra elemen-

tal de educación para los niños y para el pueblo, original de L.A. Parravi-

cini123, a la portada del qual s’anuncien les diverses societats cientí-

fiques de les quals formava part aquest enigmàtic personatge i que 

són citades més endavant.  

L’editor era Faustí Paluzié i Tallé (Barcelona 1833-1901), fill i 

continuador de l’obra editorial de son pare, Esteve Paluzié Canta-

lozella (Olot 1806-Barcelona 1873), degué ser, sens dubte, amic 

d’infància de Pau Estorch i seria el principal editor de les seves 

obres. S’especialitzà en els llibres educatius, de text, per a infants i 

en impressions litogràfiques de cartografia als seus tallers del carrer 

de la Diputació de Barcelona. La versió més antiga que es conserva 

de l’obra adaptada per Gallissà (erròniament atribuïda a Estorch en 

molts catàlegs) és de 1876. A partir de l’edició de 1914 l’editorial 

rep el nom Hijos de Paluzié Editor. El Juanito s’edità contínuament 

com a primer llibre de text a les escoles catalanes i espanyoles; la 

versió de Gallissà s’actualitzà i reedità contínuament fins 1930, 1933 

i 1954 per l’empresa resultant de la fusió dels Paluzié amb la im-

premta Elzeveriana i la llibreria Blas Camí. Hi havia altres versions 

en castellà de l’obra de Parravacini. De fet, l’obra s’havia adaptat 

com a primeres lletres espanyoles a partir de la “traducción libre” 

                                                
123

 Tomàs d’Aquino GALLISSÀ: Juanito: obra elemental de educación original de 

Luigi Alessandro Parravicini; versión libre por D. Tomás de Aquino Gallissá, 

Barcelona: Imp. y Litografía de Faustino Paluzié, 1876. Luigi Alessandro  PAR-

RAVICINI (Milano 1799-Vittorio Veneto 1880): Giannetto opera che ottenne dalla 

Società fiorentina dell’istruzione elementare il premio promesso all’autore del più 

bel libro di lettura morale ad uso de’ fanciulli, Como: Pietro Ostinelli, 1837. 
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de Mariano Torrente a Madrid el 1853, una altra de Torrente de 

1854, la “reformada, corregida y adicionada por D. Salvador Cons-

tanzo” a Madrid el 1857 i encara les de Genaro del Valle de Madrid 

1861 i la de 1868 “arreglada para el uso de los españoles y aumen-

tada con nociones de religión”, que era l’onzena de les seves versi-

ons. El 1870 aparexia la traducció de D.A. Bustamante de la “nueva 

edición corregida, aumentada y puesta al nivel de los conocimien-

tos actuales por D.F. Moigno, Presbítero”, editada a París. 

Segons consta a les portades d’alguns dels seus llibres, Gallissà 

va ser soci de mèrit de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics 

del País, així com soci numerari de la Societat d’Instrucció, soci 

corresponsal de la Societat Arqueològica Tarraconense, de 

l’Acadèmia de Marsella i de la de Cervera. Formà part del nucli 

fundador de l’Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa el 

1877. A la segona sessió de la junta directiva provisional (24 de 

novembre de1877) intervé –i consta en acta–  per recomanar que es 

contacti amb especialistes a l’hora d’elaborar els estatus i regla-

ments de la institució. Més endavant, a la sessió del 9 de maig 1878 

pregunta la causa per la qual no se li ha tramès el corresponent ofici 

amb el nomenament com a individu de la junta directiva. El secre-

tari respon que la junta és provisional fins que es realitzi la consti-

tució definitiva de l’associació i Gallissà es disculpa: no volia cen-

surar la feina del secretari Ramon Soriano. Amb la intenció de crear 

un grup ben arrelat entre l’elit cultural i social del país, es fan en-

trar molts socis de prestigi entre la burgesia i l’aristocràcia barcelo-

nina. Els estatuts s’aprovaran el 30 d’abril, Gallissà no torna a apa-

rèixer com a assistent a les actes de la junta, però a la Memòria de 

l’associació de l’1 de febrer de 1880 que es refereix al nomenament 

de la primera junta encara hi figura com a vocal (nomenament de la 

Junta Directiva –provisional– 22 de gener de 1878). El local de 

l’Associació, el 1892, era el segon pis del número 5 de la Riera del 

Pi, justament on figurava el domicili de Joan Baptista Gallissà, pos-

sible familiar de Tomàs d’Aquino, i on era ubicada la cereria Gallis-
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sà durant el segle XIX 124. L’Arxiu Històric de la Universitat de Bar-

celona no conserva cap expedient seu com estudiant. 

Bonaventura Bassegoda, a Col·leccionistes, col·leccions i museus. 

Episodis de la història del patrimoni artístic de Catalunya125, dins el capí-

tol “Josep Puiggarí i l’Associación artístico-arqueológica barcelone-

sa”, escriu que «l’Associació per a l’estudi i museització del patri-

moni artístic i arqueològic de la ciutat [era formada per una] Junta 

directiva: Josep Puiggarí president, Felip Jacint Sala vicepresident, i 

entre els fundadors: Josep Fiter, Ferran de Delàs, Pere Buqueras, 

Francesc Pous i Tomàs Gallissà» (p. 121). A l’obra que edità el ma-

teix Bassegoda amb Ignasi Domènec, Mercat de l’art, col·leccionisme i 

museus. Estudis sobre el patrimoni artístic a Catalunya als segles XIX i 

XX126, al capítol “L’Exposició d’Arts Sumptuàries de 1877”: «El 

sexenni revolucionari anterior a la restauració borbònica no va ser 

una etapa favorable a iniciatives de recuperació patrimonial, per la 

qual cosa haurem d’esperar al setembre de 1877 per trobar a Barce-

lona una altra gran exposició retrospectiva. En aquest cas, la pro-

moció correspon a l’Ajuntament de Barcelona, dins el marc de les 

recuperades Festes de la Mercè, que aleshores es deien “Ferias y 

Fiestas Populares”. Segurament va ser Josep Puiggarí i Llobet i 

altres afeccionats com Josep Vallet o pròcers com Ferran de Delàs o 

Tomàs Gallissà127, juntament amb altres de més joves com Josep 

                                                
124

 Llibres de socis i d’actes de l’Asociación Artístico-Arqueológica Bacelonense. 

Fons del Centre Excursionista de Catalunya. Arxiu Nacional de Catalunya. (Cai-

xes I 429, I 930, I 931) 
125

 Bonaventura BASSEGODA (ed.): Col·leccionistes, col·leccions i museus. Episo-

dis de la història del patrimoni artístic de Catalunya. Barcelona, Bellaterra, Giro-

na i Lleida: UAB, UB, UdeG, UdeL, MNAC, 2007.  
126

 Bonaventura BASSEGODA i Ignasi DOMÈNECH (eds.): Mercat de l’art, 

col·leccionisme i museus. Estudis sobre el patrimoni artístic a Catalunya als 

segles XIX i XX, Bellaterra, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona: UAB, UB, 

UdeG, UdeL, UPC, URV, MNAC, 2014. 
127

 Tomàs de A. Gallissà consta com a vicepresident de la subcomissió d’Arts 

Modernes, dins la comissió organitzadora de l’Exposició d’Arts Sumptuàries 

antigues i modernes, primera iniciativa de l’Associació Artístico-Arqueològica. 
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Fiter Inglès i Ramon Soriano, procedents del naixent moviment 

excursionista, els qui van fer que, dins la comissió artística i literà-

ria de les festes, es programés una gran exposició d’arts sumptuàri-

es antigues i modernes.» (p.42).  

Una de les primeres campanyes de l’Artístico-Arqueològica, 

que procurava tenir com a membres els principals prohoms del 

país, fou salvar de la demolició l’antic monestir benedictí de Sant 

Pau del Camp, datat del segle IX, al qual Tomàs Gallissà havia de-

dicat el 1876 un romanç en castellà evocant la seva fundació. Les 

gestions al més alt nivell van prosperar i així el 1879 es rebé un 

missatge de la Secretaria particular del rei: «Sr. D. José Puiggarí. El 

rey, mi Señor, se ha enterado de la exposición de esta Ilustre Asoci-

ación (...) teniendo en cuenta las razones expuestas por la Asociaci-

ón y la reclamación de la Comisión de Monumentos, ha hablado 

con vivo interés al Sr. Presidente del Consejo y se ha acordado con-

servar intactos la Iglesia y claustros de San Pablo del Campo, por 

su grandísimo mérito artístico, habiendo tenido especial gusto S.M. 

en contribuir a que Barcelona conserve íntegra, joya tan antigua y 

venerable»128 

De tot això es pot concloure que Estorch i Gallissà no eren pas 

la mateixa persona, perquè aquest darrer participà en la fundació i 

activitats de l’Associació Artístico-Arqueològica uns anys després 

de la mort del primer. Aquesta associació van servir per organitzar 

algunes exposicions, per animar el col·leccionisme, per estudiar i 

servar part del patrimoni històrico-arqueològic de la ciutat i per 

bastir alguns dels museus municipals que es van establir als edificis 

del parc de la Ciutadella després de l’Exposició de 1888, impulsats 

per Carles de Bofarull i Sans i altres prohoms barcelonins des de 

                                                                                                      
Documents de l’Asociación Artístico-Arqueológica Bacelonense. Fons del Centre 

Excursionista de Catalunya. Arxiu Nacional de Catalunya.  (Caixa I 942). 
128

 Carta del 27 de juliol de 1879. Documents de l’Associació Artístico-

Arqueològica Barcelonesa. Fons del Centre Excursionista de Catalunya. Arxiu 

Nacional de Catalunya. (Caixa I 937). 
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l’Ajuntament. Finalment l’Associació, que tingué una revista prò-

pia, es va integrar i dissoldre dins del Centre Excursionista de Cata-

lunya.  

També ha estat atribuïda erròniament a Pau Estorch l’autoria 

d’una obra de Francesc Torné i Domingo, activista carlí, la Historia 

o danza dramática de Marcos Vicente, ó sea, el renegado valenciano129, 

que en haver estat publicada el 1904 amb les inicials de l’autor –F. 

T. y D.– algú degué pensar que es tractava d’una variació de les 

inicials del Tamboriner. En aquest cas, també una simple conside-

ració d’ordre cronològic podia haver fet sospitar sobre l’estranya 

proliferació d’obres post-mortem del literat olotí. La Biblioteca Na-

cional d’Espanya atribueix erròniament a Pau Estorch  les obres 

didàctiques de “F.T.D”, que es tracta, en realitat, d’una empresa 

editorial dels germans maristes. Nociones de Ciencias Físicas y Natu-

rales (7a. edició, Barcelona 1929) i Historia de España (9a. edició, Bar-

celona 1932) no són obres d’Estorch, sinó de l’editorial F.T.D., lle-

tres referides al seu fundador i director Frère Théophane Durand. 

Des de 1897 F.D.T. elaborava i publicava llibres d’ensenyament on 

sovint no apareixia el nom dels autors. Més endavant, el 1932, la 

casa canvià el nom per Editorial Luís Vives.  

 

                                                
129

 F.T. y D (Francesc TORNÉ I DOMINGO, Reus 1820-Falset 1880): Historia o 

danza dramática de Marcos Vicente, o sea, el renegado valenciano, Reus: Libre-

ría de La Fleca, 1904. 

http://ccuc.cbuc.cat/record=b6199219~S23*cat
http://ccuc.cbuc.cat/record=b6199219~S23*cat
https://ca.wikipedia.org/wiki/1904
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MIQUEL ESTORCH, REFORMISTA IL·LUSTRAT I PIONER DE LA 

CIÈNCIA-FICCIÓ SOCIAL 
 

Miquel Estorch i Siqués (Olot 5 d’octubre de 1809- Barcelona 

1870) estudià Dret a les universitats de Cervera i de Barcelona, i es 

llicencià a la de València el 1834. Fou soci honorari de l’Acadèmia 

de Belles Arts de Barcelona. Emigrà a Cuba i el 1838130 guanyà una 

càtedra oficial de professor de matemàtiques al Liceu Calassanci de 

Santa María de Puerto Príncipe (actual Camagüey), del qual seria 

director. Aquest centre havia estat promogut pel prevere Ermengol 

Coll de Valldemia, amb qui havia treballat el seu germà Pau Es-

torch a Mataró. Coll, a més, era secretari de cambra del bisbat quan 

el titular del mateix era el Pare Claret. Podem intuir una xarxa 

d’elements catalans en els afers pedagògics de la colònia. Al Liceo 

hi va establir una càtedra de medicina i una de dret civil amb el 

permís del capità general131. Per reforçar la justificació envià a Ma-

drid, imprès el 1838 el Plan razonado de estudios132 que s’impartien al 

Liceo. Més tard fundà i dirigí un col·legi de segon ensenyament a la 

                                                
130

 A l’“Advertencia” (pàgina 13) de la novena part de la seva Lunigrafia, publi-

cada l’any 1858, diu que havia viscut a Cuba durant vint anys. El 1838 havia 

publicat a Santo Domingo el Plan razonado del Liceo principeño, cosa que indica 

que la seva arribada a les Antilles fou anterior a aquesta data. 
131

 Per tal d’obtenir el permís definitiu per a les càtedres de dret i de medicina 

obertes al seu Liceo de Puerto Príncipe, el 1840 cursà la corresponent petició al 

Ministeri de Gobernació d’Ultramar amb arguments com la centralitat de la locali-

tat de Puerto Príncipe respecte a la llunyania de l’Havana per a molts estudiants, 

degut a les dimensions de l’illa. Aportava avals del governador, del rector de la 

universitat i de l’ajuntament local. Al·legava, a més, que les càtedres no significa-

rien cap despesa per a l’erari públic, perquè serien mantingudes amb fons ja esta-

blerts que anaven destinats a les antigues escoles dels jesuïtes. En canvi, la hisen-

da del regne podria comptar amb uns ingressos proceents de les matrícules i taxes 

dels estudiants. Archivo Histórico Nacional. Madrid. ES.28079.AHN/16/ULTRA-

MAR, 11, Esp.6. 
132

 Miquel ESTORCH I SIQUÉS, Plan razonado del Liceo Principeño que bajo la 

protección de las autoridades y de la Diputación Patriótica, dirigirá el Ldo. D. 

Miguel Estorch, socio honorario de la Academia de Bellas Artes de Barcelona, 

Puerto Príncipe: Imprenta del Gobierno, 1838. 
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mateixa ciutat133. Sabem que va tenir algunes disputes públiques a 

través de la premsa134 i que va ser membre, al menys des de 1841, 

de la Reial Societat Patriótica de l’Havana135, coneguda després com 

                                                
133

 Esteban PALUZIE I CANTALOZELLA: Olot: su comarca, sus extinguidos volca-

nes, su historia civil, religiosa y local: biografías de sus hijos mas notables en 

letras, armas, etc., Barcelona: Establecimiento  tipográfico de J. Jepús, 1860, p. 

187. 
134

 Carlos M. TRELLES GOVÍN: Bibliografía cubana del siglo XIX, Tomo Segundo, 

Matanzas: Imp. Quirós y Estrada, 1911-1915. Trelles escriu, dins la referència que 

fa del llibre d’Estorch Plan razonado del Liceo Principeño: «Storch (sic) era 

abogado catalán. Discutió con Luz en 1839 usando el seudónimo de “El Dómine”; 

propuso en 1841 la inmigración blanca y fue nombrado socio de mérito de la 

Económica el citado año». Es refereix al filòsof José de la Luz y Caballero el 

1839, que era director del Colegio del Salvador i membre de l’Acadèmia de Bones 

Lletres de Barcelona. Intuïm que les divergències devien raure en aspectes de 

l’educació a Cuba, però també sobre el sistema de mà d’obra esclava que Estorch 

volia substituir per colonitzadors europeus, cosa molt discutida pels hisendats 

sucrers com Luz, tot i que era abolicionista. D’altra banda, tots dos seguien la 

Il·lustració europea, molt de primera mà en al cas de Luz, que havia tractat el 

poeta Longfellow als EEUU, Walter Scott a Escòcia, Frederic Cuvier a França, 

Goethe, Krause i Humbold a Alemanya i Mazzofanti a Itàlia.  

José de la LUZ Y CABALLERO (1800-1862), com Estorch, era autor d’obres peda-

gògiques, entre elles un Texto de lectura graduada para ejercitar el método espli-

cativo, L’Havana: Imprenta de la Botica, 1876 (es tracta de la reedició d’una 

primera de 1833), i de crítica filosòfica: Impugnación de las doctrinas filosóficas 

de Victor Cousin: primera parte en que se refuta su análisis del “Ensayo sobre el 

entendimiento” de Locke, L’Havana: Imprenta del Gobierno y de la Real Hacien-

da por S.M., 1840, on declinava l’eclecticisme francès pel fet que, a Cuba –

considerava ell– dificultava l’adopció de reformes com el sufragi universal i 

l’antiesclavisme. 
135

 Així es va anunciar: «El Señor Director tomó la palabra en seguida, y dijo: que 

creía que la Real Sociedad Patriótica debía dar un testimonio público de gracias al 

Ldo. D. Miguel Estorch y compañía por haber introducido en esta Isla el sistema 

de colonización blanca, por la cual se han hecho tantos votos y en distintas épocas 

por este ilustre Cuerpo. Recibida la indicación con entusiasmo por la Junta, propu-

so el mismo Sr. y se acordó, se librase certificación de esta parte del acta a los 

promoventes de la empresa, que se les manifestase lo meritoria que era a los ojos 

de la Real Sociedad Patriótica la decisión, contrastando el torrente de preocupaci-

ones y exponiendo sus intereses a una experiencia que siempre se creyó arriesga-

da; y que anticipándose la Junta a los deseos de tan dignos empresarios sólo espe-

raba los resultados de la especulación para remitirles el título de socios de mérito 

de la Real Sociedad Patriótica de la Habana», Memorias de la Sociedad Patriótica 

http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/aPaluz%7bu00ED%7de+y+Cantalozella%2C+Esteban%2C+1806-1873/apaluzie+y+cantalozella+esteban+++++1806+++++1873/1%2C1%2C290%2CB/frameset&FF=apaluzie+y+cantalozella+esteban+++++1806+++++1873&253%2C%2C290
http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/aPaluz%7bu00ED%7de+y+Cantalozella%2C+Esteban%2C+1806-1873/apaluzie+y+cantalozella+esteban+++++1806+++++1873/1%2C1%2C290%2CB/frameset&FF=apaluzie+y+cantalozella+esteban+++++1806+++++1873&253%2C%2C290
http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/aPaluz%7bu00ED%7de+y+Cantalozella%2C+Esteban%2C+1806-1873/apaluzie+y+cantalozella+esteban+++++1806+++++1873/1%2C1%2C290%2CB/frameset&FF=apaluzie+y+cantalozella+esteban+++++1806+++++1873&253%2C%2C290
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Reial Junta de Foment  i Societat Econòmica. Pertanyia a la genera-

ció que va procurar introduir els principis de la il·lustració al món 

hispànic, incidint especialment en la necessitat del foment de la 

instrucció pública i la reforma de les administracions per tal de 

superar la corrupció congènita i introduir-hi criteris racionals i hu-

manístics.  

Fins a la creació de les Societats Econòmiques d’Amics del País 

l’estat de l’educació pública a les Antilles era pràcticament inexis-

tent. No seria fins que es decretà el Pla General d’Instrucció Pública 

per a les illes de Cuba i Puerto Rico de 1844 que l’ensenyament 

esdevingué una funció que el govern colonial havia de desplegar i 

garantir, tot substituint la Societat Econòmica en el foment i inspec-

ció de l’ensenyament136.  Les atribucions de l’ensenyament a Cuba 

van anar passant des del Ministerio de Comercio, Instrucción  y 

Obras Públicas vers el Ministerio de Fomento (1851). La institució 

Fomento de Cuba formava part de la Dirección de Ultramar i de-

penia també d’altres ministeris fins a la creació del Ministerio de 

Ultramar el 1863, que concentrà tots els aspectes de la promoció 

cultural i econòmica cubanes. El 1845 emprengué un viatge pels 

Estats Units137 fruit del qual sembla ser que volgué escriure un lli-

bre, que citarem més endavant, però del qual no podem certificar 

que s’arribés a publicar. 

Seguint el destacable estudi de Karim Ghorbal138, descobrim la 

faceta empresarial d’Estorch i la seva iniciativa139 d’importar mà 

                                                                                                      
de La Habana, vol. XI, L’Havana: Imprenta del Gobierno y Capitanía General, 

1840, p. 304. 
136

 Buenaventura DELGADO CRIADO (coord.): Historia de la educación en España 

y América. La educación en la España contemporánea (1789-1975), vol. III, 

Madrid: Fund. Santa Maria-Ediciones SM, 1994, ps. 200-201. 
137

 Diccionari dels catalans d’Amèrica, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 

1992, vol. II, p. 191. 
138

 Karim GHORBAL: Réformisme et esclavage à Cuba (1835-1845), Paris: Publi-

book, 2009 i Karim GHORBAL:“Aristocracia azucarera versus industria popular: 

esclavitud, ‘colonización blanca’ y especificidades regionales en Cuba” dins Lilli-
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an VON DER WALDE MOHEDANO i Mariel REINOSO INGLISO (editores)Virreinatos 

II, México D.F.: Editorial Grupo Destiempos, 2013, p. 756. 
139

 La Gaceta de Madrid (nº 2405) del 18 de maig de 1841 recollia, per promou-

re’ls, el projecte d’Estorch i altres propietaris catalans de foment de l’emigració 

peninsular cap a l’illa de Cuba per substituir la mà d’obra africana en condicions 

d’esclavatge. Els plans miraven de desviar la dependència d’aquest comerç humà 

sense que quedessin perjudicats els interessos dels grans hisendats: «Habana 29 de 

marzo. Del suplemento á la Gaceta de Puerto Príncipe del dia 20 del corriente 

marzo copiamos lo siguiente: COLONIZACIÓN BLANCA. Habiéndonos manifestado 

varios sugetos, por un lado los deseos que tienen de adoptar el plan de colonizaci-

ón que hemos ensayado, y por otro los inconvenientes que se les presentan por no 

tener en la península relaciones análogas al objeto, hemos creído que prestaríamos 

un nuevo servicio á la isla, facilitando los medios de llenar sus filantrópicos dese-

os. Tal vez hoy nos hallamos con mas elementos que otra persona alguna para 

llevar á cabo la grandiosa obra, cuyos cimientos hemos echado. La experiencia 

nos ha puesto de manifiesto los escollos que deben evitarse, y el rumbo que es de 

seguirse para llegarse al suspirado puerto. 

Tenemos comisionados en las mas de las provincias de España que nos dicen ser 

muchos los agricultores y artesanos que pasarán gustosos á esta isla, siempre que 

se les asegure mejorar de suerte por medio de una contrata semejante á la nuestra; 

mas como no todos vemos las cosas bajo un mismo punto de vista, cada empresa-

rio podrá darnos el modelo de la contrata que estime mas conducente al objeto que 

se proponga, y nosotros nos comprometemos á traer de la península el numero de 

agricultores ó artesanos que se pidan, mediante las condiciones siguientes: 1ª Los 

que suscriban la adjunta contrata, ó la que tengan á bien presentarnos, deberán 

abonar en el acto de salir el comisionado para la península 50 pesos por cada 

individuo que pidan, debiendo entregar lo restante de los costos á la llegada de los 

colonos ó artesanos; en la inteligencia que dichos costos no pasarán de 70 pesos 

por individuo. 2ª Daremos una fianza abonada por la cantidad que recibamos á 

cuenta de la expedición. 3ª En caso de no poder realizar el proyecto, se devolverán 

los 50 pesos recibidos con un 5 por 100 del interés. 4ª Los gastos que ocurran se 

harán constar por medio de documentos fehacientes, con él bien entendido que los 

suscritores no deberán abonar en ningún caso mas de 70 pesos por individuo. 5ª Si 

los costos no ascienden á 75 pesos, se abonarán al comisionado cinco pesos por 

cada individuo que traiga, reuniendo las condiciones que se expresan en la contra-

ta. 6ª Los propietarios quedan libres, si el proyecto no se realiza dentro de un año 

á contar desde la salida del comisionado. 

Condiciones de una contrata para colonos parceros. 

1ª El propietario pagará el pasaje y los demas gastos que ocurran hasta llegar á su 

finca; y si los colonos llenan su deber, les hará donación de lo gastado. 2ª Al llegar 

á la finca se dividirán en cuadrillas de ocho á diez individuos que nombrarán un 

capataz, quedando todos sujetos al propietario ó á su representante. 3ª Se facilitará 
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d’obra assalariada catalana en substitució dels esclaus negres, que 

proporcionaven el treball a les hisendes regentades majoritàriament 

per senyors i “hidalgos” castellans i bascos. La necessitat 

d’introduir blancs tenia relació directa amb l’augment de preu dels 

esclaus negres a causa de les restriccions per al seu comerç, pro-

gressivament frenat pels tractats d’Espanya amb el Regne Unit en 

aquesta matèria. La recessió del comerç d’esclaus buscava, entre 

altres coses, evitar la competència d’aquest sistema de producció 

vers el model industrial de treball assalariat en els mercats interiors 

i exteriors. Ghorbal hi dedica un capítol que titula «”L’experiència 

catalana” de Miguel Estorch»140 on el descriu com un propietari 

català que reclutà un grup de catalans per treballar a la seva sucre-

ria anomenada La Colònia de Puerto Príncipe. El 1840 hi treballaven 

noranta treballadors catalans. Manuel Moreno Fraginals el qualifi-

                                                                                                      
á cada cuadrilla toda la tierra que pueda cultivar, aumentando la porción á medida 

que se vayan facilitando los trabajos. 4ª Cuando tengan el terreno preparado y 

cercado, se entregarán dos vacas, cinco gallinas, una cochinata por individuo, y 

una bestia para lo que ocurra. 5ª En los primeros seis meses el propietario facilita-

rá los víveres el vestido y los instrumentos de labranza, cuyo importe satisfarán 

los Colonos con los productos de los dos primeros años. 6ª Los colonos en caso de 

enfermedad, serán asistidos con esmero, pagando cuatro pesos todos los años para 

la iguala del medico y botica, y si alguno se imposibilitase, será colocado en algu-

na casa de beneficencia ó regresará á su pais á costa del propietario. 7ª Los colo-

nos recibirán la mitad de los productos de la tierra que hubiesen cultivado, y de los 

animales que estuviesen á su cargo. 8ª Todos los meses deberán trabajar un dia 

exclusivamente á favor del propietario, y en aquellos trabajos que el designará. 9ª 

No podrán sacar nada de la finca sin previo permiso del dueño, ni salir por otro 

lugar que por la tranquera principal, bajo la multa de cuatro pesos que serán para 

el delator. 10ª Deberán observar esta contrata cuatro años á contar desde el dia que 

empezarán sus trabajos. 11ª A su salida deberán entregar igual número de anima-

les á los que recibieron, y de las mismas especies y calidades. 12ª Las mejoras 

quedan a favor del propietario. 13ª Si algún colono encontrase mejor colocación, 

podrá admitirla, siempre que á su salida presente una fianza idónea de los 90 

pesos que debe abonar por razón de los gastos y daños que ocasione por salir antes 

de los cuatro años estipulados. 14ª El propietario podrá expulsar de la finca al 

colono que dejase de cumplir su deber, debiendo este pagar 90 pesos con los pri-

meros que gane. [signat] Estorch, Ferrer y companía.» 
140

 Ibidem, pgs. 280-283. 
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cava com a “traficant blanquer”141, perquè volia substituir la tracta 

de negres pel foment de l’emigració de blancs amb la mateixa in-

tenció: proporcionar mà d’obra als “ingenios” dels hisendats. Amb 

un detall, però, gens menyspreable: aquests nous operaris serien 

legalment persones lliures i podrien obtenir terres per colonitzar. 

En aquesta llibertat rauria el relatiu fracàs d’Estorch pel que es refe-

reix al treball dins dels “ingenios”. En una carta dels propietari 

Gaspar Betancourt142 a José de la Luz, educador, filòsof i també 

propietari sucrer, es comenta el caràcter d’aquests nous “negres 

blancs”:  

«Los catalanes de Estorch lo están haciendo perfectamente. En 

una semana le han echado abajo caballería y media de tierra y están 

furiosos por sembrar y coger el fruto. No hay que mandar levantar 

a nadie ni acostar ni encerrar ni persuadir ni azotar: ellos allá se 

disputan el trabajo y se eligen sus cabos de cuadrilla. A fuer de 

trabajadores eligen al más trabajador, y aquello es una república y 

una mansión de seguridad, paz y laboriosidad. ¡Qué ejemplo para 

los negreros! ¡Pero qué! Si éstos son más brutos que los brutos. Es-

tán ya acostumbrados a la sangre y nada les llama la atención sinó 

el chasquido del látigo. Aprecie V. mucho a Estorch, el padre Coll y 

a D. Pelegrín Ferrer. [...]»143 

A la mateixa carta lamenta que no s’hagi posat al davant de la 

finca algun crioll més experimentat «pues los tales Estorch y com-

pañía son hombres de teología, leyes y colegio [...] Sin embargo es 

                                                
141

 Manuel MORENO FRAGINALS: El Ingenio, complejo socioeconómico cuba-

no. L’Havana: Comisión Nacional Cubana de la UNESCO 1964 
142

 Gaspar Betancourt Cisneros (1803-1866). Fill d’hisendats sucreres, periodista i 

escriptor, signava alguns escrits polítics com “El lugareño”. Fou una de les figures 

més destacades entre els partidaris de crear una consciència cubana i annexionar 

l’illa als Estats Units, tot mantenint, com els estats del sud d’EEUU, el sistema 

econòmic esclavista. 
143

 Carta de Gaspar de Betancourt Cisneros a José de la Luz y Caballero, Puerto 

Príncipe, 3 de gener de 1841 citada per Karim GHORBAL: Réformisme et esclavage 

à Cuba (1835-1845), Paris: Publibook 2009, p. 280. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Ingenio,_complejo_socioecon%C3%B3mico_cubano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Ingenio,_complejo_socioecon%C3%B3mico_cubano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
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tanto el orden de los catalanes y lo que trabajan, que el resultado no 

puede ser malo en ningún caso.»144 Betancourt i De la Luz represen-

taven l’elit colonial que volia bascular vers els Estats Units perquè 

la decadència espanyola era manifesta. La seva cubanitat, bressol 

del futur independentisme, abastava solament la població blanca 

de l’illa. Malgrat això valoraven els resultats de les experiències 

d’Estorch, alhora que permetria un augment de la població blanca. 

No eren per això, ni de bon tros, antiesclavistes, perquè a aquest 

sistema devien les fortunes familiars. 

Aquell primer any els resultats van superar les expectatives, els 

treballadors escometien la feina «avec plus d’ardeur que les escla-

ves noirs» sense cap més expectativa de guany que la seva manu-

tenció. Les notícies arribaren a l’Havana, on Estorch, «le Catalan» 

de Ghorbal, presentà una memòria sobre el sistema de colonització 

blanca a la Societat Patriòtica que li va valer el títol honorari de 

“soci de mèrit”145 

Per a la collita següent el nombre de catalans disponibles a la 

zafra (collita i producció del sucre i derivats) va disminuir radical-

ment: la majoria havien optat per acceptar les ofertes dels comerci-

ants i artesans146 de les viles i ciutats o havien procurat obtenir ter-

res per conrear-les personalment: els salaris de la canya no eren 

atractius i cal considerar la tradició empresarial al Principat: el tre-

                                                
144

 Ibidem. 
145

 Memorias de la Sociedad Patriótica de La Habana por una comisión perma-

nente en su seno, nº 65, vol. XI, L’Havana: Imprenta del Gobierno y de la Socie-

dad Patriótica por S.M., març de 1841, citat per Karim GHORBAL, op. cit. p. 281. 
146

 «Todo marchaba prósperamente, y sin duda que así habría continuado, a no 

haber sido interesadas sugestiones de algunos tenderos de aquella ciudad, que 

haciendo a los colonos catalanes proposiciones pecuniarias más ventajosas, al fin 

los arrancaron de sus rústicas ocupaciones», José Antonio SACO: “Introducción de 

colonos africanos en Cuba y sus inconvenientes”, Colección póstuma de papeles 

científicos históricos y políticos y de otros ramos sobre la isla de Cuba, ya publi-

cados, ya inéditos, Miguel de Villa Editor, L’Havana 1881, p.290, citat per Karim 

GHORBAL: Réformisme et esclavage à Cuba (1835-1845), Paris: Publibook, 2009, 

p.283. 
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ballador català sempre té una certa tendència a emancipar-se. A 

més, Cuba era vista com un mercat on el treball per compte propi 

podia rendir molt. En resum: no havien fet un viatge tan llarg per 

deixar perdre l’oportunitat d’enriquir-se a base de treball i 

d’inversió; “fer les Amèriques” no era treballar divuit hores per un 

salari irrisori. A més, el treball al costat dels esclaus creava un pre-

judici que els catalans no volien suportar: «Los catalanes que había 

aquí se alborotaron y decían que no querían que hubiera Catalanes 

negros, y que los hijos de los Catalanes ya no eran Catalanes sinó 

cubanos, y por este estilo mil lindezas»147. Eren les primeres reivin-

dicacions dels “catalans d’Estorch”, que no volien ser assimilats als 

esclaus pel fet de ser traballadors de baixa escala en un context 

social a l’espanyola on la laboriositat era un estigma de baixesa i 

d’indignitat. Molt al contrari, el català centrava en els beneficis del 

treball i dels negocis les possibilitats d’ascens social per a ells i per 

als seus descendents. Aquest era el signe dels temps contemporanis 

on l’enginy i el rendiment laboral estaven canviant el món. Molts 

d’aquests catalans, descendents de les primeres comitives, formari-

en part del nacionalisme cubà vencedor el 1898 i dels indianos sepa-

ratistes catalans agrupats a Cuba sota la senyera estelada inspirada 

en la bandera cubana. Al cap de dos anys altres hisendats provari-

en d’introduir nous colons bascos procedents de Biscaia amb uns 

resultats semblants als que tingué Miquel Estorch148. 

                                                
147

 Carta d’Anastasio de Orozco y Arango a José de la Luz y Caballero, Puerto 

Príncipe, 27 de febrer de 1841 citada per Karim GHORBAL: Op. cit. p. 283. 
148

 Durant aquests anys d’experiències socioeconòmiques liderades per catalans 

com Miquel Estorch, aparegué una obreta teatral sorgida de la ploma de Juan 

Miguel DE LOSADA (L’Havana ?–Ciutat de Mèxic 1856) titulada El catalán gene-

roso, comedia en un acto y en verso, Tipografía de Vicente de Torres: L’Havana, 

1846, 43 pàgines. No hem pogut accedir a aquest text, tan sols vam poder recollir, 

en una ocasió, les dades de l’opuscle a través de les fotografies del catàleg antic de 

la Biblioteca Nacional “José Martí” de Cuba, consultat per internet. Després ens 

ha estat impossible tornar a trobar la fitxa corresponent, i no han donat fruit els 

nostres diversos intents per poder obtenir una imatge digital o fotocopiada de 
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Finida l’etapa d’hisendat, Miquel Estorch s’instal·là uns anys 

més tard a Santiago per exercir d’advocat. Allà va viure el terra-

trèmol de l’estiu de 1852. D’aquesta experiència en va recollir unes 

impressions que va publicar sota el títol Apuntes para la historia sobre 

el terremoto que tuvo lugar en Santiago de Cuba y otros puntos el 20 de 

agosto de 1852 y temblores subsiguientes149, amb la precisió científica 

que sempre mirava de donar als seus escrits sobre fets, però sense 

estalviar a l’estil una forma literària pròxima i corprenedora sobre 

el fenomen natural viscut i patit. Els pocs segons del sisme, i les 

seves rèpliques, van donar prou escenes a l’autor com per poder 

relatar episodis de terror i de fervor religiós sobtat, de desaparició 

momentània de rivalitats i extensió d’una humana solidaritat gene-

ral davant el truc de la mort. El seu seny de liberal moderat i cristià 

li feia descriure així l’aspecte humà de la ciutat durant aquells dies: 

«Las plazas estaban ocupadas por un gentío inmenso que oraba sin 

cesar». I com que els grans edificis de pedra havien estat els més 

afectats i vulnerables «las familias más distinguidas habían pedido 

hospitalidad a los habitantes de las chozas, y estos se la habían da-

do con mucho más gusto del que suele mostrar el opulento al ver 

en su puerta al infeliz mendigo». Aprofità la descripció del desastre 

per fer una apologia de la fe: «el pueblo cubano, como todos los 

pueblos españoles, es religioso por una especie de instinto que ha 

heredado de sus mayores y por convicción», escrivia tot evidenci-

ant la diversitat dins la unitat hispànica, que abastava la darrera 

colònia americana en aquell moment. Afegeix observacions meteo-

rològiques d’aquells dies, algunes de caire geològic (resultat del 

moviment de terres), durada, velocitat, direcció i intensitat dels 

quinze episodis perceptibles, així com les que es van aportar des 

                                                                                                      
l’opuscle. A partir del títol, intuïm que la comèdia es podria referir als catalans 

“recolonitzadors” en l’època d’Estorch.  
149

 Miquel ESTORCH I SIQUÉS: Apuntes para la historia sobre el terremoto que 

tuvo lugar en Santiago de Cuba y otros puntos el 20 de agosto de 1852 y temblo-

res subsiguientes. Por el Lic. D. Miguel Estorch, socio de mérito de la Real Soci-

edad Patriótica de la Habana, L’Havana: Imp. de D. Loreto Espinal, 1852. 
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dels vaixells de la costa com la goleta prussiana Fairy. Amb les da-

des recollides, inclogué dos quadres on es reflectia el fenomen i els 

seus efectes mesurables. A continuació ressenyava la llista de danys 

materials, que van produir-se en grans edificis religiosos i de 

l’administració. De danys personals solament es va haver de la-

mentar la vida d’un nen. Al final fa algunes recomanacions per a la 

reconstrucció dels edificis basades en la comprovació d’aquells que 

han aguantat millor el terratrèmol. En els apèndixs finals aporta 

notícies sobre altres poblacions afectades i fa recull d’anècdotes de 

caire humanitari, fins humorístic, i sempre recomanant davant dels 

desastres de la naturalesa «estar bien con Dios: eso nadie lo ignora, 

aunque muchos lo olvidan» (p. 30). 

Existeix un complement del relat dels esdeveniments sísmics de 

l’any 1852. Es tracta d’una segona part, de vint-i-dues pàgines, que 

va ser impresa, pel que es desprén del nom de l’empresa, al mateix 

establiment que la primera un any més tard150. 

Quan Juan Manuel González de la Pezuela y Ceballos fou no-

menat governador, capità general i superintendent de l’illa, Estorch 

residia a L’Havana, on fou nomenat síndic procurador de 

l’Ajuntament, en qualitat d’advocat, per defensar els interessos 

municipals i evitar la corrupció i el frau, molt generalitzats pel con-

traban de tota mena i els suborns dels negrers als funcionaris. El 

mandat de Pezuela a Cuba no arribà a l’any, però anà ple de qües-

tions que el van enfrontar amb bona part de l’elit colonial, sobre tot 

pel comerç d’esclaus. Estorch va reflectir al detall aquests conflictes 

a Apuntes para la historia sobre la administración del marqués de la Pe-

                                                
150

 Miquel ESTORCH I SIQUÉS: Segunda parte de los Apuntes para la historia de 

los sucesos que tuvieron lugar en Santiago de Cuba, desde mediados de Setiembre 

de 1852, hasta el 31 de Diciembre del mismo año, Cuba: Imprenta de la Vda. e 

Hijos de Espinal, 1853. 
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zuela en la Isla de Cuba, desde 3 de diciembre de 1856 hasta 21 de setiem-

bre de 1854151. 

El nou governador era l’encarregat de liquidar el tràfic clandes-

tí d’esclaus africans i fer efectiva l’emancipació dels lliberts (esclaus 

que havien deixat de ser-ho per diferents motius legals). Pezuela 

era «poco afecto a las ideas de progreso é igualdad»152, però calia 

emprendre algunes reformes per tal de complir els tractats amb el 

poderós Regne Unit i estimular l'economia local, tot seguint l'Esglé-

sia per superar la mala consciència que provocaven les condicions 

dels negres. Havent autoritzat l’entrada dels funcionaris a les ex-

plotacions per verificar la situació legal d’esclaus i lliberts, molts 

hisendats i traficants d’esclaus van encetar una campanya en contra 

seu acusant-lo d’abusar del poder, d’autoritarisme, perquè arribà a 

portar davant la justícia alguns infractors. El cert és que Espanya 

devia complir els tractats signats per perseguir els traficants i variar 

el règim esclavista pel de finques treballades per colons europeus. 

A això s’unia un sentiment cada cop més majoritari contra 

l’esclavitud a la metròpoli. Els seus enemics a Cuba creaven alarma 

acusant-lo de preparar l'abolició de l'esclavatge en conxorxa amb 

els anglesos, que sovint apressaven vaixells espanyols amb esclaus 

africans. A tot això cal sumar que l’Arquebisbe de Santiago, Antoni 

Maria Claret (1807-1870)153, fomentà de forma pragmàtica el matri-

                                                
151

 Miquel ESTORCH I SIQUÉS: Apuntes para la historia sobre la administración 

del marqués de la Pezuela en la Isla de Cuba, desde 3 de diciembre de 1856 hasta 

21 de setiembre de 1854, Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1856. 
152

 Op. cit. p.38. 
153

 Sobre la tasca missionera i humanitària del Pare Claret cal destacar que entenia 

l’educació popular com l’únic mitjà de progrés econòmic i social. A Cuba va 

treballar per afavorir la capacitació professional amb la fundació de l’escola-

granja a Puerto Príncipe (Camagüey) on els alumnes treballaven una hora diària 

per sufragar la seva manutenció. A les seves memòries sobre organització del 

paisatge agrari s’avançava a l’actual educació ambiental i ecològica. Com fa Es-

torch, atorga gran importància a l’educació de la dona com a base cultural de la 

família i a la seva promoció social, avantçant-se, també en això, al seu temps i 

influint en aquest sentit sobre diferents institucions religioses femenines. Segons 
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moni entre blancs i negres que tenien fills per tal de donar legitimi-

tat als mulats que proliferaven. D’això es va voler responsabilitzar 

al general Pezuela i els seus molts enemics pintaven un futur en 

què les dones blanques podrien ser abordades sexualment per ne-

gres, cosa espantosa per a la mentalitat de llavors. Una ordre del 

govern de Madrid denegaria expressament la legalització d’aquests 

matrimonis. En canvi sí que es va acceptar –amb moltes reserves, 

perquè significava facilitar-los formació militar– la incorporació de 

«pardos y morenos» a les companyies de soldats blancs. Es devia a 

la necessitat d’efectius dins les diferents unitats. 

Tot i això, Cuba era la província espanyola més pròspera gràcies 

a la sacarocràcia i al comerç amb Amèrica i Europa. Molts capitals 

ingressaven a la Hisenda reial o eren repatriats a la península per 

emprendre negocis a la nova societat industrial. Al respecte, escriví 

Estorch: «aquella isla es el alma de nuestro comercio, y de nuestra 

agricultura; Cataluña debe a la isla de Cuba muchos de sus adelan-

tos»154. Certament, des de l’impuls capitalista dels indianos retornats 

fins als procediments i tecnologies importats del món anglosaxó i la 

mateixa idea del ferrocarril català, que Miquel Biada va adoptar de 

la línia La Havana-Güines, oberta el 1837. 

El decret del marquès de la Pezuela on es prohibia el comerç 

d’esclaus (a qui alguns denominaven despectivament «sacos de 

carbón») era justificat per Estorch: «La medida era tan justa como 

necesaria, atendidas las exigencias de la Gran Bretaña y el espíritu 

del siglo; pero los codiciosos negreros fingieron no ver en ella mas 

que un ataque a la propiedad existente, cuando en realidad tendia á 

                                                                                                      
Claret, la dona pot conduir pobles i fins estats i imperis (ell, després seria confes-

sor d’Isabel II). Buenaventura DELGADO CRIADO (coord.): Historia de la educaci-

ón en España y América. La educación en la España contemporánea (1789-

1975), vol. III, Madrid: Fundación Santa Maria-Ediciones SM, 1994, pgs. 328-

329. 
154

 Miquel ESTORCH I SIQUÉS: Apuntes para la historia sobre la administración 

del marqués de la Pezuela... p.16, nota. 
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consolidarla. “¿Qué les importaba, como dijo muy bien el general 

Pezuela, la fe, la ley, el honor de su Gobierno?” ¿Qué les importa-

ban los tratados, la humanidad, y el porvenir de la isla? Los con-

currentes al mercado infame de Africa, solo escuchan la voz de la 

sórdida codicia (...) Los hacendados, por otra parte, necesitaban 

brazos, y algunos estaban persuadidos que los gallegos, los isleños, 

los chinos y los yucatecos no podian suplir á los africanos.»155. 

Es cercaven alternatives al treball esclau amb la introducció de 

població d’altres zones que pogués ser adaptable mitjançant la co-

lonització de terres i el treball assalariat. Estorch considera això una 

qüestió d’humanitat que ha d’acompanyar l’afany de benefici: «En 

este siglo de positivismo y de criminal indiferencia en que vivimos, 

de nada sirve hablar al corazon; es preciso que los números vengan 

en apoyo de la moral.»156. 

Tal i com feien les autoritats d’EEUU a les terres del centre i 

oest del seu subcontinent, a Cuba també es va apostar per la colo-

nització amb blancs, sobretot gallecs, a través d’empreses de colo-

nització. Diu Estorch que els gallecs eren pitjor pagats que els ne-

gres lliures a causa de la diferent capacitat de treball per 

l’aclimatació i condició física dels nouvinguts, i que van treballar en 

la construcció d’alguns trams del ferrocarril de l’illa. Quan aquesta 

va ser aturada pel general de la Concha els van incorporar a 

l’exèrcit, però en unitats de sanitaris, perquè tenien fama de ser 

febles. 

També detalla el cas del vaixell mercant Black Warrior, incident 

al port de l’Havana que va estar al caire de provocar un conflicte 

molt seriós amb els Estats Units d’Amèrica el febrer de 1854 i que 

va deixar clares les pretensions d’aquest país sobre l’illa157. El patró 
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 Op. cit. p.22. 
156

 Op. cit. p.27. 
157

 Una part dels hisendats cubans es mostrava favorable a la incorporació de Cuba 

als EEUU, i els contactes amb responsables dels estats esclavistes del sud es van 
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de l’embarcació no havia declarat la càrrega de cotó i les autoritats 

cubanes li van imposar una sanció. La premsa i el president 

d’EEUU Franklin Pierce van presentar-ho com un casus belli fins 

que es demostrà la falta del capità del vaixell. EEUU ja allargava el 

braç sobre Cuba. El diari Union Washington del 25 de juliol, en el 

text d’Estorch, ho comentà així: «El Gobierno se apoya en la convic-

cion de que bajo el punto de vista de la propia conservacion, la 

posicion de Cuba es esencial para nosotros. Con este fin se propone 

agotar todos los recursos de la diplomacia; desea adquirirla amisto-

samente si es posible, y para ello está dispuesto á dar á España un 

precio generoso por la isla [es parlava d’uns cent milions de duros]; 

pero movida por un espíritu de franqueza y rectitud, la administra-

cion declara que en la conviccion de que la isla de Cuba es indis-

pensable á nuestra seguridad nacional, si la España rehusa entrar 

en negociaciones para su venta, y persiste en conservar la isla para 

que sea manantial perenne de daño para nuestro Gobierno, entón-

ces será nuestra política y nuestro deber buscar la separacion con 

nuestras propias manos, y remover el estorbo con nuestros podero-

sos brazos.» 

El perill de guerra va existir, i Estorch va fer en el seu text pro-

testes de sincer patriotisme, aquell que s’inflama davant d’un ene-

mic comú, tot i reconèixer que, respecte EEUU, Espanya anava 

abaixant el cap perquè la solució armada no es veia clara158. Al fi-

                                                                                                      
fer evidents amb la campanya liderada per Narciso López de Urriola (1797-1851), 

crioll veneçolà que lluità contra la independència del seu país però que després 

esdevindria líder dels annexionistes cubans. Després d’algunes expedicions seves 

considerades pels espanyols com a filibusteres, l’enfrontament a Cuba amb les 

tropes del general Manuel de Enna van ser el final de les seves aventures, recolza-

des per voluntaris dels estats del sud d’EEUU. El nord industrial no era favorable 

a incorporar nous estats esclavistes. El capità general de la Concha el va fer exe-

cutar a garrot vil per alta traïció. A partir de la bandera de l’estat de Texas, López 

de Urriola havia dissenyat l’emblema de l’independentisme cubà, un cop declina-

da la possibilitat d’annexió a la unió nordamericana.   
158

 Miquel ESTORCH I SIQUÉS: Apuntes para la historia sobre la administración 

del marqués de la Pezuela... ps. 53-54. 
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nal, Espanya va pagar 53.000 pesos als nordamericans en concepte 

d’indemnització i censurà les autoritats colonials responsables de 

l'afer Black Warrior. Anys abans el govern de Washington 

s’annexionava militarment la península de Florida a canvi d’unes 

compensacions que Espanya mai no cobrà a causa de les reclamaci-

ons d’indemnitzacions econòmiques nordamericanes. EEUU esde-

vingué el principal contrapoder espanyol al subcontinent nord 

d’Amèrica. En els temps en què Miquel Estorch escriu els seus 

Apuntes Cuba és un dels darrers reductes del gran imperi hispà. 

Com veurem més endavant, fou intenció seva escriure una obra 

adreçada a desemmascarar les aparents febleses del sistema polític 

de la potència emergent, però no ens consta que culminés aquest 

propòsit. 

Una de les darreres realitzacions del marquès de la Pezuela fou 

la contribució al pla per a l’eixample urbanístic de l’Havana, tot 

reformant les àrees de defensa militar d’aquella capital. A més, 

participà en la creació de la Real Caja de Descuentos segons el mo-

del peninsular de les caixes d'estalvis, per estimular el comerç i 

l'agricultura «sin imponer un solo centavo de contribución»159. 

Quatre dies després del seu relleu dels càrrecs de responsabilitat a 

Cuba, el cònsol anglès a l’Havana feia arribar a Miquel Estorch un 

ofici on es podia llegir:  

«He recibido un despacho del muy honorable lord Clarendon, 

Secretario de Negocios estranjeros, de 31 de agosto último, en que 

entre otras cosas me dice: que si cuando yo recibiese dicho despac-

ho no hubiese aun dejado la isla el marqués de la Pezuela, diese á S. 

E. de parte del Gobierno de S. M. las más cordiales gracias por sus 

humanos y enérgicos esfuerzos en la supresion del tráfico de escla-

vos, y tambien por haber promovido las relaciones amistosas entre 
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 Op. cit. p.107. 
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España y la Gran Bretaña con su honrosa determinación de cumplir 

los tratados que ligan mutuamente á ambos países.»160. 

Estorch, com a síndic procurador de l’Ajuntament de l’Havana, 

consta entre els signants de la promoció d’un monument funerari a 

Colom, de qui les cendres eren a l’Havana després del periple que 

van fer des de Valladolid (lloc de mort de Colom) fins a Santo Do-

mingo i, després, Cuba. Amb la independència de l’illa, acabarien 

dipositades a la catedral de Sevilla. A partir de la revolució de juliol 

de 1854 i l’inici del Bienni progressista, la publicació Alcance a la 

Prensa de la Habana, que havia adulat Pezuela, ara, un cop destituït, 

el criticaria amb acarnissament. El va definir com «plancha de plo-

mo» a qui «todos aborrecían», tot donant visques a Espanya, a la 

Reina i al nou capità general José Gutiérrez de la Concha Irigoyen, 

marquès de l’Havana i vescomte de Cuba, que exerciria el càrrec 

per segon cop. Això provocà queixes formals de l’Ajuntament que 

també signà Estorch com a síndic161. 

És molt possible que el retorn de Miquel Estorch a la península 

es produís arran del cessament del marquès de la Pezuela; el seu 

cicle americà potser ja no donaria més de sí perquè la seva carrera a 

ultramar estava lligada a la política dels liberals moderats i als so-

tracs dels pronunciaments militars. En canvi, ocuparia altres des-

tins dins la política exterior espanyola a Europa quan el color del 

poder a les institucions espanyoles fos més favorable als moderats. 

Sabem que va residir durant uns anys a Alemanya i a Suïssa abans 

de retornar definitivament al seu país.  

Lunigrafia, ciència-ficció regeneradora 

Un cop a Catalunya, inicià la publicació del que seria l’obra més 

original i significativa del seu caràcter i pensament; uns textos que 

han passat gairebé desapercebuts. Es tracta dels nou petits qua-
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 Op. cit. p.139. 
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 Op. cit. p.207. 
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derns de la Lunigrafia162 publicats entre 1855 i 1856 a Barcelona i 

entre 1857 i 1858 a Madrid amb un caràcter més de divertiment que 

no pas d’exercici d’assaig literari o científic, i que no han tingut 

rellevància entre la crítica catalana ni espanyola163. No podem pre-

cisar si el canvi de ciutat i d’empresa editora tenen a veure amb 

motius polítics (final del Bienni progressista), a la recerca d’un pú-

blic més influent a les institucions, o a un canvi de residència per la 

seva part. Estorch juga a amagar-se rere un autor alemany fictici 

(Krotse-Estorch), redactor dels textos que ell diu traduir, i utilitza 

les altres paraules del seu nom, a la inversa, per batejar el pilot in-

terplanetari Leugim Seuquis (Miguel Siqués). Els seus relats tenen 

certes dosis d’anticipació en allò que després ha esdevingut 

l’astronàutica i la ciència ficció. Respecte a aquesta, l’obra d’Estorch 

es pot considerar precursora d’alguns relats de Jules Verne i fins i 

tot potser “inspiradora”, pel fet que el viatge a la lluna de la prime-

ra part i el viatge cronometrat a la terra es fan dins de projectils 

                                                
162

 Miquel ESTORCH I SIQUÉS: Lunigrafía, o sea, noticias curiosas de los lunícolas. 

Obra escrita en alemán por M. Krotse y traducida y traducida al español por M. 

E. y S., Barcelona: Imprenta y librería politécnica de Tomás Gorchs, 1855. Luni-

grafía. Segunda parte. Establecimiento de un telégrafo eléctrico entre la Tierra y 

la Luna, Barcelona: Imprenta y librería politécnica de Tomás Gorchs, 1855. Luni-

grafía. Tercera parte. Viaje alrededor de la Tierra en 27 días, 7 horas y 45 minu-

tos, Barcelona: Imprenta y librería politécnica de Tomás Gorchs, 1856. Lunigra-

fía. Cuarta parte, Barcelona: Imprenta y librería politécnica de Tomás Gorchs, 

1856. Lunigrafía. Quinta parte. Roma vista desde la Luna, Madrid: Imprenta de 

Manuel Galiano, 1857. Lunigrafía. Sexta parte. Legislación de los lunícolas, 

Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1857. Lunigrafía. Séptima parte. Regreso 

de Seuquis de la Luna, Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1857. Lunigrafía. 

Octava parte. Un drama representado en la Luna hace muchos siglos: Vicisitudes 

de la vida. Madrid: Imprenta de Manuel Galiano, 1858. Lunigrafía. Novena parte. 

Madrid visto desde la Luna y La perla de las Antillas. Madrid: Imprenta de Ma-

nuel Galiano, 1858. 
163

 A part de les citacions erudites d’Elias de Molins, Esteve Paluzie i Danés i 

Torras, l’únic article que hem trobat on es comenta parcialment la Lunigrafia (de 

la qual no existia cap recull complet en cap biblioteca pública) és el de Josep 

Maria Pla i Dalmau (Girona 1904-1981), farmacèutic, historiador i editor que 

publicà “Un astronauta imaginario y de procedencia olotense” a la Revista de 

Girona nº 71, 1975. 



Una revisió de la Renaixença                                                                                    Fèlix Villagrasa 

 

143 

 

disparats per una peça d’artilleria. Respecte a la navegació espacial 

proposava la construcció de naus tripulades per humans que po-

guessin superar la gravetat de la terra, base dels treballs de Her-

mann Oberch, pioner dels coets espacials. Els detalls sobre la ubica-

ció del canó de llançament, a l’Himàlaia, també demostraven co-

neixements de cosmografia, perquè es volia menys atracció de la 

terra i menys densitat de l’aire. 

Un cop instal·lat el telègraf164 a la lluna, Seuquis (Siqués) envia 

cròniques sobre la vida i organització dels llunícoles. En fa una 

descripció ideal que sembla deutora d’obres clàssiques com La ciu-

tat de Déu, text en clau platònica de sant Agustí d’Ipona (a qui cita a 

la quarta part), l’Utopia de Thomas More o, sobre tot, la Història 

còmica dels estats i imperis de la Lluna i el Viatge a la Lluna de Cyrano 

de Bergerac. Tot això, però, actualitzat segons els instruments tèc-

nics del moment (aportats pels terrícoles) i descrivint una resolució 

quasi perfecta dels problemes político-socials dels habitants de la 

lluna, que podia interpretar-se com el resultat positiu de les ideolo-

gies i canvis que estava experimentant llavors la civilització de les 

nacions europees, especialment l’intent democratitzador –de vega-

des massa avançat en relació amb les circumstàncies– dels sectors 

més inquiets –industrials i urbans–  de la societat. A la lluna 

d’Estorch no hi ha gaire lleis, ni estats: «las pocas cuestiones que se 

suscitan de particular a particular o de pueblo a pueblo (...) se re-

suelven por la razón, y nunca por la fuerza». No hi ha divorcis per-

què els matrimonis «son siempre el resultado de afecciones puras 

                                                
164

 Les primeres experiències en telegrafia elèctrica les dugué a terme el metge i 

físic català Francesc Salvà i Campillo (1751-1828) a través d’una instal·lació feta 

al seu habitatge del carrer de Petritxol en els inicis del segle XIX. Els alemanys 

Gauss i Weber van comunicar els seus estudis amb una línia de dos quilòmetres el 

1822. Finalment fou Samuel Morse, nordamericà, qui el 1833 establí un sistema 

més acurat d’emissió/recepció amb senyals (codi Morse) a través d’un sol cable 

conductor. El telègraf, durant la publicació de la Lunigrafia, estava creant la pri-

mera xarxa mundial de comunicació elèctrica, precedent directe de la telemàtica 

actual. 
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en combinación con el interés general» i consideren les innovacions 

innecessàries, si no pernicioses: «cuando un lunático intenta innovar 

algo, se le obliga a ir a un observatorio, el más a propósito para ver 

los efectos que ha producido en la Tierra la innovación que intenta, 

y se me aseguró que ni uno solo hasta la fecha había dejado de 

avergonzarse de haber concebido la innovación». Però Seuquis acut 

a la inauguració de la primera «via elèctrica» del satèl·lit165, i a 

l’hora dels àpats una taula giratòria posa els plats a l’abast i al final 

«los platos y los cubiertos sucios desaparecían por medio de un 

aparato que los conducía al lavadero». En alguns aspectes, aquests 

relats anticipen la novel·la de ciència-ficció, en català, que el miste-

riós Onofre Parés donà a la impremta el 1927 en la seva utopia so-

cial i tecnològica situada a Austràlia166. 

No consideren important la forma de govern, sinó la bondat i la 

saviesa dels governants. Practiquen la religió a través dels mana-

ments cristians i, per damunt de tot, la màxima de no fer als altres 

allò que hom no vol que li sigui fet. Tot i això, no es contemplen 

penes de presó: amb el desprestigi públic hi ha prou pena. La savi-

esa és valorada com un tresor, però “no hay un solo hombre que 

viva de su inteligencia”. La caritat sosté els necessitats i l’educació 

general s’adreça a l’objectiu general del bé comú: es viu com en una 

gran família, idea que lliga amb la filantropia dels socialistes re-

formistes contemporanis a aquests textos (després coneguts com 

utòpics), però servant la propietat privada: «en la Luna se cree que 

el interés particular es el mejor nivelador del interés general», i 

l’educació dins del respecte té més importància que no pas el lliure 

                                                
165

 Realment, això també era una utopia encara. La primera línia elèctrica experi-

mental a gran escala no tindria lloc fins 1879 –vint-i-quatre anys després– a la 

ciutat de Nova York. 
166

 Onofre PARÉS: L’illa del gran experiment. Reportatges de l’any 2000, Barcelo-

na: Llibreria Catalònia, 1927. Obra dedicada i potser inspirada en la figura 

d’Esteve Morell (1870-1944), un emigrant de Vila-Seca (Tarragonès) que esde-

vingué alcalde de Melbourne en un temps en què Austràlia era vista com la terra 

de la utopia, del progrés i de la llibertat per molts emigrants europeus. 
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albir. L’educació comuna és el principal anivellador que permet la 

participació democràtica activa en els afers públics: «el mayor ser-

vicio que puede prestarse a la patria es educar a la juventud», sobre 

tot a les noies, que són les primeres mestres de la mainada i no són 

ni murmuradores, ni «bachilleras», ni coquetes. 

 No es contempla la prostitució perquè els matrimonis poden 

ser feliços i eviten el creixement demogràfic per sobre de la capaci-

tat de mantenir la població. La corrupció és un delicte capital, i no 

hi ha advocats perquè les lleis són molt clares i de fàcil aplicació. Es 

castiga la divulgació d’obres corruptores, que no aportin un bé a les 

masses, perquè  «el hombre es libre para pensar, con tal que obre 

como debe» i les seves idees han de ser considerades, no fos cas que 

«por no tomarnos la molestia de ensayarlos, muchas veces califi-

camos de utopias los sistemas más benéficos». Aquí es manifesta 

defensor de prendre en consideració les doctrines socials que des 

de la Il·lustració miraven de millorar la condició humana en gene-

ral a través, sobre tot, de l’educació general. El tracte és igualitari a 

partir d’una fraternitat comuna i l’amor es correspon amb l’amor, 

però l’organització funciona a través d’una monarquia dirigida per 

caps. La filosofia lunícola no coneix “más heroismo que el de aque-

llos que se sacrifican por la felicidad de sus conciaudadanos”, però 

des dels seus telescopis miren com la Terra cau en l’error quan «las 

masas populares guiadas por hombres que se dicen filantrópicos 

corren a un precipicio», en clara referència a les bullangues i revo-

lucions que van seguir a les transformacions industrials i urbanes, 

també a Barcelona, i albirava ja les grans distòpies polítiques del 

XX. La regeneració humana havia de recolzar sobre l’educació po-

pular, en la línia del que, en aquell temps, duia a terme el seu coe-

tani sant Joan Bosco. En una de les expedicions, Seuqis visita 

l’Escola de magisteri llunar, on quedaria impactat per la idoneïtat 

de l’organització i dels mètodes adreçats a la utilitat, tot seguint la 

inclinació dels alumnes i l’amor propi que els empenyi a fer les 

coses tan bé com es pugui. Això té relació amb un dels misteris de 



Una revisió de la Renaixença                                                                                    Fèlix Villagrasa 

 

146 

 

Miquel Estorch, que tractarem més endavant, sobre si fou director 

de l’Escola Normal de Madrid o de Berna. 

Un cop redistribuïda Amèrica entre els criolls i reduïda la in-

fluència espanyola a Cuba, l’Europa de la revolució industrial fixa-

va els seus objectius en el domini efectiu d’Àfrica i en el control 

comercial d’Àsia. A la Lunigrafia, els observadors selenites consta-

taven que arran del Congrés de Viena (1815), on es provà de man-

tenir l’Antic Règim sobre les seves bases, «desde acá vemos los 

pasos que se dan en sentido contrario», tot assenyalant moviments 

de les potències europees que podrien desencadenar noves guerres. 

També inclou una frase que hom podria considerar com a profecia 

per al segle XX: «no será extraño que los que se unieron para des-

trozar Polonia, se unan un siglo después para destrozar el resto de 

Europa»167. En algun moment demostra desconfiança vers el siste-

ma monàrquic sense el contrapès parlamentari representatiu per-

què no és prudent ni just confiar-ho tot a «un solo hombre que no 

tiene más títulos para gobernar que el ser hijo del anterior». En un 

altre lloc considera, com molts altres espanyols de presumpció aris-

tocràtica,  que «los Estados Unidos formaban más bien que una 

República Federal, una sociedad anónima. (...) Allá no hay patrio-

tas, sólo hay mercaderes», però des de les seves botigues anaven 

fent calaix, i aplicant la doctrina Monroe des de 1850 van contribuir 

a esparracar l’imperi hispànic en el moment menys oportú per a la 

creixent indústria catalana. 

La tercera part de la Lunigrafia és una translació completa de la 

terra des de la lluna durant la qual Estorch expressa la seva prefe-

rència per les xarxes de canals fluvials d’estil venecià o francès en 

comptes dels ferrocarrils –massa perillosos– i es fa una apologia de 

la pobresa de l’Església a través de l’exemple dels llunícoles, que 

                                                
167

 El 1796, Prússia i Rússia es van repartir Polònia. El 1918 recuperà la indepen-

dència, però el 1940 novament va ser envaïda i ocupada pels alemanys de Hitler i 

els russos de Stalin, fet que inicià la II Guerra Mundial. 
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relacionaven la felicitat amb la fe i no amb els diners, no com a la 

terra, on l’indeferentisme es feia majoritari a causa de les diverses 

guerres de religió i del mal exemple de les organitzacions eclesiàs-

tiques. Un dels personatges, referint-se als processos d’urbanització 

i d’industrialització terrícoles, retreu que «en nuestro planeta, si 

quereis encontrar algun resto de moralidad y ventura es preciso 

buscarlo en los campos y aldeas. En las grandes ciudades sólo veo 

la extremada miseria al lado de la insultante opulencia». Cal tenir 

sempre present que Miquel Estorch procedia d’Olot, una vila que 

oferia serveis i productes artesanals a tota la seva comarca, amb 

una proporció inusual d’artistes i gent de lletres, però amb una 

població local eminentment agrària formada per petits propietaris, 

parcers i jornalers. També mostra inquietuds ecològiques molt 

avançades per la contaminació de les aigües, per la mida de les 

captures dels pesquers i anticipa la utilització de grues mecàniques 

en les feines d’estiba als ports. 

S’argumenta llargament el refús a la pena de mort en la justícia 

i les característiques del sistema penitenciari, que sempre es consi-

dera com darrer recurs davant les carències pedagògiques. Sobre 

els manicomis, Seuqis visita un lloc per als malalts mentals. A la 

lluna es pensa que aquells que perden la raó han de ser ben cuidats 

perquè «suelen ser los que, al parecer, la tenían más despejada». Un 

dels bojos crida als altres: «Hermanos míos, la propiedad es un 

robo», màxima proudhoniana que els llunàtics estorquians troben 

irracional. També es troba entre els orats un elaborador de «globuli-

llos» infinitesimals per guarir malalties: l’homeopatia, que a Cata-

lunya va introduir el metge vilafranquí Fèlix Janer. Magnetitzadors 

i frenòlegs també viuen a l’arcàdia dels dements. «Vimos otros cu-

antos locos que entre nosotros pasarían por sabios»: astrònoms 

comptadors d’estels, un naturalista que disseca una puça i tots 

aquells que «malgastan el precioso tiempo en cosas superfluas, 

olvidando las necesarias y útiles», avantçant-se així a la direcció 

planificada de les activitats i fins del pensament individual. Tota 
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una declaració de principis, fisiocràcia induïda per l’educació raci-

onal i gratuïta gràcies a la consciencia del treball i de la utilitat pú-

blica, en sintonia plena amb el capitalisme fabril del XIX i amb la 

vocació civilitzadora del nou imperialisme, però sense la interven-

ció de governs ni sindicats.  

La quarta part no duia subtítol. Tractava, però, del coneixement 

que tenien els llunícoles de la realitat terrestre a través de les seves 

minucioses observacions. Reconeix l’èxit de vendes relatiu de les 

tres primeres parts de l’obra, però es plany que «el vulgo, y muchos 

que no creen formar parte de él, leen siempre con gusto las cosas 

maravillosas por inverosímiles que sean, y rara vez las útiles que 

están a sus alcances», era preferible la situació dels segles anteriors 

«cuando las masas sólo sabían lo que les decía el cura, eran más 

felices que ahora que leen periódicos y hablan de política», per això 

gosa avançar la moda dels extraterrestres: «sostener que sólo hay 

seres racionales en nuestro mísero planeta, en este punto invisible 

del universo, es tener una idea muy mezquina del Gran Poder que 

sacó mil mundos del caos (...). Me complace en extremo el figurar-

me que en millones de astros hay criaturas que bendicen al Crea-

dor». Per ser membre del senat lunícola calia ser senior, i per això 

només ser home honrat havent fet tot el bé possible a la comunitat. 

Entre els personatges d’aquest quadern apareixen el Pare Soboc i el 

Sr. Slaugia de Oczy, que es corresponen, amb els noms variats, a la 

publicació satírica El Padre Cobos168, antiesparterista i antiodonne-

llista durant el Bienni Progressista, i a Venceslau Ayguals d’Izco 

(1801-1873), considerat un dels escriptors del segle XIX amb més 

consciència social adreçada a la millora de la condició vital dels 

treballadors manuals. En alguns paràgrafs d’eugenèsia social, Es-

torch sembla seguir-lo, però no el seu anticlericalisme, i indica com 

a referència de discòrdia la falta de sintonia entre els diferents 

                                                
168

 En el segon número anunciava: «El Padre Cobos enarbola la bandera de mora-

lidad en el terreno de las artes y de las letras, invadido por el charlatanismo, el 

pandillaje y, lo que es peor, la ineptitud» 1 d’octubre de 1854, Madrid. 
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grups progressistes i demòcrates durant les Corts constituents el 

1856. Avisat pel malthusianisme, defensa la moderació demogràfi-

ca perquè a la terra «sin las guerras y las epidemias, sería necesario 

que los hombres de tragasen unos a otros». Cal tenir en compte que 

l’elaboració a escala industrial de productes agropecuaris era enca-

ra un propòsit més que no pas una realitat. Criticava en un parà-

graf la guerra de Crimea (1853-1856) entre russos, d’una banda, i 

una coalició britànica, francesa, sarda i turca, on van participar uns 

sis-cents carlins espanyols exiliats a França, integrats a la Legió 

estrangera. El general Joan Prim acudí com a observador i conseller 

militar de l’Imperi otomà. Predeia que la bel·licositat passaria fac-

tura i, novament, s’avançava al futur en seixanta anys: «El tratado 

de paz que se celebre en París no satisfará las necesidades de Euro-

pa (...) de esta paz surgirá una guerra en que la Inglaterra perderá 

su prepotencia marítima». Estorch dubtava dels efectes perdurables 

de les guerres, preferia la diplomàcia, els acords internacionals, per 

això un dels seus personatges fa una desiderata, al final del text, 

que podem entendre com l’avançada de la Societat de Nacions i 

l’Organització de les Nacions Unides: «Ya es tiempo que dejemos 

de ser salvajes, que las diferencias de nación a nación se arreglen 

por la razón y no por la fuerza; ya es tiempo de que tenga efecto el 

congreso universal suspirado por todos los hombres filantrópicos; 

ya es tiempo, en fin, que no se confunda el sagrado nombre del 

derecho con la fuerza brutal». 

La cinquena part, Roma vista desde la luna, insisteix en el retrat 

dels defectes d’una societat que hauria de millorar a través de 

l’educació i de reformes socials i polítiques, on no hi tindria cabuda 

la «funesta diversidad de cultos» i es mantindria l’Evangeli catòlic 

com «el mejor de los códigos religiosos». Amb una intenció 

il·lustrada que podia semblar rousseauniana, però era més herderi-
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ana169, per la seva concepció més antropològica que purament raci-

onalista, concep la seva Lunigrafia com «un compendio de buenos 

principios y de buenas costumbres presentado en estilo ameno» en 

uns moments en què a Europa, i també al regne espanyol, les ideo-

logies materialistes i revolucionàries estan guanyant la batalla ideo-

lògica i, aviat, política. Argumenta contra la tradició dels duels per 

qüestions d’honor perquè han de ser els tribunals aquells que jut-

gin sobre ofenses i injúries. Observant Roma des de la lluna, critica 

la falta de civisme i la proliferació dels vicis en moltes ciutats euro-

pees, així com els costums bàrbars: «En la Luna no toleramos nin-

guna diversión que haga derramar una sola lágrima, ni concebimos 

cómo podeis divertiros viendo perecer a un hombre en las astas de 

un toro, aplastar la nariz de otro con un puñetazo, desnucarse un 

jinete en las carreras de caballos y molestar, ya que no quitar la 

vista, con puñados de confites». Insisteix en la necessitat d’un con-

trol per a la premsa: «creo que la absoluta libertad de imprenta es 

funesta a los pueblos, como lo sería el permiso para envenenar las 

fuentes». 

La Legislación de los lunícolas queda recollida al quadern sisè, on 

remata el necessari imperi de la justícia dins les societats perquè «al 

individuo le podría cegar el amor propio al constituirse juez de su 

propia causa. [... i que] Dios no deja impunes a los que se sustraen a 

las leyes humanas». Torna a insistir que els desafiaments no són 

pas actes de justícia, sinó de barbàrie on la raó i la veritat pereixen a 

mans de la violència. De la mateixa forma descarta extensament, 

durant la resta de l’escrit, cap justificació del suïcidi contra el parer 

de Rousseau: «Yo estoy firmemente persuadido que sólo un loco o 

un perverso que no crea ni en la inmortalidad del alma, ni en Dios, 

puede atentar a sus días». El suïcidi i la seva justificació era una 

qüestió molt debatuda a les societats del romanticisme i l’Església 
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 Johann Gottfried HERDER: Ideas para una filosofía de la historia de la huma-

nidad, primera edició alemanya 1784-1791, primera en castellà a Buenos Aires: 
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ho condemnava en considerar que l’home no podia disposar del 

seu cos fins a aquell punt, i encara menys de l’ànima. 

Regreso de Seuqis de la Luna forma el setè fulletó. Algunes de les 

reformes fetes a la “bomba” en què viatjava Seuqis, per purificar 

l’aire i fer-lo més respirable, semblen extretes dels problemes que 

durant aquells anys mirava de resoldre Narcís Monturiol en el seu 

projecte d’Ictineu, el qual navegà pel port de Barcelona uns mesos 

més tard que es publiqués aquest nou número de la Lunigrafia. Es-

torch unia al seu relat les novetats polítiques, científiques i tècni-

ques del moment, i descrivia així la incipient potència d’EEUU vis-

ta des de la lluna: «se veían muchos hombres y mujeres de raza 

africana, que cultivaban la tierra, sin tener parte en los productos». 

En referir-se a la pèrdua territorial de Mèxic a mans estatuniden-

ques, vaticina que Cuba pot seguir el mateix camí. En una paràbola 

sobre els mals de l’Estat al·ludeix a l’expulsió de religiosos, que no 

va reparar res (jesuïtes durant el XVIII, anticlericalisme del XIX): la 

pèrdua de la fe no és cap garantia de millora. Per als lunícoles –

insisteix de nou– la clau és «formar buenos cristianos, buenos hijos 

y mejores ciudadanos, establecer muchas escuelas en que se enseñe 

a amar a Dios y al prójimo», i evitar la ganduleria entre els emple-

ats públics i en general. A la Lluna, els empleats de primera classe 

dediquen bona part del seu sou a pagar la major part de contribu-

cions amb què es finança l’Estat. Fa una crítica frontal al militaris-

me imperant al regne espanyol a partir dels noms dels carrers dedi-

cats a «hombres que han hecho derramar muchas lágrimas, [a la 

Lluna] no se ve en las esquinas “Calle del General D, ni del Duque 

de la V” sinó “Calle del Filántropo A, Calle de la Justícia, etc.”». Els 

lunícoles tenen la moneda i les mesures unificades per facilitar la 

tècnica i el comerç. Consideren la premsa com el poder de l’opinió 

pública, però vigilen molt de no divulgar «ideas que pueden cor-

romper a las masas», fins i tot evitant la publicitat de certs crims 

especialment morbosos: «¿No sería mejor que se ignorase que hay 

parricidas, infanticidas, sodomitas, etc?». La política social lunar es 
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basa en les «sociedades de socorros mútuos», tal i com ja feien 

molts catalans aportant quotes a germandats o mútualitats sovint 

anomenades sindicats, però la beneficència no s’estenia als viciosos i 

ociosos: «comunismo entre los buenos; exclusivismo con los ma-

los». L’objectiu reeixit és «iguales, hermanos y comunistas», més en 

la línia reformista de Fourier, Owen i les comunitats cristianes pri-

mitives i monàstiques que no pas en la radicalitat del comunisme 

autoritari o llibertari. 

Les dues darreres Lunigrafies semblen afegides per explotar un 

cert èxit empresarial més que no pas com a complements necessaris 

de tot allò que l’autor havia explanat en els set números precedents. 

La vuitena, Vicisitudes de la vida, és una obra dramàtica en dos actes 

i quatre quadres on es torna a al·legar contra el suïcidi com a sorti-

da per a les dificultats que presenta tota existència humana, no 

exempta d’errors i greus embolics. El teatre era la forma usual de 

presentar la literatura i la filosofia a un públic majoritari que, en 

general, no llegia. El quadern novè fou l’últim que es va publicar, 

segons les notícies que es tenen. Data de l’any 1858, i era format per 

dues parts: Madrid visto desde la Luna i La perla de las Antillas. Sobre 

la primera, inicia la descripció apuntant que la capital espanyola es 

va fundar cent cinquanta-nou anys després del Diluvi universal i 

mil quatre-cents disset abans que Roma, segons assegura el «calen-

dario oficial», però ell ho posa en dubte, evidentment. En fa una 

descripció estadística, però també funcional: «Madrid es un terrón 

de azucar que no puede contener todas las moscas que revolotean a 

su alrededor. Las que chupan están quietas, mientras que las otras 

se agitan para desalojarlas y ocupar su puesto», i fins i tot sobre la 

moral i els costums: «A los madrileños les gusta mucho disfrazarse 

de mujer durante el carnaval; así parecen tres dias lo que realmente 

son todo el año: afeminados»: «Los madrileños tienen una afición 

extraordinaria a los cuernos; por eso la plaza de toros está siempre 

llena, aunque sea a costa de algunos estómagos vacíos». Les facèci-

es abastaven la fama de poca laboriositat dels habitants d’aquella 
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capital:  «Como son pocos los que trabajan, las calles se ven siem-

pre llenas de gente». Els sistema polític només es representava a sí 

mateix: «Son varios los diputados que no conocen ni la provincia 

que representan, y sin embargo todos se creen aptos para cualquier 

destino con tal que tenga buen sueldo». I rematava el seu judíci 

severíssim, invocant les observacions dels llunàtics:  «A los españo-

les les sucede en Madrid lo que se dice de los cristianos en Roma: 

pierden la fe política y salen diciendo: “en Madrid todo es ardid”». 

A continuació, Estorch fa un judici sobre la situació a l’illa de 

Cuba que, com en el cas de Madrid, sembla fet a partir de les ob-

servacions des d’una distància molt més propera que no pas la llu-

na: des del criteri d’un català que contempla les coses del poder 

espanyol i les seves inèrcies. Sobre el desig d’emancipació de les 

colònies americanes escriu que «el deseo de independencia (...) 

proviene de la creencia que, gobernadas por sí mismas, mejorarían 

de posición social y aumentaría su bienestar (...) el medio más ex-

pedito de sofocar ese deseo es demostrar lo contrario, es hacer tocar 

que el cambio les sería funesto». Però com sabem, en el procés in-

dependentista cubà no entraven aquests càlculs i seguí endavant. 

Tampoc va fer-se enrere cap dels nous països que van sorgir del 

naufragi imperial espanyol, perquè la vella metròpoli no avançava 

pas cap a una major llibertat política ni establí cap mena de relació 

comercial que beneficiés equitativament Espanya i les excolònies 

fins que no es van separar. Tanmateix, indica quins són els greuges 

dels cubans que es centren en l’explotació econòmica i la falta 

d’autonomia per organitzar-se sense la intromissió espanyola. Con-

sidera que tots els cubans «se creen aptos para mandar, muy pocos 

sabrían obedecer», la diferenciació racial no permetria establir «la 

aparente igualdad de la forma democrática (perquè) no hay país 

alguno que tenga más propensión a la aristocrácia». Seguidament 

fa una valoració sobre l’esperit independentista de la població cu-

bana, que relaciona amb el desig de conservació del règim laboral 

esclavista per part dels grans hisendats. Compara l’esclavatge amb 



Una revisió de la Renaixença                                                                                    Fèlix Villagrasa 

 

154 

 

el treball de camperols, artesans, dependents i servents, i en justifi-

ca la possessió fins l’extinció del sistema esclavista per la probibició 

del comerç d’humans: «Nosotros deseamos que los esclavos sean 

felices (...) deseamos que cese de una vez el infame tráfico de carne 

humana, pero no desamos la ruina de nuestros hermanos de Ul-

tramar» per la qual cosa, el final de l’esclavitud hauria de ser pro-

gressiu, alliberant els fills dels esclaus i aturant les activitats dels 

tractants. I encara fa una altra comparació entre el domini d’homes 

i el de territoris sencers: «¿Con qué título poseen la Rusia, la Prusia 

y el Austria la antigua Polonia? ¿Con qué título posee la Inglaterra 

nuestro Gibraltar, las islas de Ceilán y de Malta, y los Estados Uni-

dos Tejas?». En els aspectes econòmics cubans destaca el paper de 

la prostitució i la promiscuitat sexual, malgrat els esforços del Pare 

Claret per regularitzar les unions matrimonials i la descendència: 

«Ningún otro país civilizado ofrece el escandaloso fenómeno de 

que [las cifras de] los hijos ilegítimos sean casi iguales a los legíti-

mos». 

De retorn a la península, es va dedicar a publicar algunes de les 

obres que hem extractat. Es diu que, des de Cuba, realitzà viatges 

per Amèrica, però no en sabem més detalls. Tampoc dels que va fer 

per Europa, però sí que va residir durant una temporada a Suïssa. 

No en tenim, però, cap constància documental més que les indica-

cions que fa Elias de Molins, entre les quals, que Miquel Estorch va 

ser director de l’Escola Normal de Madrid170, segurament durant 

l’etapa final de la seva vida. De 1859 data una prova que Miquel 

Estorch no va perdre mai contacte amb el reduït, però molt actiu, 

                                                
170

 La confusió sobre si Miquel Estorch fou director de l’Escola Normal de Madrid 

o la de Berna es deu a la redacció poc curosa d’aquest paràgraf: «Viajó por distin-

tas regiones de América y Europa y se estableció en Suiza y fué nombrado direc-

tor de la Escuela Normal». Antoni Elias de Molins: Diccionario biográfico y 

bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX, vol. I, Barcelona: 

Impr. de Fidel Giró, 1889, pàg. 561. A més, als arxius de la Universitat de Berna i 

a l’inventari electrònic dels Arxius de l’Estat de Berna no apareix cap document 

on sigui esmentat el professor olotí.  
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nucli d’intel·lectuals i polítics d’Olot, del qual hi formaven part 

destacada els seus germans Josep i Pau. Aquest darrer vivia, com 

molts membres de la mesocràcia olotina, a cavall entre Olot i Barce-

lona. Aquest poema poc reeixit, en castellà, és una bona mostra de 

la mena de catalanitat de la Renaixença, sempre entre la voluntat 

de fer d’Espanya un entorn polític còmode, reformable, obert al 

progrés, i la realitat congènita d’un país que menystenia tot allò 

que no li era genuí, i els catalans no li ho eren. S’ha dit que aquest 

forma part d’algunes altres poesies satíriques171 que no es van arri-

bar a publicar, o que no s’han trobat encara: 

Un haragán de los muchos 
que crecen en este suelo, 
de un catalán se burlaba 
de esta manera diciendo: 
-Es usté un mulo de carga; 
laborioso, honrado, es cierto; 
pero falto de modales, 
y sin pizca de talento.- 
Contestóle el catalán 
en un tono jocoso-serio: 
-Si así brutos, como dice, 
nos llevamos el dinero, 
¿qué les quedaría a ustedes, 
si tuviéramos talento?-172 

 

També va escriure algunes comèdies de costums com Tartufo, 

que es tracta d’una traducció al castellà, en vers, de la cèlebre co-

mèdia de Molière, per a la publicació de la qual es demanà permís 

el 1840. Podem deduir a través dels seus escrits que Miquel Estorch 
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 Diccionari dels catalans d’Amèrica, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 

1992, vol. II, p. 191. 
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 La Aurora Olotense, nº 3, 13 de gener de 1859: «Damos cabida en nuestras 

columnas a la siguiente improvisación, debida al distinguido abogado, hijo de 

Olot, D. Miguel Estorch, la cuál fué escrita en una reunión de abogados en la isla 

de Cuba:». Text transcrit per JOAQUIM DANÉS I TORRAS: Història d’Olot. XXIX. 

Biografies (C-F), Olot: Edicions Municipals-Impremta Aubert, 2001, p. 164. 
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coneixia les llengües francesa, anglesa i, segurament, l’alemanya. A 

continuació, i procedents de la Bibliografia cubana del siglo XIX173, 

afegim altres títols que no van arribar a la península, perquè eren 

obres lúdico-pedagògiques derivades de l’acció docent d’Estorch 

adreçades a la millora del sistema educatiu de la joventut de l’illa: 

Un colegio por dentro és original seva, en tres actes, publicada el 1844 

per la impremta Soler de l’Havana i simultàniament per la imprem-

ta de Espinal y Díaz de Santiago de Cuba. Consten també editades 

a Cuba El rapto de un bachiller (pieza en un acto por M.E.S., Santiago de 

Cuba) estampada per la Impremta de la Societat Económica el 1845 

–atribuida a Estorch a partir de les inicials de la portada– , i la me-

mòria pedagògica, ja citada ante- riorment, Plan razonado del Liceo 

principeño, escrita al poc temps d’arribar a Cuba. 

A la contraportada de les cobertes del novè quadern de la Luni-

grafia s’anuncia un número desè que es titularia El porvenir de la 

Perla de las Antillas y algunos interesantes partes telegráficos de Denpru-

cio á Mr. Krotse. Tenia previst continuar la sèrie de petits assajos 

simuladament extrets de les observacions fetes des de lluna. De fet, 

no van sortir més fascicles de la sèrie, però avançava en el sisè qua-

dern (al novè no apareixen tots els títols següents) el catàleg “de los 

impresos y manuscritos traídos por Seuqis de la luna” i que projec-

tava “transcriure” i publicar en les posteriors aparicions de la sèrie 

lunigràfica, alguns de molt suggerents perquè al·ludien a algunes 

qüestions d’interès en aquells moments: Los Estados Unidos, ni son 

Estados, ni están unidos; Méjico en 1856 y 1857, Estorch coneixia prou 

tots dos països en aquell moment de lluites territorials i va intuir el 

conflicte entre federals i confederals amb la qüestió abolicionista de 

fons; Causas y efectos de la guerra de la India, on podia establir pa-

ral·lelismes sobre l’imperialisme britànic a Àsia i l’espanyol, en 

decadència. També volia aprofundir en les utopies molt racionals 

explicades dins la sèrie lunar: Constitución de los lunícolas. –
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Elecciones. –Mayorías y minorías; Corte del monarca de la Luna. –Policía 

de la Luna. –Usos de la moneda en la luna. –Taquigrafía lunar. –

Campanas de la Luna. –Periódicos lunares. –Empadronamientos; –Juegos, 

loterías, bolsas y bancos. –Apuntes para los terrícolas por Denprucio. –

Ventajas de la miseria sobre la opulencia; o sea ley de las compensaciones. 

–Ventajas del inclusero; obra satírica, única en su especie. –Apología del 

miedo, o sea, demostración de que el miedo es el origen de lo poco bueno 

que se hace, y de lo mucho malo que deja de hacerse. Estorch esdevenia, 

mitjançant els seus personatges extraterrestes, una mena de cronis-

ta liberal-moderat amb voluntat d’orientació sobre els afers polítics 

del seu país en un període de gran discussió sobre el sistema cons-

titucional, i sobre les qüestions internacionals, tant en l’àmbit his-

panoamericà com en l’europeu, que és on tenien lloc els esdeveni-

ments amb ressò d’abast mundial. 

També dins la contraportada a què ens referim trobem citats els 

títols d’algunes obres del mateix autor. Entre elles hi ha les memò-

ries dels terratrèmols i del mandat del marquès de la Pezuela, que 

ja hem comentat àmpliament, però també apareixen altres títols 

com el Compendio de Astronomia, Los códigos modernos en paralelo i El 

desmembramiento de Polonia y sus consecuencias. No ens ha estat pos-

sible trobar cap d’aquestes obres als catàlegs de les biblioteques 

públiques catalanes, espanyoles i cubanes. Tanmateix, la contrapor-

tada les reflecteix com obres publicades de l’autor. Podem atrevir-

nos a dir que la primera de les obres devia ser un manual 

d’astronomia de l’època potser dedicada a l’ensenyament de la 

matèria. La segona devia ser una compilació comparada de diver-

sos codis civils, assumpte sobre el qual s’havia mostrat interessat en 

algunes parts de la Lunigrafia per destacar, expressivament, els in-

convenients i els avantatges d’alguns aspectes del dret en els països 

occidentals. A la tercera d’aquestes hipotètiques publicacions, i 

segons s’explica a la nostra nota 167, s’al·ludeix al tema d’aquest 

tercer estudi desconegut sobre la conquesta i repartiment de Polò-

nia entre Rússia i Prússia. En ell, com en els referits als Estats Units 
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i a l’Índia, Estorch mostra la seva atenció per les estratègies interna-

cionals, i encara més dins el marc espanyol de potència decadent en 

un context europeu en plena expansió. L’anglès lord Salisbury ho 

definiria molt gràficament el 1898 qualificant com “nacions mori-

bundes” aquelles incapacitades per seguir la cursa imperialista.  

No hem pogut consultar l’abans anunciada Un colegio por den-

tro, una comèdia en tres actes i en vers que, com Carlos M. Trelles, 

també cita Esteve Paluzie174 com a publicada a l’illa i que surt 

anunciada al cinquè quadern de la Lunigrafia dins el repertori 

d’altres obres del mateix autor. Podem presumir que aquesta dra-

matització buscava fer apologia del tipus d’ensenyament racional i 

il·lustrat que ell defensava per formar les persones que el seu país 

necessitava dins d’un món canviant, economicista, cientista i de 

valors morals molt mutables. 
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 Esteve PALUZIÉ I CANTALOZELLA: Olot, su comarca, sus extinguidos volcanes, 

su historia civil, religiosa y local, Barcelona: Establecimiento Tipográfico de 

Jaime Jepús, 1860, p. 187. 



Una revisió de la Renaixença                                                                                    Fèlix Villagrasa 

 

159 

 

FRANCESC XAVIER ESTORCH, MÚSIC AFICIONAT 

I PRECURSOR DE SOCIABILITAT 
 

Francesc Xavier Estorch i Siqués (Olot, 27 d'abril de 1815 – Bar-

celona 1874). El seu nom era Francesc Xavier, i no Francesc Josep 

com l’anomenen erròniament alguns autors. Fou el sisè dels vuit 

germans Estorch i Siqués. Estudià al Col·legi Tridentí de Girona i la 

carrera de Dret a la Universitat de Barcelona, on es llicencià el 

1843175. S’establí a Olot i compaginà la professió d’advocat amb la 

seva afició per la música, de la qual fou autodidacta i ocupà un 

espai molt important durant la seva vida. Al padró de 1847 és re-

gistrat com a procurador dels tribunals, amb domicili a la placeta 

dels Capellans (actual d’Esteve Ferrer) on vivia amb la seva esposa 

Francisca i amb Josefa, una filla de quatre anys176. El 1859 consta 

com a representant a Olot de l’empresa Uhagon Hermanos y 

Comp. dedicada al gir de diners en una xarxa de cinc-cents corres-

ponsals per tot l’Estat. Va compondre algunes obres i arribà a es-

trenar una òpera còmica l’any 1837: "La mejor la pega"177. Segons 

Danés i Torras178, Francesc Estorch escrigué cinc simfonies per a 

gran orquestra, una Missade glòria per a quatre veus i cor, dos Mis-

ses de rèquiem i altres composicions religioses. A més composà un 

acte i mig de l’òpera Giuseppe Riccardo amb lletra escrita pel seu 

                                                
175

 Expedient de Francesc Xavier Estorch i Siqués. Arxiu Històric de la Universi-

tat de Barcelona. 
176

 Padró General de la Comisaria d’Olot per a 1847. Arxiu Comarcal de la Gar-

rotxa, Olot. 
177

 Segons Antoni ELIAS DE MOLINS (Diccionario biográfico y bibliográfico de 

escritores y artistas catalanes del siglo XIX, vol. I, Barcelona: Impr. de Fidel 

Giró, 1889, pàg. 560) el títol era “Lo mejor la paga”, però també s’erra en canviar 

el nom de pila per Francisco José. L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa custodia el 

manuscrit original d’una reducció per a piano del “Coro de mugeres en la opera 

Española titulada La mejor la pega / musica del aficionado D. Fcº Javier Estorch y 

Siques”, procedent del Fons de l’Església parroquial de Sant Esteve d’Olot. 
178

 JOAQUIM DANÉS I TORRAS: Història d’Olot. Biografies (C-F), Olot: Edicions 

Municipals, 2001, pgs. 159-160. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Olot
https://ca.wikipedia.org/wiki/1815
https://ca.wikipedia.org/wiki/1874
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_Barcelona
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germà Pau, i cent-cinquanta peces de diferents òperes orquestra-

des179. Tot i que gran part de la seva obra es considera perduda, 

l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa conserva vuit composicions: cinc 

peces per a piano consistents en xotis, valsos, polques i reduccions 

de fragments d’òpera; un rèquiem per a vuit veus i orquestra en do 

m.; un salm per a quatre veus i orquestra en do m. i uns goigs en 

Sol180. La obres per a piano són música de saló d’estil clàssic, de 

fàcil execució, a l’abast dels músics aficionats, cercant més el gaudi 

musical que no pas un virtuosisme que no posseeixen. 

L'any 1845 va impulsar la fundació de la Sociedad Filarmónica 

Olotense, de la qual fou president. Sobre la transcendència humana 

d’aquest tipus d’associacions culturals i recreatives, a l’apartat de 

varietats de la Gaceta de Madrid, el diari de les publicacions gover-

namentals, aparegué el següent text d’un article dedicat a Olot, el 

seu paisatge i el seu entorn humà: «debernos hacer especial 

mención de una sociedad filarmónica que se instaló en el año 

pasado, y que consta ya en el dia de 126 socios, da cada mes un 

baile y un concierto instrumental, dirigido este por nuestro amigo 

el abogado D. Francisco Estorch y Siqués, que ha sido el fundador y 

es el alma de la sociedad. Esta ha producido en Olot bienes más 

trascendentales que los de una simple diversión; pues concurriendo 

á ella familias de todas opiniones, ha disminuido, si no destruido, 

el intenso odio que antes se profesaban en aquella villa los partidos 

políticos, siendo de notar que en los salones de la sociedad se 

observan confundidos y en la mayor armonía individuos de 

diversas familias que antes ni siquiera se saludaban á causa de la 

diferencia de opiniones, que habían llegado en aquella villa hasta 

un punto de exaltación increíble. Este resultado se debe en su 
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 Esteve PALUZIÉ I CANTALOZELLA, op. cit. p. 188. 
180

 Fons de l’Església parroquial de Sant Esteve d’Olot. Arxiu Comarcal de la 

Garrotxa, Olot, i ANTONI ELIAS DE MOLINS: Diccionario biográfico y bibliográfi-

co de escritores y artistas catalanes del siglo XIX, vol. I, Barcelona: Impr. de 

Fidel Giró, 1889, pgs. 560-561. 
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mayor parte á los constantes esfuerzos del expresado D. Francisco 

Estorch, y tenemos una complacencia en hacerlo público, pues seria 

de desear que encontrase imitadores en otras poblaciones en que el 

tiempo solo no bastará en varios años para extinguir el 

encarnizamiento de los partidos.»181 La superació de les discòrdies 

polítiques era afer de primer ordre entre els esperits més 

filantròpics, i es destacaven les iniciatives en una vila que les patí 

molt vivament. Tanmateix, el segle seguiria deparant més motius 

de divisió que no pas de concòrdia. 

Francesc Estorch presidí també, a partir de 1865, el Círculo Olo-

tense,  fundat deu anys abans, entitat catalanista, que aplegava 

elements tradicionalistes, progressistes i protonacionalistes amb 

finalitats recreatives, culturals i per crear espais de relació interclas-

sistes. La seva afició empedreïda a la música li valgué el sobrenom 

de “Dr. Musiquetes”. Al final de la seva vida es traslladà a Barcelo-

na; s’ha escrit que exercí el càrrec de secretari de l’Institut provinci-

al, cosa que no s’ha pogut demostrar182. Morí en aquesta ciutat sen-

se haver deixat cap petja musical remarcable. 

                                                
181

 Gaceta de Madrid, 15 de setembre de 1846, (p. 4). El text sobre Olot aporta 

altres referències a la iniciativa local: «Otra de las curiosidades que encierra Olot, 

y que suelen visitar los forasteros, es el gabinete de historia natural que el célebre 

D. Francisco Bolós formó durante su vida sin otra cooperación ni ayuda que su 

amor a la ciencia, y que pertenece en la actualidad a su hijo D. José, que puede 

tener un orgullo filial muy legítimo en conservarlo y mostrarlo como una prueba 

de la aplicación constante y conocimientos poco comunes de su difunto padre. A 

dicha colección acompaña un curiosísimo monetario y un inmenso herbario en 22 

tomos en folio, en que Bolós reunió la mayor parte de las producciones del reino 

vegetal, acompañadas de dibujos formados y pintados por él mismo que 

representan las plantas al natural.» 
182

 JOAQUIM DANÉS (Història d’Olot. Biografies (C-F), Olot: Edicions Municipals, 

2001, p. 160) recull de les Notas históricas de Olot (tomo II, Biblioteca de “El 

Deber”, Impremta i llibreria de Joan Bonet, Olot 1899, p. 287) que «Retirado a 

Barcelona entró en la secretaría del Instituto general y allí falleció [es refereix a la 

ciutat]», però la recerca duta a terme als arxius històrics de l’Institut Provincial de 

Barcelona (avui Institut Jaume Balmes) dipositats a l’Arxiu Nacional de Catalu-

nya no han donat cap resultat que confirmi aquesta dada. Podria ser que el 
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Cal aprofitar aquest capítol per comentar la gran importància 

que va tenir la música en el període de la Renaixença, i no tant com 

un revulsiu anímic a les reivindicacions culturals catalanes –no pas 

en els inicis– sinó com a activitat i entreteniment de totes les classes 

socials. Dos pianistes i compositors destaquen en aquests anys cen-

trals, són Pere Tintorer i Segarra (1814-1891) i Joan Baptista Pujol 

(1835-1898), artífexs del que s’ha denominat Escola catalana de pia-

no. És cabdal la figura de Felip Pedrell (1841-1922), qui va elevar de 

manera decisiva la música d’estil hispanitzant183 a la categoria de 

música culta influint especialment en Enric Granados (1867-1916) i 

Isaac Albéniz (1860-1909). D’altra banda, molts altres compositors 

incorporarien, com a part de la seva estètica, l’hispanisme i l’aire 

oriental que estava tan de moda a França, entre ells Antoni Nogués 

(1820-1882), Joaquim Malats (1872-1912) i Carles Vidiella (1856-

1915). Així es va crear un tardoromanticisme peninsular, però tam-

bé va apareixent, amb ells i els seus successors, un estil genuïna-

ment català, una música d’alt nivell amb un fort caràcter propi. 

Tanmateix, i sobre tot, divulgaren pel país la música sinfònica i per 

a piano dels principals compositors europeus184, tot despertant 

l’interés, entre els aficionats i els futurs músics, pel repertori simfò-

nic europeu, pràcticament desconegut fins aleshores a Catalunya, i 

que obrien tot un món sonor més enllà de les àries d’òperes famo-

ses que la gent xiulava o taral·lejava. En aquells temps rep un fort 

impuls la música d’arrel més popular a través de les composicions 

sardanistes –com les de Pep Ventura i Casas (1817-1875)– i al cant 

coral promocionat per Josep Anselm Clavé i Camps (1824-1874), 

                                                                                                      
col·lector d’aquestes dades biogràfiques, Esteve Castellà i Llovera, equivoqués la 

institució docent barcelonina en què Estorch exercís l’ocupació administrativa.  
183

 A França va aparèixer el terme espagnolade per referir-se a aquesta prolifera-

ció del tipisme hispànic: «Œuvre artistique ou littéraire où l’Espagne est représen-

tée sous le rapport de son pittoresque.» Diccionari Grand Larousse de la langue 

française, París: Larousse, 1986. 
184

 Montse RIOS I RALLÉ: L’Escola catalana de piano. Els compositors oblidats 

(disc compacte de música i llibret adjunt), Sabadell: Columna Música, 2019. 
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artistes reconeguts i estimats pel gran públic, que van ser l’estímul 

d’una bona quantitat de compositors, responsables de la creació de 

tot un patrimoni musical de signe inequívocament nacional que, 

sovint, recuperava melodies i lletres de la tradició popular, també 

de caire lúdicoreligiós com les nadales.  
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CONCLUSIONS 

 

La redacció d’aquest estudi s’ha fet seguint, d’una banda, la in-

tenció de mostrar –o recuperar– alguns textos i obres que fan refe-

rència a la Renaixença catalana amb la voluntat de remarcar la im-

portància que, després, ha tingut en el ressorgir de les nostres lle-

tres i en tota mena de manifestacions culturals autòctones o 

d’argument català. Tant si aquestes es presentaven en llengua prò-

pia o no, els moviments posteriors expressats globalment pel mo-

dernisme i el noucentisme van ser expressió de la vitalitat social 

catalana del moment partint de l’arrencada renaixent que, si bé 

pogué aprofitar a altres indrets de l’estat, fou, sense discussió, pro-

ducte de l’esperit d’un país que recuperava la consciència pròpia i 

l’orgull del seu present a través del coneixement i valoració del seu 

patrimoni.  

Catalunya no va ser un cas aïllat i no es pot deslligar el seu pro-

cés cultural i polític –vers el catalanisme– del d’altres nacions que 

van aprofitar la crisi de l’absolutisme restaurat al Congrés de Viena 

el 1815. Quan les circumstàncies foren benignes, algunes d’aquestes 

van plantar-se pel seu compte en el concert de les nacions a través 

de lluites, aliances i processos renacionalitzadors on les llengües, la 

història, la música, la literatura i la formació de milícies van ser 

factors desllorigants. Un romanticisme propens al sentit comú de la 

burgesia il·lustrada, cercant un nou equilibri, però desfermat al 

carrer per un proletariat emergent àvid de democràcia i de justícia 

social. 

Sense comptar amb una implicació total de l’elit universitària, 

reconstituida a Barcelona a partir de 1836, la Renaixença, però, va 

nodrir-se de l’ambient estudiantil i de les aportacions indirectes i 

tanmateix cabdals d’alguns professors com Manuel Milà i Fonta-

nals, Joaquim Rubió i Ors, Gaietà Vidal i de Valenciano i alguns 

altres. Ells van plantar la llavor, conscient o derivada, del futur 

catalanisme post-renaixentista a través dels seus deixebles, i dels 
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deixebles dels seus deixebles. Els propis estudis de lletres, adreçats 

al coneixement de la cultura estatal i internacional, permetien una 

transposició al cas català: el d’una nació amb uns inicis i un final 

molt concrets com a entitat política en sí, que conservava als arxius 

i entre el poble els elements d’una cultura pròpia que es podia re-

cuperar i defensar... amb les conseqüències que això acostuma a 

tenir per al poder dominant, mai interessat a potenciar elements 

diferencials ni immersions en l’ésser propi dels pobles sotmesos.  

Com a bolets van anar sorgint escriptors locals de diferent grà-

cia i èxit en català o castellà, però de tema indígena; publicistes que, 

poc a poc, anaven obrint-se a la llengua de tots, però que pocs, 

d’entre els qui tenien instrucció, estaven acostumats a llegir. Mal-

grat allò que  afirmen alguns filòlegs embarcats en estudis històrics, 

aquella generació, a banda de contribuir a equilibrar la desarborada 

nau imperial espanyola, fins procurant-li algun territori africà per 

compensar l’ensulsiada americana, va ser el fonament del que pas-

saria posteriorment a nivell polític i anímic: el catalanisme com a 

pensament que, en arribar el segle XX, seria majoritari al Principat 

malgrat totes les operacions de l’Estat per desarticular-lo i enterrar-

lo a partir de dictadures militars, guerres i sistemes democràtics on 

la majoria demogràfica no-catalana sempre imposa les eines coerci-

tives i legals per evitar que el catalanisme arribi al caire de la ruptu-

ra, com va passar durant els Fets d’octubre de 1934 i a partir de la 

segona dècada del segle XXI. La forja d’aquells literats conreadors 

de la cultura pròpia va servir per fer renéixer, com l’au fènix, 

l’autoconsciència d’un poble, tant si tendia vers l’entesa amb els 

“germans hispànics” com si tensava la corda vers una existència 

del tot deslligada. L’estudi del passat, de la historiografia, recorda 

aquesta possibilitat –l’existència emancipada– ja exercida antany 

per la corona catalana, amb sistemes d’organització política parla-

mentària i representativa que esdevingueren els models 

d’estructura precedent de les democràcies liberals actuals, un cop 
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superats els períodes absolutistes dins dels quals havien perit llurs 

lleis i llibertats. 

Si l’espanyolisme formal fou una característica dels escriptors re-

naixentistes catalans, ho era per la falta d’un costum literari nadiu i 

per la idea que tenien d’una Catalunya més pròspera facilitada a 

redós d’un sistema de llibertats garantits dins la nau del nou estat 

liberal. No podem extrapolar allò que el país ha viscut durant el 

segle XX a una època en què l’expulsió dels invasors francesos i el 

desig d’implantar el liberalisme (com es feia arreu d’Europa i 

d’algunes colònies emancipades) creava nexes entre els espanyols, 

cosa no tan senzilla posteriorment, en temps de dictadures i guer-

res civils. Les tendències separadores han anat creixent al nostre 

país des del mateix segle XIX a mesura que passaven les generaci-

ons i aquest catalanisme cultural conreava incomprensió, reticènci-

es i atacs per part del tradicional centralisme hispanocastellà. 

L’anticatalanisme ha esdevingut  un element consubstancial per a 

un imperialisme espanyol que ha maldat per renéixer vestit de na-

cionalisme en les seves versions més o menys autoritàries. 

L’estudi dels germans Estorch i Siqués neix de la necessitat his-

toriogràfica d’aprofundir en la recerca dels nostres personatges 

nacionals, mal que tan sols siguin coneguts –de forma molt esca-

dussera i parcial– al nivell de les seves localitats. Com hem vist, tres 

d’ells, al menys, tingueren significació estatal i nacional. I encara ni 

a Olot s’hi ha dedicat cap monografia exhaustiva, a banda de petits 

articles o entrades en diccionaris de ciutadans il·lustres. Els dos 

personatges més il·lustres de la nissaga, Miquel i Pau, són exemples 

notables d’homes de la Renaixença, d’aquells que els grans pro-

homs com Pròsper de Bofarull no en volien saber res perquè no 

eren prou erudits i savis... però escampaven el gra de la futura co-

llita. Fou, sobre tot per als doctes homes de la universitat, un perío-

de bipolar on el tímid conreu dels temes catalans –en castellà– coin-

cidia amb un munt de crítiques per part d’Espanya, i amb el reguit-

zell bullanguer, republicà i federal, que podia ser encès si 
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s’aplegava l’alta cultura a la cultura popular. Tanmateix, les idees 

dels revoltats procedien més aviat de França que no pas de les ruï-

noses aules de l’Estudi General. Calia recuperar el saber del país, 

però no era tan clar que s’hagués de recuperar la llengua dels ca-

màlics, dels pagesos i de les marmanyeres per expressar coses que 

estaven molt per damunt de l’abast d’un poble majoritàriament 

analfabet. A més, els homes de les institucions culturals catalanes 

eren funcionaris que no podien anar més enllà de la feina 

d’erudició sobre els arxius locals, evitant sempre la politització dels 

seus treballs: s’hi jugaven els càrrecs.  

La Renaixença, tanmateix, a llarg termini, retornà la dignitat a 

la llengua catalana a través de la lletra impresa: diaris, revistes, 

llibres que si a l’inici eren redactats en castellà, al menys incloïen 

continguts catalans, d’esperit català. A partir dels anys seixanta del 

segle XIX aquestes obres comencen a publicar-se en un català man-

cat d’unitat gramatical, però sense embuts, sense manies, sense fer 

cas de les acusacions d’incivilitat, d’ignorància i de separatisme que 

li etzibaven els seus detractors. En molts epistolaris d’intel·lectuals 

catalans d’aquests anys el català comença a aparèixer fins a fer-se 

sistemàtic: és una mostra fefaent que la psicologia de les elits estava 

canviant, i molt, respecte a la mentalitat rebuda durant la seva edu-

cació escolar i superior. Amb l’estament culte del país, potser la 

recuperació cultural podria ser possible. 

No seria encertat prendre com a única via del catalanisme cul-

tural que implicà la Renaixença la de les persones i idees proce-

dents del liberalisme. La crítica centralista a aquest moviment cata-

là sovint l’ha qualificat de carlista, entestada a fer reviure una tra-

dició retardatòria, antimoderna, tant pel que feia a la defensa de la 

monarquia com al mode de vida arrelat a la terra, agrarista i anti-

capitalista, barrejant amb tota mena de blasmes la defensa del sis-

tema foral basat en el parlamentarisme d’origen medieval –un dels 

més antics del continent europeu–. El paper d’una Església actua-

litzada a partir del pontificat de Lleó XIII, amb una preocupació 
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més gran pels problemes socials i dels pobles va propiciar figures 

com les dels bisbes Morgades i Torras i Bages, que refermaren 

l’objectiu de guiar el poble cristià de Catalunya tot revalorant la 

seva història i tradició. 

Cal subratllar també el fenomen de la conservació i potenciació 

de la identitat dels individus d’una nació sense estat com és el cas 

de la catalana. Han estat prou estudiats per les diferents especiali-

tats de les ciències, amb claror i profunditat, els factors que deter-

minen els diferents signes d’identitat humana, i la seva tipologia 

antropològica i política. Dels diversos tipus en deduïm les cultures 

que formen aquest mosaic de pobles i les seves característiques 

comunes o pròpies. Johann Gottfried Herder (1744-1803) els delimi-

tava en funció de la llengua, que és la via directa per aprofundir en 

el nucli comú dels pobles, en el seu geist-esperit. Però avui podem 

constatar com les colonitzacions –europees i extraeuropees– han 

escampat alguns idiomes per grans àrees del planeta i això no ha 

significat la formació de grans nacions, sinó de grups lingüístics 

amb diversa cohesió que, per causes polítiques i estratègiques, han 

fet brostar pseudonacions que avui viuen la doble dinàmica de la 

globalització i de la intensificació del seu procés nacionalitzador. A 

la inversa, grups nacionals i lingüístics són atacats per tots els mit-

jans a l’abast dels estats-imperi on perviuen, per degradar-los en la 

diglòssia i la despersonalització des de fora i des de dins.  

Així doncs, els factors identitaris no sempre funcionen igual ar-

reu. Quan hi ha grans interessos macroeconòmics, preval la volun-

tat dominadora de l’estat postimperial per dil·luir les nacions més 

petites i sotmeses, però estimulant, regulant i controlant el potenci-

al productiu que es vol seguir extraient. L’element individual és 

cabdal, l’adscripció a un temps concret i a un –o a diversos– espais 

és inherent a la naturalesa humana; allò que no es pot donar és un 

cosmopolitisme real, perquè la capacitat d’immersió en diferents 

cultures és limitada: l’expressió ciutadà del món és una simplificació 

idealista amb intencions ocultes d’estandarització: hom no forma 
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part sinó d’alguna de les parts del conjunt humà, aquest hipotètic 

ciutadà global és un individu que no existeix enlloc. No tots els po-

bles tenen igual capacitat d’endurança vers l’assimilació. No tots els 

assimiladors es comporten amb intel·ligència per assolir llurs objec-

tius.  

En els processos nacionalitzadors del segle XIX, algunes burge-

sies nacionals es mostren disposades a seguir el tren del que sem-

blava el destí polític del segle: estructuració, unificació, centralitza-

ció i burocratització, però no totes optaran per l’assimilació dins de 

conglomerats més grans, procedents dels vells imperis, i s’imposarà 

la idea –no sempre prou ben encaixada– d’una nació = un estat. No 

es tracta tan sols de factors que treballen sobre un grup, sinó del 

desvetllament de les consciències individuals  –i la transmissió 

d’aquest esclariment– que va contagiant les altres, i el moviment –

que pot semblar absurd analitzat des de fora– pren vida a partir del 

redescobriment del jo-individual-col·lectiu dins d’un procés omnina-

cional més que no pas internacional, com s’entesta a recordar-ho 

cada dia la realitat del planeta humà. Els «canvis de base» sobtats i 

fer que «del passat no en quedi cap rastre», com diu la lletra de La 

Internacional en català, propiciarien, en el futur, que «la internacio-

nal serà el gènere humà», en bloc, com un sol home: un internacio-

nalisme sense nacions, una igualtat total i perfecta regulada, però, 

per unes elits al servei del poble, servidores de les fronteres ideolò-

giques aixecades per evitar el contagi d’altres metodologies contra-

dictòries. L’home creat de bell nou és l’objecte de la distòpia de 

Frederic Pujulà Homes artificials (1912) com a resposta al superhome 

de Nietzsche, però també com anticipació al revolucionari bolxevic, 

i fins a la figura arquetípica del treballador d’Ernst Jünger. 

Però les coses són més juganeres, i tendeixen gairebé biològi-

cament a fer re-néixer els elements somorts que quadren dins la 

definició d’una nació encara periclitada i en estat letàrgic, no dispo-

sada a finir dins dels llibres de la història. La infecció nacionalista 

s’escampà pels pobles d’Europa i les seves colònies perquè hi havia 
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un terreny preparat per variar els paràmetres mentals de molts 

individus, i la lògica de les idees il·lustrades de llibertat i democrà-

cia (sobre tot de la il·lustració germànica) potenciaren aquests nous 

punts de vista en el pensament dels homes, tant a nivell heroic 

(lluites d’alliberament) com econòmic (possibilitats d’ascens social 

pel treball i els negocis). 

És el despertar d’unes poques consciències –i la transmissió 

d’aquesta vetlla– que va contagiant les altres i el moviment cobra 

vida. El fet que el món rural català conservés ben viva i genuïna la 

llengua i els seus romanços, contribuí definitivament a l’èxit del 

moviment vivificador iniciat per professors i lletraferits mesocràtics. 

La incorporació progressiva de la sang pagesa als rengles de la in-

dústria i dels serveis urbans vivificà la circulació d’aquest torrent ja 

no tan sols literari, sinó d’autoconsciència d’un país dins d’un estat 

sentit progressivament com un poder aliè. I el catalanisme es va 

anar construint des de la modernitat de la gran ciutat, però imbuït 

de l’esperit popular, agrari i cristià (en la mesura en què era adop-

tat per l’Església), travessant els intents d’anorreament del segle XX 

fins arribar a avui, amb altres fesomies i nous factors d’actualització 

dins una societat canviant. 
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Discurso 

Sobre las reglas de observación aplicadas a los hechos 

que forman el patrimonio de la historia al objeto de fundarlas 

sobre sus bases más esenciales. 
 

Leído en la Junta literaria de la Academia de Buenas Letras de Barcelona del 

día 9 de mayo de 1837 por el Socio residente Dn. Ramón Martí de Eixalá. 

 

Bajo el reinado de los Lagidas
185

, la escuela de Alejandría, heredando 

las brillantes teorías con que han admirado al orbe los descendientes de Teseo, 

se ocupa en su redacción extractándolas o interiorizándolas, las comenta y las 

traduce: empero sus trabajos más importantes empiezan así, que fatigada de 

puras especulaciones, trata de hacer uso de ellas para los adelantos en todos 

los ramos del saber humano, y en particular para la creación de las artes más 

útiles a la Sociedad. Es entonces que la Geografía, las Matemáticas, la Histo-

ria natural y la Astronomía reciben notable impulso, y es entonces que la 

anatomía se crea, de la cual, no menos que el arte de curar, las ciencias mora-

les se aprovechan más tarde. 

La dirección que tomaron en aquella época las investigaciones de los 

amantes del saber, es natural después que un sistema filosófico, las variantes y 

los que se elevan como rivales suyos se han considerado bajo todos los aspec-

tos, de suerte que ya no queda más campo para nuevas especulaciones hasta 

que aparece un genio bastante profundo para prescindir de hábitos adquiridos, 

de opiniones dominantes y para abrirse nuevo camino. Tal fue la situación en 

que se encontraban los sabios de Alejandría, parecida en parte a la de nuestros 

escolásticos en los siglos XIV y XV. Empero, puestos en posesión los últimos 

de un instrumento inservible, no tuvieron más resultado sus tentativas que 

poner en descubierto los vicios de sus sistemas, sin que después de tantas 

disputas lograran hacer dar un paso a las ciencias físicas, ni a las naturales, ni 

a las abstractas. 

No mucho después, el Conde de Veralamio
186

 indica el examen es-

crupuloso de los hechos como el único medio de alcanzar la verdad, y en 

particular de elevarse a las causas, y de descender a los efectos, así en el orden 

físico como en el mundo moral. Desde luego el precepto fue guardado por 

muchos al paso que por impracticable se desechó el método de observación 

que él mismo había prescrito; y de entonces acá el examen de los hechos co-

                                                
185 Dinastia dels Ptolomeus egipcis, posterior al desmembrament de l’imperi alexandrí. 
186 Francis Bacon (Londres1561-1626), baró de Verulam i vescomte de Sant Albans. 

Advocat, assagista i francmaçó. Defensor de la metodologia experimental inductiva en 

la investigació científica per poder obtenir coneixement sobre els objectes, sense fer 

generalitzacions no comprovables. 
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mo base de las ciencias ha ido generalizándose de día en día, más no ha llega-

do a sistematizarse la observación. Queda por lo común dependiente del acaso 

la utilización de un análisis confundido con otros mil, con los cuales no guar-

da relación alguna; es un trabajo perdido, así como lo fuera el de todo natura-

lista sin el uso previo de las clasificaciones. 

Los principios que poseemos acerca de la inteligencia humana parece 

que eran bastantes, no digo para presentarlo acabado, pero sí para que comen-

zara a formarse el arte de observar; mayormente en la época actual que no 

deja de tener mucha analogía con la que vio elevarse el Museo en antigua 

capital de Egipto; y en efecto no faltan filósofos contemporáneos en quienes 

se advierte cierta regularidad en la observación, cuya regularidad, en vista de 

los resultados, podrá convertirse en preceptos. 

Tiempo es ya de que así se verifique; tiempo es ya de pasar a la apli-

cación de los principios, los que al mismo tiempo se verificarán puestos a una 

prueba infalible.  

Empero, en este momento lo que constituye mi objeto son las reglas 

de observación aplicadas a los hechos que forman el patrimonio de la historia, 

puesto que son los que principalmente entran en el plan de esa Academia; y 

para hacer más sensible el que concibo, lo concretaré a la explotación de su 

archivo, tal como el de la Corona de Aragón. 

Supuesto que no puede ser materia de disputa la utilidad de las clasi-

ficaciones, entraré desde luego en el modo de verificarlas. Este debe deducirse 

siempre del objeto que uno se propone. Constituyen el de la historia, las gran-

des sociedades y los menores, como las de familia; las industriales, las cientí-

ficas y demás de esta clase como partes integrantes de las primeras. Ahora el 

principal distintivo de las grandes sociedades está en la forma de gobierno; 

luego atendiendo a ella podemos distinguir diferentes épocas en la serie de los 

siglos que abrazan los documentos que se contienen en el archivo de la Coro-

na de Aragón, y con respecto a ella. En cada época, sin movernos del mismo 

país, tendremos una sociedad, un ser moral distinto, cuyas operaciones no 

deben confundirse, y cuyos hechos y circunstancias particulares sólo podrán 

compararse al efecto de venir en conocimiento de las transiciones. 

Y se concibe que esta división fundamental es interina, al paso que 

indispensable, para ordenar los hechos, y que la rectificación de la misma 

depende del examen y comparación ulterior de los documentos. 

Cualquier hecho correspondiente a determinada época guarda rela-

ción directa con uno o más de los puntos siguientes, a saber, 1º forma de go-

bierno; 2º personal y sistema de los gobernantes; 3º defensa interior y aumen-

to o disminución de territorio; 4º seguridad interior y administración de justi-

cia; 5º religión, usos, costumbres y pasiones dominantes; 6º legislación priva-

da; 7º agricultura, artes, comercio y navegación; 8º riquezas y las clases de 
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objetos en que consisten; 9º estado de la población, su constitución física y la 

proporción que guardan entre sí las diferentes clases; 10º estado de las cien-

cias y su propagación; y por último los cuerpos morales lícitos o ilícitos
187

 que 

contiene la grande sociedad. 

De los cuerpos morales, unos son religiosos, otros de beneficencia, 

de comercio, de industria, literarios, políticos, de la fuerza armada con organi-

zación o tumultuaria. A la misma clase pertenece también la sociedad de la 

familia, la que merece un lugar preferente. 

El conjunto de estos objetos es, respecto de una sociedad política, lo 

que son respecto de un cuerpo de la naturaleza sus propiedades físicas; y así 

como para conocer un cuerpo no basta conociéndolo en globo, sino que es 

preciso atender a cada una de sus cualidades; de la misma suerte, para conocer 

a fondo las sociedades políticas, a lo cual sirve de preparativo la historia, 

conviene indagar cuál sea la forma de gobierno, el personal y sistema de los 

gobernantes, la seguridad interior, la religión, usos, costumbres, etc. 

Depende su conocimiento de una porción de hechos transitorios que 

la escritura ha convertido en permanentes, empero hallarse en el cuerpo de los 

documentos confundidos entre sí, y con otros que para nada sirven, así que 

cuando se verifique el extracto convendrá que todos los datos relativos a cada 

uno de aquellos objetos que constituyen la naturaleza del cuerpo social, ven-

gan a hallarse reunidos. Así es como vendrá a ser fácil el descifrar el carácter 

y la fisonomía de los mismos, como forma de gobierno, religión, usos, cos-

tumbres y pasiones dominantes; de otra suerte esto es, sin esta reunión mate-

rial de hechos análogos, será imposible que todos los datos entren en cuenta, y 

nuestros juicios fruto de un examen parcial, vendrán a ser destruidos por los 

sucesos que observamos o leamos a la mañana siguiente. 

En vista de lo que llevo expuesto, fácilmente se concibe que en la 

ejecución del plan que propongo hay tres operaciones que ejecutar, y son: 1º 

La distinción de épocas según los cambios en la forma de gobierno; operación 

necesaria porque sin ella nuestras investigaciones abrazarían dos o más socie-

dades políticas distintas a la vez, de lo que naciera indefectiblemente la confu-

sión, así como la ocasionará un proceder semejante respecto de la naturaleza 

física; 2º El análisis o descomposición del cuerpo social en sus elementos; 

operación no menos esencial que la anterior en cuanto es ella el único medio 

de tener ideas exactas de las cosas, y por lo mismo, de observar el mayor 

número de relaciones; 3º La reunión material de los datos que correspondan a 

cada uno de aquellos elementos a fin de fallar con seguridad acerca de su 

naturaleza, y sobre las causas y efectos de los mismos. Esta reunión material, 

que por otra parte es una separación material, también de lo que se contiene en 

                                                
187 Associacions reconegudes o clandestines. 
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un mismo manuscrito, abraza el principal trabajo. Aquí nacerán dificultades a 

cada paso, pero se vencerán a fuerza de constancia, y no perdiendo de vista las 

razones en que el plan estriba. Si hablo con ese sentimiento de convicción es 

por la experiencia que me ha sugerido la ejecución de otro plan análogo, cu-

yas dificultades me hubieran hecho abandonar mil veces el proyecto a no 

haberme asegurado de la verdad de los principios de que partía. 

Entremos en algunos pormenores acerca del modo de verificar la 

reunión aquella, o lo que es igual, el extracto de los escritos que quieren utili-

zarse al efecto de preparar la historia. 

Supongo que los de nuestro archivo se hallan arreglados por el orden 

de sus fechas, y comienzo por el examen del más antiguo, teniendo prepara-

dos con las correspondientes portatas tantos cuadernos para la época primera 

cuantos son los elementos, o llámese fenómenos, que hemos encontrado dis-

tintos en el cuerpo social. Estos, según el análisis que llevamos hecho, son en 

número de once; luego tomando con separación cada uno de los cuerpos mo-

rales que puede contener la sociedad política, el número de los cuadernos 

ascenderá a veinte, y a veinte y dos si se quiere evitar toda confusión, distin-

guiendo las sociedades religiosas legales de las que la ley no autoriza, los 

cuerpos políticos permitidos u ordenados de los que trabajan en secreto, y la 

fuerza armada legal en cada una de sus especies de la que no lleva autoriza-

ción alguna. 

Con estos preparativos entro en la consideración detenida de los 

hechos según me los presenta el manuscrito; veo con cuál de los fenómenos 

tiene relación directa, y le coloco en el cuaderno correspondiente, verificando 

con mayor o menor extensión el extracto según la importancia del suceso. 

Dícese relación directa porque no toca al historiador, y mucho menos al que 

no hace más que preparar los materiales para la historia, el entrar en la inves-

tigación de las causas que pueden producir tales y tales sucesos en punto a 

religión, a las costumbres, a las artes y a los demás objetos de esta naturaleza, 

así como no corresponde al que trabaja en una estadística el amalgamar con 

ella la formación de los principios económicos. La investigación de aquellas 

causas toca al moralista y al público y es un trabajo que no puede tener felices 

resultados si lo emprende el que está engolfado exhaustivamente en una histo-

ria particular. Cuando se hubieren hallado por medio de la comparación de 

sucesos de todas las naciones, y de todos los tiempos, entonces el historiador 

podrá hacer a cada paso aplicación de los principios que contengan la expre-

sión de las mismas, y la historia será una escuela práctica de moral pública y 

de política, así como empieza a serlo de la ciencia económica. 

Volvamos al manuscrito: de los diferentes sucesos que en él se con-

servan apenas habrá uno que no se refiera inmediatamente a dos o más objetos 

distintos: un movimiento religioso, por ejemplo, ha cambiado la forma de 
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gobierno, o ha expulsado la dinastía reinante; un tratado de paz disminuye o 

aumenta el territorio, y al mismo tiempo se contienen en él condiciones relati-

vas al comercio y a la navegación; tales sucesos y otros semejantes deben 

constar en todos los cuadernos que tienen por objeto fenómenos o circunstan-

cias que se observan en el hecho o hechos de que se trata, si bien con alguna 

diferencia en cuanto al extracto; quiero decir que al trasladar parte de un ma-

nuscrito al cuaderno destinado para la forma de gobierno, por ejemplo, de-

berán omitirse circunstancias de las que se habrá razón en el cuaderno de la 

religión y de las costumbres, o viceversa. 

Siguiendo siempre el mismo proceder se pasará del primer manuscri-

to al segundo, de este al tercero, y así sucesivamente, hasta que se hayan reco-

rrido todos los de la primera época. Para cada una de las restantes se formarán 

igual número de cuadernos que para aquellas, y el sistema no cambiará en la 

menor parte. Toda la dificultad de la ejecución está en distinguir con presteza 

los objetos con los cuales tiene relación directa el hecho que se examina; en 

que ninguno de ellos se pase por alto; y en percibir a media lectura, por decir-

lo así, que este o el otro trozo de un manuscrito no sirve para el fin que nos 

proponemos; dificultad que solo se vencerá por medio de la práctica asistida 

al principio de una atención tenaz, y sobre todo no perdiendo de vista jamás el 

conjunto de los objetos que se advierten en el cuerpo social. 

Paréceme que la Academia no necesita ver ejecutado el proyecto para 

penetrarse de su utilidad, digo más aún, de su necesidad, si queremos tener 

una historia que merezca este nombre. 

He dicho ya y repito que el único medio de formarnos ideas exactas 

de los seres así físicos como morales e intelectuales, consiste en descompo-

nerlos para examinar y observar después en detalle sus elementos: ahora el 

examen de cada uno de los que entran en toda sociedad política se cifra en el 

de un gran número de hechos dispersos; hechos que deben tenerse todos a la 

vista en el momento en que se trata de caracterizar aquel; lo que no se hace 

posible sin que se reúnan por medio del arte que de transitorios los convierte 

en permanentes, quiero decir la escritura. En efecto, el entendimiento más 

desarrollado cuando trata de decir acerca el carácter de la religión, de las cos-

tumbres o cualquier otro fenómeno histórico de cierta época, no es capaz de 

recordar y tener presentes, para la consideración debida, cien sucesos leídos 

en otros tantos manuscritos o crónicas, y al mismo tiempo mezclarlos con cien 

mil sucesos distintos. Si no lo acreditase ya sobrado la experiencia; fácil sería 

prever que no ayudándose el historiador por medio de una reunión material de 

datos, y no pudiendo en este caso su memoria presentarle el conjunto de los 

que se refieren al objeto que examina se renovarán con preferencia los que 

favorecen una pasión dominante: así es como el ateo hace de ordinario el 

bosquejo de una religión valiéndose sólo de las víctimas humanas que sacrifi-
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ca, y de los absurdos del fanatismo; al paso que el creyente sólo recuerda las 

bellezas de la misma y los bienes que ha derramado sobre el pueblo que la 

profesa. 

Si el trabajo cuyas bases acaban de presentarse se llevase á cabo, 

haciéndose extensivo á todos los archivos y crónicas del Principado; de la 

reunión de todos los cuadernos relativos á un mismo objeto, generalizando los 

hechos y metodizándolos, resultaría la historia particular de él, y así de los 

restantes. 

Entonces veríamos con distinción la marcha que han seguido en la 

cuasi-república catalana tan célebre en la edad media, las artes, el comercio, la 

navegación, las costumbres, los usos, la religión, su constitución política, la 

sociedad de la familia, las asociaciones políticas autorizadas y las no autoriza-

das sobre todo durante la monarquía feudal, la fuerza armada y los demás 

elementos conservatorios, o destructivos, del orden de la sociedad; entonces 

quedarán llenados infinidad de vacíos que impiden a cada paso la resolución 

de un sin número de problemas acerca de los cuales siendo preciso decidirse 

sin demora, lo hacemos como por inspiración o por instinto; entonces en fin, 

tendríamos la verdadera estadística en que se afianzarán la moral pública, las 

ciencias políticas y la jurisprudencia civil y criminal, mayormente si se em-

pleaba el mismo proceder respecto de otras naciones colocadas en circunstan-

cias parecidas o distintas de las del Principado. 

De las historias particulares de los distintos elementos de la sociedad 

catalana sería fácil pasar a la general de ella tan exacta como asequible; y tal 

vez en esta parte fuera lo más conveniente limitarse a un nuevo arreglo ti-

pográfico
188

, dividiendo las épocas en secciones que se creyesen convenientes, 

y colocando en cada una de ellas y en capítulos distintos la porción histórica 

correspondiente sobre la forma de gobierno, el personal y sistemas de los 

gobernantes, la defensa exterior, la administración de justicia, etc. 

Se me dirá que la historia redactada en esta forma no pudiera esca-

parse del defecto de aridez; que inspirara grande repugnancia; empero en 

cambio ganara infinito en punto a la claridad y al orden, calidades que a nin-

guna otra deben sacrificarse, cuando no se trata de obras de pura imaginación. 

A más de que llegándose por el medio que propongo hasta penetrar en los más 

escondidos pliegues de la vida social, y sorprendiéndola en todos sus movi-

mientos, aumentaba el incentivo de la curiosidad, y aún el que sólo dimana 

del buen gusto, pues que la expresión podría ser más precisa y más vivas las 

imágenes siendo más concretas. 

                                                
188 L’original apareix esmenat. Sembla ser que la “i” havia estat una “o” inicialment, 

l’instrument d’escriptura corrector no és el mateix que el del text. Així, “o” tindria més 

sentit en el paràgraf: hauria de ser “topográfico” i no pas “tipográfico”, perquè es 

refereix a la dividió territorial de l’àmbit d’estudi històric. 
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De otra parte nada impide que se redactaran compendios en otra for-

ma, que presentaran a la adolescencia el conjunto que analizarán más adelan-

te, y que sirvieran para los individuos de todas las edades, pertenecientes a las 

clases, cuyas ocupaciones no permitiéndoles estudios extensos y profundos, se 

ven obligadas a crecer bajo la palabra ajena. 

A los principios que acabo de desenvolver, me atrevo a decir que 

vendrán a parar los historiadores franceses. Han visto ya, aunque confusamen-

te, que su historia nacional debe componerse por partes, y quieren que formen 

separación las de los departamentos. Esta división territorial, por decirlo así, 

sólo puede ser útil en cuanto se consideren con separación países que for-

marán estados distintos; pero aún así no tienen más que un primer grado de 

descomposición. El más importante es el de cada sociedad política en sus 

elementos. 

Es verdad que consideran algunos con distinción empero por no 

haber fijado aún los principios de los que debía partirse, el análisis ha sido 

incompleto, y se ha hecho poco más de lo que hizo Voltaire en su tiempo. 

Si la Academia hallase útil y practicable el plan que tengo el honor 

de proponer; si diese impulso y dirección a tan arduo trabajo, me atrevo a 

esperar que los individuos que la componen adquirirán un título más de grati-

tud respecto de la generación presente, y un derecho para vivir en la memoria 

de las venideras.  

Ramón Martí de Eixalá 


