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1 llibre de Martinez-Gil esta basat en la seva tesi doctoral llegida a la
Universitat Autbnoma de Barcelona el 1993. Cal reconkixer I'esforq
d'adaptació del seu treball a les necessitats d'un public mes ampli que el de
I'estricte Ambit academic, com 6s forcosament el d'un llibre com aquest,
que I'autor ha fet, amb una exposició &gili ben redactada.
L'imaginari en que es desenvolupa actualment el catalanisme sembla
fmament m l a t en I'entom politic europeu. En aquest sentit, el proces de
consolidació de I'actual Unió Europea proporciona un horitzó de refekncia molt
estable, que deixa prou espai per encabir-bi les relacions amb els altres pobles
peninsulan. Aquesta circumstancia, relativament recent, pot enfosquir la
percepció histbnca de les diverses respostes que el pensament politic catala va
haver de donar per resoltire el seu estatus peninsular.
El llibre de Mariinez-Gil va ser escrit des de I'bptica de la historia
literaria; es tracta, perb, d'un estudi de fons sobre un aspecte, avui poc
esmentat, de la cultura polttica de les elits peninsulars i en particular de les
catalanes: I'iberisme.

El primer que s'ha de subratllar 6s el fet que per I'autor I'iberisme
s'ha de entendre en el context de les respostes al peculiar proces de
formació dels estats peninsulars. El paper exercit per Castella en la
conformació de I'Estat va motivar una identificació enhe la cultura
castellana i la cultura oficial, per la qual cosa es va marginar de la detinició
moderna la resta dels pobles peninsulars reduits, des d'aquesta concepció, a
una forcosa regionalització. Al mateix temps que es deixava de banda
Portugal, s'arriba a produir moltes vegades una identificació, aimenys com
a locució, enhe la península Iberica (factor geografic) i 1'Estat espanyol
(factor politic). Aquesta tendencia que s'anava afirmant des del final de
I'Edat Mitjana, va coneixer crisis importants. Aquest 6s el cas de la Guerra
dels Segadors, que va qiiestionar el model imposat, des de l'bptica
portuguesa i des de la catalana, i va crear un precedent sobre el qual
recolzar un iberisme catala quan la crisi del sistema de la Restauració, dos
segles mes tard, activi el nacionalisme reivindicatiu.

El desenvolupament del pensament polítie eatala i
I'iberisme
La primera part del llibre es toma un necessari repas del pensament
catala en que es consideren especialment els punts de vista sobre les
concepcions de reorganització politica peninsular. Els hes primers capitols
li donen cos i posen en relleu aquest debat politic que acaba associant una
forma d'iberisme madur al nacionalisme pratia del tomhant de segle.
Es úacta de m o s m com el naixement de la consciencia catalana
modema es veu abocada a plantejar-se l'organització politica de la peninsula i,
en segon Iloc, a deñniu-se davant les diverses formulacions iberistes ñns a
constituir un iberisme pmpi al voltant del segle xx amb I'embmnzida del
nacionalisme politic. Des d'aquesta bptica, es pot a h a r que I'iberisme «sera
sempre un nacionalismeformulat des d'a[hes nacionalismes)).
Molt aviat, en el context dels regnes medievals, ja es fan, per l'autor,
les primeres formulacions d'un protoiberisme vinculat a les politiques
d'abast peninsular. Aquests plantejaments es poden hohar en les obres d'un
Cristbfor Despuig o en les formulacions del hactadista pomigu8s Manuel
de Melo en la Historia de los movimientos y separación de Cataluña
(1645).
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Perb, 6s ja en epoca moderna que comencen a generar-se els
arguments que portaran a la gestació del catalanisme i, amb ell, a la
definició d'un iberisme especificament catala. L'autor posa de manifest
com molt aviat, en ple segle xvrir, un text com el Via fora els adormits
aporta arguments destinas a fonamentar una organització politica diversa
dels pobles peninsulars, sense proposar una solució iberista, perb palesant
un replantejament del statu quo estatal.
Els pensadors del xvrii amb Capmany al capdavant comencen a
desenvolupar el repertori d'arguments que recollira mes tard el catalanisme
politic en un rentit que pauta les diferencies de rihne en els nous parhetres
de modemitat entre Catalunya i la resta de la monarquia hisphnica, malgrat
que el tema de Portugal moltes vegades no aparegui i malgrat el particular
intent de pacte entre la dinhica econbmica i social catalana i els trets
culturals castellans adoptats per I'Estat borbbnic. Aquí trobem un dels
encerts del llibre de Martinez-Gil: considerar I'iberisme no com una
ideologia autbnoma sin6 com a resultat d'un procks geopolitic vinculat al
desenvolupament de la consciencia nacional dels pobles iberics. En les
paraules del mateix autor I'iberisme queda defmit com «un nacionalisme de
nacionalismes». Aixb li permet ampliar el camp de visió amb que la
historiografia ha insistit nonnalment fent gairebe esment exclusiu de la
tradició iberista d'arrel federal. Al contrari, Martinez-Gil recupera el debat
politic que es dóna al voltant de la llarga implantaei6 de 1'Estat liberal al
xlx, cosa que li permet integrar la tradició conservadora catalana, que
moltes vegades s'oposa aferrissadament a I'iberisme pel fet de considerarlo una estrategia d'absorcib de Portugal per part del centralisme estatal.
Proposa distingir entre un iberisme catala i un iberisme catalanista, amb la qual
cosa pot posar de manifest com el tema portugues es planteja, per foqa, cada
vegada que es toca la conformació politica de I'Estat.
L'autor troba a Catalunya tres tipus d'iberisme, durant els dos
primers tercos del segle x x : el provincialista, el federalista i I'unionista.
Caldria fer esment dins d'aquestes categories d'algunes figures clhssiques
de I'iberisme local. En primer Iloc, Antoni de Puigblanch, considerat el
primer iberista cataih i del qual Martinez-Gil ens recorda la seva concepció
provincialista de les regions i nacionalitats dins la seva idea de I'Estat.
Tambe el pensador catblic Jaume Balmes es preocupa de Portugal pero es

mou sempre dins d'un horitzó tebric ja que temia les influt'ncies negatives
sobre 1'Estat espanyol del revolucionarisme portugues d'aleshores. Caldria
considerar tamb6 figures com ara la del diplomatic Sinibald de Mas, autor
d'lberia (1851), actiu defensor d'un estat unitari d'abast peninsular. Cal
esmentar tamb6 la important tradició federalista encapcatada per Pi i
Margall i fuialment recollida i transformada pel catalanisme de Valenti
Almirall. El federalisme t6 com a base una concepció del pacte
sinal.lagmatic a diferents nivells, des dels individus fins a l'esiruciuració
federativa de 1'Estat. Aixb suposava, malgrat tot, la regionalització de les
diverses cultures peninsulars, fíns i tot de la portuguesa, perque el
federalisme no tenia les mediacions culiurals necessaries per sortir d'un
motlle estatal forjat sobre el model castelli. Pero la forca de I'argumentació
que es desenvolupa al llibre radica en el fet de mostrar no solament una
complexa diversitat de concepcions iberistes, sin6 principalment com el
desenvolupament de la conscikncia nacional produeix finalment un
iberisme local.
Potser vist des d'aquest angle, el criteri expositiu basat en la
tradicional seqükncia provincialisme, regionalisme, nacionalisme no hagi
estat el mes encertat per ensenyar tota la riquesa del pensament vuitcentista.
Perquk I'etiquetatge politolbgic enfosqueix el iet que es tractava d'un ilgid
debat amb el centre sobre la implantació mateixa de I'Estat liberal. En
aquest debat les formes d'organització estatals: la provincia, la regid, etc.,
no necesshriament suposen graus de conscikncia diferents dins un mateix
desenvolupament. Com a tal debat estava sotmks també als canvis que
s'estaven produint al món, a la competkncia exterior i als nous corrents
ideolbgics, perb sobretot a la mateixa crisi de I'Estat unitari. Aixi, cal citar
a tal1 d'exemple I'encertada inclusió de Joan Cortada, escriptor romantic
ben representatiu de la generació del mig segle. Com I'autor assenyala,
Cortada es va preocupar, de forma ben excepcional entre els escriptors del
seu temps, de Portugal. Cortada va advertir del perill que el conflicte intem
provoqu6s la seva anneió a Espanya o a Castella. De fet, la concepció que
Cortada tei del problema portugues 6s molt semblant a la que tindran
posteriorment alguns sectors propers a La Renaixenca. No hi ha una visió
exclusiva del provincialisme i I'argument ultrapassa, de fet, aquesta
categoria politica administrativa. Aquesta denominació queda massa curta
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perla mena d'argumentacions que fa servir la generació romantica que esta
reaccionant davant la manera esbiaixada en que es produeix la implantació
de I'Estat liberal a Espanya. Per cert, que I'etiqueta de provincialisme va
ser rebutjada explicitament en un conegut article de I'historiador
contemporani Antoni de Bofanill.'
En el segon capitol s'aborda la relació amb el regionalisme. L'autor
ja ha tractat de la importancia del llatinisme en la conformació d'un
pensament iberista, sobretot, en el de Víctor Balaguer. L'argumentació se
centra en una producció tebrica plenament catatanista que encara no
qiiestiona la realitat de I'Estat. Es mcta de posar de manifest les posicions
d'un nucli d'autors que, a diferencia del federalisme classic, feien especial
insistencia en els trets diferenciadors que definien el caracter nacional de
les diverses cultures iberiques. Autors com, per exemple, Francesc Romaní
i Puigdengolas i Santiago Pella i Forgas sostenien a la vegada un rebuig de
I'iberisme i una proposta regionalista d'eshicturar i'Estat segons els
diversos pobles peninsulars. Des d'un important portaveu deis nuclis
conservadors barcelonins, com 6s la revista La España Regional,
s'introduien les teoritzacions regionalistes que plantejaven com a finalitat
un Estat iberic, a la vegada que es mostraven molt crítics amb les
formulacions iberistes, perque consideraven, com ja s'ha dit, que amagaven
un intent d'assimilació. En general les especulacions politiques d'aquest
nucli en relació amb el tema iberic estan curosament exposades al Ilibre. El
capítol es tanca amb I'imporiant debat que va generar I'ultimAtum britanic a
Portugal. Aquest fet posava cniament de manifest I'augment de la tensió
mundial i en particular la que s'exercia sobre els parsos del Mediterrani.
Potser hauria calgut insistir m6s en la forta implicació del grup de redactors
de La España Regional amb el debat colonialista que s'estava produint al
mateix moment. Rebutjar I'iberisme era al mateix temps, com es pot
constatar a les pagines de La España Regional, rebutjar les propostes dels
intel~lectualsi agitadors colonialistes del centre, com es el cas de Joaquín
Costa, d'assimilar I'imperi portugues a les possessions colonials espanyoles

' Es pot consultar sobre aquest aspecte Albert GHANIME,Jaan Cariada: Calalunya i
els calalans alsegle XIX,

pig. 119-121.
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en un moment que a Europa s'esta celebrant la conferkncia de Berlín
(1885). D'altra part, com ressalta I'autor, el fet desperta I'interes per
establir relacions comercials amb el mercat pomigues. La polemica colonial
apareixia amb forqa al mateix moment que es posava en relleu la crisi del
sistema colonial espanyol i es produien tota mena de propostes
modernitzadores en un primer impuls regeneracionista. En aquest clima des
de Barcelona s'estava discutint el paper catala davant una modernitat que
semblava posar en qiiestió el paper mundial dels estats iberics.
El tercer capítol s'ocupa del decenni final del segle passat. L'autor fa
un repbs del complex m6n cultural catala de la danera decada del segle xx.
Insisteix en primer terme en I'entrada d'una nova generació. F'rimeramenf
amb I'expenencia dels joves del Centre Escolar Catalanista, que va abocar a la
impció del catalanisme polític amb la fundació de la Lliga Regionalista.
Paml.lelament, pren en consideració la introducció al pais dels conents
intel.lectuals europeus de la fí de segle de la ma del corrent modernista i fa un
esment especial del paper del poeta Joan Maragall.
Tot plegat condueix a les formulacions imperialistes de Prat de la Riba.
Aquest impenalisme pmtik que al llibre seweix de marc a la gestació definitiva
de I'iberisme, Bs, a m&, expressió d'una nova sintesi «regeneracionista».
Aquest caracter Bs bbic, al nostre parer, per entendre el sentit real de
tot aquest conjunt de plantejaments expansius des d'un poble petit i
sostingut per forces politicament minorit&ies. Es tracta de forces que
recolzen la seva política sobre la més actual formulació de la modernitat, la
qual cosa ens sembla, mes que una activa projecció cap a fora, una manera
de poder fer una política que consolidBs el nacionalisme com a opció
política a Catalunya. Aixb no significa que hi hagi hagut algun moment en
que la proximitat a forces d'abast estatal o la d i n h i c a dels sectors
econbmics permetés concretar una política o una proposta d'organització de
I'Estat, d'acord amb aquest marc ideolbgic.
Caldria afegi que, si be I'imperialisme pratia proporciona
efectivament un marc a l'iberisme, no sempre coincideix amb ell. S'ha de
tenir present el caricter quasi sempre ideal d'aquestes propostes, la qual
cosa obliga a particularitzar-ne el sentit com en el cas de I'aproximaci6 al
lusitanisrne sostingut per Ignasi de L. Ribera i Rovira.
L'estudi d'aquesta figura i de la seva incidencia en I'iberisme de
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Ioan Maragall inicia una segona part ben diferenciada del Ilibre, sobre la
qual gravita la part heuristica i especificament liter&ia.

Lusitanisme i iberisme: la relació d'Ignasi de L. Ribera i
Rovira i Joan Maragall
Malgrat la importancia que atorga als efectes de I'aparició del
nacionalisme, Martinez-Gil és ben conscient de les dificultats de I ' h b i t
politicocultural catala per generar per se un corrent lusitanista. El
desenvolupament d'aquest queda estretament relacionat amb l'activitat del
polifacetic lusitanbfil Ignasi de L. Ribera i Rovira i la seva ulterior relació
amb el poeta Joan Maragall.
Mes enlla del seu lusitanisme, Ribera es mereix un estudi per la seva
trajectbria. Va destacar com a catalanista republica i com a periodista. Va
ser I'ultim director del diari republica El Poble Calala. Va destacar com a
introductor de I'escoltisme i es va significar per la seva activitat a favor de
I'expansió econbmica catalana a I'exterior. Es relaciona amb Portugal de
molt jove quan per circumst~cieslaborals del seu pare, un enginyer
vinculat amb la indústria t&xtil, va marxar amb la seva familia a viure al
pals atlantic. Aleshores, Ribera i Rovira ja havia comencat la carrera de
Dret a la Universitat de Barcelona. A Portugal, s'inicih com a corresponsal
enviant crbniques sobre la cultura i l'actualitat politica portuguesa a
diverses publicacions catalanes. Ei periode de joventut de Ribera, ben aviat
relacionat a Barcelona amb el m6n del cataianisme, queda curosament
reflectit al Ilibre. Les seves crbniques portugueses s6n estudiades talment
com les seves relacions amb el principals inte1,lectuals lusitans.
D'aquest apropament a I'activitat de Ribera durant els primen anys
del segle es desprenen algunes de les tesis principals del Ilibre. En primer
Iloc, la critica de la venió que postula que Ribera 6s I'introductor de
I'iberisme i que estableix una identitat ben directa entre iberisme i
lusitanisme. Com a corresponsal i com a literat Ribera dugu6 a t e m e una
intensa activitat fins a 1906, que li atorga un sentit cultural sobre el qual es
poguessin fonamentar unes relacions de caracter comercial.
Les fomulacions politiques d'aquest lusitanisme es donaran en una
conjuntura tan significativa com la que va defmir la Solidaritat Catalana. 1
allb m6s importani, es faran guiades per Joan Maragall. Es, doncs, el poeta i

principal intel.lectual catala (per la seva repercussi6 cívica) el que dóna
carta de naturalesa a l'iberisme i no el jove Iusitanbfil republica. MartinezGil es basa en un estudi exhaustiu, tant de la producció de Ribera com de
les seves relacions portugueses, per fonamentar aquesta interpretacib. Al
mateix temps hi ha un apropament a les relacions de Maragall amb la
cultura portuguesa, que posaria en relleu que de fet el paper de Ribera va
ser el de nexe i connector entre el poeta i el m6n cultural lusita.
Aquesta perspectiva innovadora necesita tambd fer revisi6 dels
plantejaments tradicionalrnent acceptats, sobretot per la critica literaria,
sobre el pensament iberista de Maragall.
La tesi acceptada per la critica literaria des de Serrahima fins a
Marfany consisteix a sostenir I'existencia d'un iberisme permanent des de
la joventut del poeta fins a les seves darreres obres. Perb Martinez-Gil,
toma, molt encertadament, a donar una explicació mds histbrica de les
postures iberistes del poeta. Per Martínez-Gil I'iberisme de Maragall 6s una
definició madura en relació directa amb l'esdevenidor del catalanisme
politic i les seves necessitats d'intewencionisme a la política espanyola. Pei
aixb el situa en el moment en que es defineix explícitament iberista el 1906,
any de I'esclat de la Solidaritat Catalana i punt d'arrencada d'un fort
intewencionisme catalanista a la política en crisi de la Restauracid.
L'iberisme ds, dins del pensament del poeta de Sant Gewasi, la
culminaci6 de les seves concepcions en la relació de Catalunya i Espanya,
que va estar caracteritzada per l'oscil~lacib entre la radicalització dels
plantejaments nacionalistes, que el condueixen a I'«Addu Espanya)) del
poema Oda a Espanya, immediat a la crisi colonial del 98, i la necessitat
d'un pacte sobre la missió de Catalunya dins del context espanyol, que el
porta a concebre com a tasca del catalanisme la regenera& de 1'Espanya
decadent. A partir de 1901 Maragall es traba cada vegada mes enfiontat a
la necessitat de precisar el lloc de Catalunya dins el context ibMc. Les
relacions amb el m6n occita el fan dubtar sobre el paper de Catalunya. Perb
les relacions amb els modemistes castellans i amb membres importants de
I'anomenada generació del 98, com ara Martinez Ruiz i Unamuno, el van
decantant a la formulació del paper iberic de Catalunya. L'iberisme arriba
fmalment el 1906 com a f6rmula per fer possible la coexistencia dels dos
nacionalismes en principi incompatibles: el catala i el que hauria de reunir

tots el pobles de la península, respectant-ne les individualitats prbpies. El
prbleg al llibre Poesia & Prosa (1905) de Ribera i Rovira va ser el primer
text clarament iberista del poeta, seguit de seguida per una serie d'articles.
Cal insistir en el moviment solidari de 1906 com el gran entom en que es
fixa aquest iberisme.
Cal tomar al fil conductor del desenvolupament del nacionalisme i
retrobar I'imperialisme pratih, que fa de fonament de les idees del primer
noucentisme. L'autor 6s ben explicit en assenyalar la volada política que
pren I'iberisme. L'iberisme mitic de Maragall baixa al terreny de la
confrontació ideolbgica i pren cos en un venta11 d'opcions estrategiques
exteriors dins del catalanisme que moltes vegades se sobreposen, com per
exemple I'africanisme o I'americanisme. L'imperialisme en la formulació
de Prat de la Riba dóna un sentit particular a l'iberisme perque permet
l'afirmació nacional sense plantejar-se I'independentisme. Perb s'ha de
tenir present que I'iberisme queda sotmes al debat ideolbgic i, per tant, a
concepcions diverses. Martínez-Gil apunta en el seu llibre aquesta confrontació
malgrat que, de fet, ultrapassi el Iimit temporal del seu objecte d'estudi.
De totes maneres crec que s'ha de recordar el rebuig que va fer el
noucentisme, especialment el seu mentor Eugeni d'Ors, de la revolta
porhiguesa que el 1910 va conduir a I'adveniment de la República. Es
tractava del rebuig a la revolució liberal que quedava explicitament associat
a la idea de lusitanisme i iberisme que Ribera i Rovira havia difós a
Barcelona. Les caracteristiques geoestrategiques que quedaven implicites
en el debat, com ara el rebuig a l'expansionisrne militar i, per tant, a
l'aventura africana, en tant que es potenciava l'expansió comercial cap a
Portugal i I'America del Sud, comportaven a la vegada una definiciá
democrhtica liberal de I'Estat.
Per acabar s'ha insistir en la importancia d'aquest estudi, que, des de
I'hbit de la historia liteidna, rescata per a la historia política i culiural un
comnt tan significatiu a l ' h b i t de les elits peninsulars que adquireix unes
connotacions especifiques en el pensament polític catala del tombant de segle.

