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EDITORIAL
La figura de Gabriel Alomar i Vilallonga (1873-1941) és un mite que la generació dels
que ara rondam la trentena llarga i la quarantena ha conegut amb relativa poca intensitat. En un país petit on tot sempre és molt difícil i on, com explica el professor Antoni
Marimon, la massa crítica del mallorquinisme polític és escassa, l'esquerra sobiranista
sempre va prioritzar fer pedagogia reivindicativa d'Emili Darder i de les altres figures
del republicanisme nostrat assassinades pels feixistes com Aurora Picornell, comunista,
o Alexandre Jaume, socialista. Alomar era, per als joves sobiranistes progressistes de fa
quinze o vint anys, una figura present al nomenclàtor de Palma, un agrupament escolta a
Establiments (un dels dos únics agrupaments laics no catòlics de l'illa, conjuntament
amb el de Palmanyola) i una fundació lligada al PSIB-PSOE amb poca activitat.
Poc a poc vàrem començar a conèixer el personatge gràcies a la tasca valuosíssima
d’intel•lectuals vinculats a la UIB com Pere Rosselló Bover - a qui devem, conjuntament a col·laboradors seus de la talla d' Antoni Ignasi Alomar o Sebastià Sansó, la cura
de l'obra completa alomariana- o Damià Pons. També el volum ben interessant que publicaren els historiadors Catalina Moner i Jordi Pons. Descobrírem la feina que a l'inici
de l'actual període polític havia fet l'escriptor i periodista Antoni Serra (fundador del
Partit Socialista d'Alliberament Nacional - PSAN- a l'illa) per divulgar el personatge, esdevenint el seu primer biògraf. I, allò més rellevant, varem ser conscients, gràcies al
mestratge d'alguns dels nostres "majors" (en el meu cas de persones vinculades al Grup
Blanquerna com Antoni Llompart, Miquel Àngel Maria o Nanda Ramon) que Gabriel
Alomar era qui primer havia lligat a nivell teòric les lluites compartides que el mallorquinisme d'esquerres i ecologista ha practicat els darrers cinquanta anys. Molt abans,
per cert, que Omnium Cultural encunyés el terme a Catalunya els anys del Procés.
Podria dir-se, sense que fos una boutade, que bona part de l'acció tàctica i estratègica del
sobiranisme mallorquí de les últimes dècades, començant pels processos de confluència
entre el mallorquinisme progressista i l'esquerra verda, acabant amb l'obertura i la incorporació al seu corpus ideològic de nous moviments socials com l'ecologisme, el feminisme o la cultura de pau són tremendament alomarians. La recerca de la modernitat i la

transformació social o conceptes com urbanisme crític i construcció nacional, una constant d’avui, beuen d’aquell esperit que Alomar va representar. Hem viscut i vivim
l’eclosió d’un món on allò vell es resisteix a desaparèixer (fent vàlida la màxima gramsciana) i on les esquerres – i les dretes- tenen debats intensos entre tradició, modernitat,
avantguardes i futur. Conceptes que el 2021 ens situen en unes coordenades molt semblants a les que va viure el nostre home. El context, malauradament, i reprenent el fil de
Gramsci, és perillosament semblant, també. Farcit de monstres.
Per això era fonamental dedicar un monogràfic de L'Altra Mirada com aquest, amb tantes veus expertes i tantes vessants, a Gabriel Alomar. Perquè el present que ens està tocant i el futur que intuïm, tant a les Illes Balears com al món, necessitarà del seu mestratge i dels aprenentatges col·lectius que poguem fer de les llavors que ciutadans valents com ell varen sembrar. Gaudim-lo i aprofitem totes les iniciatives alomarianes que
tenim en marxa i les que vendran. És ben necessari.
Antoni Trobat
Coordinador del monogràfic sobre Gabriel Alomar de L'Altra Mirada
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LA BIOGRAFIA DE GABRIEL
ALOMAR

1.1 LA BIOGRAFIA DE GABRIEL ALOMAR

GABRIEL ALOMAR 80 ANYS DESPRÉS DE LA SEVA
MORT
Pere Rosselló Bover

El 7 d’agost de 1941 Gabriel Alomar i Villalonga va morir a l’Hospital Israelià de la ciutat
del Caire, ben lluny de Mallorca. Des de 1937 residia a Egipte, on havia estat designat
Ministre Plenipotenciari –un càrrec equivalent al d’ambaixador– pel govern de la
República. Al final de la guerra Alomar es convertí en un de tants exiliats republicans que
no podien tornar a la seva pàtria. I, des de la seva mort, les seves restes mortals varen haver
de romandre a l’exili durant 36 anys, fins que tornaren a Mallorca el 8 d’agost de 1977.
Aquest home silenciat durant tant de temps fou un dels intel·lectuals i polítics més
importants que Mallorca ha donat al món. La seva obra com a articulista, pensador, crític
literari, narrador i poeta té una vàlua inestimable que ara, des de l’inici de l’edició de les
seves Obres Completes l’any 2000, començam a redescobrir.
Gabriel Alomar havia estat alumne de Gabriel Llabrés i de Josep Lluís Pons i Gallarza a
l’Institut Balear, on va ser deixeble d’alguns dels patriarques de la Renaixença
mallorquina. L’any 1888 inicià els estudis de Dret, que després va abandonar, i de
Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. En aquesta ciutat el seu catalanisme es va
consolidar gràcies al contacte amb alguns dels prohoms de la Renaixença. Ja llicenciat, des
del 1896 va col·laborar al diari La Almudaina i a les revistes En Figuera, La Roqueta,
Catalònia i Nova Palma, entre d’altres. En els articles dels primers anys ja hi ha l’embrió
de les seves idees regeneracionistes. L’antimilitarisme, la tolerància, la defensa de l’esperit
crític, l’oposició al «seny» burgès, el refús del provincianisme i de l’estatisme, l’oposició a
la política colonial espanyola, l’interès per les novetats literàries franceses, la preocupació
per la renovació pedagògica, etc. són algunes de les idees més importants que ja
caracteritzen el pensament del jove Alomar. Als setmanaris En Figuera i La Roqueta, on
signava amb el pseudònim de «Biel de la Mel», hi publicà quadres costumistes, en què va
modernitzar aquest gènere del segle XIX, uns pics amb un to més líric i elegíac i, altres
vegades, aproximant-lo al conte.
Des de 1901 va ser professor auxiliar de l’Institut Balear. L’any 1911 va guanyar per
oposició una càtedra d’institut, que exercí als instituts de Figueres i de Palma. Tota la vida
Gabriel Alomar va sentir una forta preocupació per la qüestió educativa. Denunciava
l’ensenyament rutinari, basat en la memorització mecànica i en els càstigs, i defensava una
pedagogia que cercàs la comprensió i el plaer del coneixement.

El seu pensament començà a articular-se en un text bàsic, «Els dos esperits», publicat a la
revista Catalònia el 1898. Però és el 1904 quan queda perfectament definit a la conferència
El futurisme, que llegeix a l’Ateneu Barcelonès. En El futurisme parteix de la idea segons
la qual hi ha dues forces antagòniques que conviuen en la societat: la que mira cap al
passat i que l’individu troba materialitzada en conceptes com la pàtria, la religió, les
tradicions, els costums o la família; i una altra que apunta cap al futur i que impulsa a la
rebel·lió i a la transformació del món. Per a Alomar, tot seguint les teories de Thomas
Carlyle, el Poeta –mot que empra en un sentit que hi integra tots els creadors, tant
escriptors com artistes, filòsofs, científics o polítics–, havia de ser un rebel que havia de
dirigir la societat cap al futur. En el fons, el futurisme és una interpretació del modernisme
des d’una perspectiva nacionalista, regeneracionista i messiànica, que vol combatre
l’endarreriment de la societat de l’època. Però també és un moviment etern de la història,
un moment del cicle de l’evolució, en el qual la humanitat «va renovant a través dels segles
les pròpies creences i els propis ideals». En El futurisme hi ha dos conceptes essencials: el
de Fília, com a ideal de les noves generacions que crearan un demà millor; i el de la Ciutat,
com a centre d’irradiació del progrés a partir de l’activitat dels intel·lectuals. Alomar
pensava que el catalanisme s’havia d’orientar cap al demà. Creia que, enfront del
catalanisme conservador de la Lliga Regionalista d’Enric Prat de la Riba, feia falta un
corrent progressista i liberal, que promogués la regeneració i la modernització i que
sobretot s’estengués a les classes obreres.
Des del 1904 Alomar escriu al diari El Poble Català. A la secció Sportula d’aquest
periòdic, hi signa amb el pseudònim «Fòsfor», sobrenom que significa «el que fa llum». Hi
treu articles essencials per comprendre el seu pensament polític i estètic, com: «El
liberalisme Català», on desenvolupa la seva proposta d’un catalanisme que integri els
corrents republicans; «Variacions sobre la pena de mort», on combat aquesta condemna
que els estats apliquen per castigar alguns delictes; «El Verb de Catalunya», on defensa la
unitat de la llengua catalana; «Ruralitat», on denuncia l’excés de ruralisme que dominava
la literatura catalana del moment i defensa una literatura d’esperit ciutadà i europeu; o
«L’estètica arbitraria», on comenta alguns dels punts fonamentals de l’estètica noucentista.
Però, tot i que Alomar coincideix en molts d’aspectes amb el noucentisme (el classicisme,
el mediterranisme, el civilisme, l’arbitrarisme...), va restar al marge d’aquest moviment a
causa del seu progressisme radical. Per això moltes de les seves col·laboracions sortiren
també a L’Esquella de la Torratxa i a La Campana de Gràcia, publicacions barcelonines
de base esquerrana i republicana.
En 1911 va reunir la majoria dels seus poemes al volum La columna de foc. El títol també
remet a la idea del poeta com a guia de la societat i prové del capítol 13 de llibre bíblic de
l’Èxode, que parla de les dues columnes, una de núvol i l’altra de foc, que guiaven el poble
d’Israel pel desert després d’haver escapat del captiveri d’Egipte. La columna de foc és una
síntesi de les principals estètiques del final del segle XIX (simbolisme, decadentisme,
prerafaelitisme, parnassianisme, classicisme...), en un afany d’actualitzar la nostra poesia.
El 1908 Gabriel Alomar va defensar públicament l’anarquista Joan Rull, que havia estat
condemnat a mort amb proves poc convincents. Més tard, el 1909 també defensà Francesc

Ferrer i Guàrdia, acusat de ser l’instigador dels fets de la Setmana Tràgica. En aquests
casos intentà demostrar, infructuosament, com la pena de mort és un càstig que envileix la
societat que el practica. Un pensament que va exposar a la conferència La pena de mort,
llegida el 1912 en el Congrés de la Llibertat, celebrat a Barcelona, i que és un dels seus
textos més coneguts.
Alomar va esser el que avui en dia diem un escriptor compromès. El seu pensament polític
el va dur a intentar sintetitzar el catalanisme d’esquerra amb el socialisme, tal com explicà
als articles «Catalanisme socialista» i «Negacions i afirmacions del catalanisme» (1910).
Per a Alomar la república i el socialisme havien nascut de la Revolució francesa i de les
revoltes obreres del segle XIX. El socialisme implicava l’evolució progressiva; mentre que
la monarquia representava la tradició immobilista. Per això, segons el nostre autor, tot
socialista és implícitament republicà i els republicans han de ser necessàriament socialistes.
Al llibre La política idealista (1920) Alomar explica que hi ha dues maneres de concebre
la política o el que ell deia «l’art de regir la Ciutat»: la del polític que acomoda les seves
idees a la realitat social per mantenir-se en el poder; i la del polític que actua d’acord amb
uns principis de justícia i d’ideal. Ell s’incloïa en la segona categoria i considerava la
primera «perniciosa i execrable». Per a ell, el valor del polític està precisament en la
capacitat d’infondre en la gent del poble la seva espiritualitat, encara que això el pugui dur
a moments d’impopularitat o de refús per part de les masses.
Però Gabriel Alomar no sols va ser un teòric de la política, sinó que també hi dedicà una
part molt important de la seva activitat. D’acord amb les seves idees, la seva dedicació a la
vida pública estava amarada d’un profund idealisme, que a la pràctica li provocà conflictes
freqüents. Amb Marcel·lí Domingo i Francesc Layret, el 1916 fundà el Bloc Republicà
Autonomista, convertit l’any següent en Partit Republicà Català, pel qual va ser elegit
diputat per Barcelona el 1919. El 1920 participà en la fundació de la Unió Socialista de
Catalunya, amb Rafael Campalans i Manuel Serra Moret. Alomar arribà a presidir la Unió
Socialista de Catalunya, però més tard en fou expulsat per no seguir la disciplina de partit.
A Palma la seva relació amb els sectors intel·lectuals mallorquins va ser complexa i
malentesa. Si bé amb alguns escriptors –com Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera o
Miquel dels Sants Oliver– hi va haver una admiració mútua, tot i les diferències
ideològiques, amb d’altres hi va estar clarament enfrontat. És el cas sobretot de mossèn
Antoni Maria Alcover, amb qui les bregues i polèmiques varen arribar a extrems
inacceptables.
Als anys 20 i 30, Alomar col·laborava als periòdics més prestigiosos, com El Imparcial, El
Ideal, El Sol, El País, etc., de Madrid; o La Nación, de Buenos Aires. Però també escrivia a
la nostra premsa, com el setmanari Sóller, El Obrero Balear, l’Almanac de les Lletres o al
diari El Día. Moltes de les seves idees varen ser recollides i sistematitzades en alguns dels
seus assaigs, com La guerra a través de un alma (1917), El frente espiritual (1918), Verba
(1919), La formación de sí mismo (el diálogo entre la vida y los libros) (1920) o La
política idealista (1920), ja esmentat. El seu prestigi va esser reconegut per molts

d’intel·lectuals estrangers, com el comte de Keiserling, Francis de Miomandre o Rubén
Darío, entre d’altres.
La victòria feixista de 1939 el va dur a romandre a l’exili. Al Caire col·laborà al diari Le
Journal d’Egypte amb textos en francès que signava com Albert du Beaurocher,
pseudònim que reflecteix la seva enyorança de Mallorca.
L’any 2000 l’Editorial Moll va iniciar la publicació de les Obres Completes de Gabriel
Alomar, que varen quedar interrompudes durant anys per causes diverses. Represa aquesta
tasca el 2018, n’hem tret fins ara 6 volums i n’hi ha un setè en premsa. I tenim material
recollit per molts de toms més. Es tracta d’un conjunt de milers de pàgines d’un alt valor
literari, històric, polític, pedagògic, filosòfic, etc. És una tasca fonamental per a la nostra
cultura, a la qual no podem renunciar.
A través de les pàgines que va escriure al llarg de la seva vida veiem com Gabriel Alomar
va ser un avançat al seu temps, un futurista que va intuir l’esperit de les generacions
futures. Avui la major part del seu pensament no sols és actual i viu, sinó que està en la
línia de l’esperit més avançat del nostre món. Per aquest motiu no podem oblidar el seu
missatge i hem de tenir-lo com un dels referents més importants de la nostra cultura.
Aquest vuitantè aniversari n’és una bona ocasió que no hem de desaprofitar.

1.2 GABRIEL ALOMAR. DEIXEM LA IGNORÀNCIA
PER L’HONESTEDAT COL·LECTIVA

Miquel Rosselló Xamena

“No cal perdre’s en divagacions excessives: Gabriel Alomar (...) ha estat el gran ignorat
de la societat mallorquina” (Serra, 1984, p. 9). Així de contundent es mostra Antoni
Serra a l’inici de la primera biografia d’Alomar, datada el 1984. Gabriel Alomar.
L’honestedat difícil està inclosa dins una col·lecció editada per l’Ajuntament de Palma
sobre mallorquins il·lustres. El llibre, d’unes escasses noranta pàgines, s’escriu en un
context de canvi polític... i com en tot canvi de cicle i de règim, els referents oblidats
reviscolen. Així va passar amb Alomar entre els sectors nacionalistes d’esquerres en
aquells anys on el cicle de la Transició arribava al seu fi i el model del Règim del 78 es
consolidava. No resulta gens casual, idò, que el Partit Socialista de Mallorca (PSM)
sigui el primer que en 1982 fa un homenatge a Alomar. Alhora, l’Ajuntament de Palma
l’anomena fill il·lustre (PSM, 2016, p. 21). Vist el context, tot fa pensar que la societat
mallorquina estaria sortint de l’oblit alomarià on s’havia vist abocada. Ara bé, Antoni
Serra és molt conscient del que diu quan apunta que seguim ignorant a un dels pares del
mallorquinisme popular: fins i tot en uns anys d’homenatges i disputes sobre la seva
figura, pocs són els que en veritat saben qui va ser i com pensava Gabriel Alomar i
Villalonga.
L’afirmació de Serra es confirma amb el pas dels anys. Des de la publicació del seu
volum el 1984 fins a l’any 2017, quan l’editorial Illa publica la feta per Catalina Moner
i Jordi Pons passen trenta-tres anys. Si el llibre de Serra està escrit el 1984, què ha estat
de la reivindicació d’Alomar fins al dia d'avui? Hom podria pensar que amb la
consolidació de l’esquerra republicana i sobiranista de Mallorca hi hauria un cert
incentiu per estudiar la seva figura. Ara bé, com ja hem dit, el fet que no hi hagi hagut
moltes més biografies escrites des d’aquells anys és prova que l’oblit vers la figura
d’Alomar segueix present. Altra vegada ens trobam amb la paradoxa: Gabriel Alomar
segueix essent reivindicat constantment per ser “qui uneix el nacionalisme amb la
qüestió social”... però més enllà d’aquesta frase buida de contingut (com l’uneix?, de
què ens serveix avui en dia la seva concepció?), Alomar ha transcendit poc als espais
militants i acadèmics. Mentre a Galícia s’homeneja a Castelao i a les universitats
s’ensenya el pensament d’Azaña, a Mallorca i a Catalunya es deixen les idees
alomarianes dins els calaixos. Antoni Serra ens ofereix l’oportunitat de treure la pols als
llibres d’Alomar per tornar a posar la seva figura al centre dels debats polítics actuals.

En unes altres paraules, la biografia que ens ofereix Serra és una primera aproximació
alomariana necessària per aquells joves (i no tan joves) militants o curiosos que volen
repensar-se. Es podria dir que parlar de “necessitat” referint-se a una lectura pot sonar
massa imperatiu. Ara bé, en moments històrics de desorientació, la necessitat pot
esdevenir força motora de canvi. Recercar entre les figures del passat pot servir per
donar respostes als conflictes del present. Alomar és un clar exemple de com fer-ho. És
per això que el llibre de Serra fa de la necessitat virtut servint d’introducció breu a qui
era i com pensava el mestre palmesà. De fet, per dir-ho amb més detall, el llibre de
Serra en té moltes, de virtuts: és breu i dinàmic, de lectura lleugera, apte per tots els
perfils de lectors, ens aproxima a un Alomar amb totes les seves facetes i ens encamina
a encaixar el seu pensament per repensar-lo i començar a conèixer-lo amb més
profunditat.
Ara bé, un avís per navegants: Qui cerqui en aquest llibre una proposta doctrinal sobre
Alomar, s’equivoca. No entra en grans disputes sobre què pensava ni detalla de manera
exhaustiva el context que li va tocar viure. Així, s’allunya d’una certa retòrica
acadèmica i s’acosta a la divulgació. Serra simplement exposa la quotidianitat i els fets
que marquen l’autor i els relaciona amb el que va ser la seva obra. Això no vol dir que
l’estudi que es fa al llibre no sigui rellevant. Ans al contrari: El llibre esdevé un punt de
partida des d’on investigar, interessar-se i llegir més. A l’hora d’enfrontar-se a un text
d’un autor cal entendre els condicionants d’època que el porten a escriure amb una
determinada intenció (Vallespín, 1995). Sols comprenent les vivències es poden
entendre els textos. Així, la biografia de Serra esdevé cabdal per entendre l’autor, per
acostar-lo a espais més enllà de l’acadèmic i per guiar a aquells que, en un futur,
vulguin aprofundir amb les fonts primàries de puny i lletra del mestre Alomar. Una
bona passa prèvia per encarar El futurisme o Negacions i afirmacions del catalanisme.
No oblidem que moltes de les contradiccions i actes que Alomar va viure i que trobam
al llibre poden remetre a situacions actuals. Com deia Mark Twain, la història no es
repeteix, però sí que rima.
L’isolament més absolut de Gabriel Alomar
La majoria d’aproximacions a Alomar es fan a partir de les tres facetes en que es sol
dividir l’autor: la més literària, la de la praxi política i l’Alomar més teòric. Serra, en
canvi, lliga totes les cares d’Alomar en una sola, articulant-les entorn de la seva
biografia. A més, ho fa amb un estil desimbolt, poc exhaustiu, que mescla l’anècdota
amb la història per fer arribar al lector a la confirmació de la principal hipòtesi del
llibre: mantenir una honestedat respecte de la teoria i la praxi no sempre és factible en
un territori hostil. De fet, Alomar mateix així ho va expressar a la conferència de
“Negacions i Afirmacions del catalanisme”:
Perquè jo, qui sóc un home d’illa, no sé si l’isolament més absolut és el
geogràfic o el moral; l’isolament del qui es troba lluny de la ciutat amb qui
comunica, o la del qui es troba en mig d’una ciutat amb qui no logra mai
comunicar... (Alomar, 1910)

Aquesta frase resumeix molt bé aquesta “honestedat difícil” que porta a Alomar a nedar
a contracorrent, tant a Mallorca com a Barcelona. Antoni Serra és qui ens explica com
Gabriel Alomar arriba a aquesta cosmovisió del món que era tan antagònic amb els
marcs hegemònics de l’època. A través de la biografia entenem molt com l’Alomar
sobiranista acaba modificant la seva visió del món mentre resideix des de Palma fins a
El Caire, passant per Figueres o Itàlia, esdevenint un home també universalista i
humanista. Alhora, entenem més del seu anticlericalisme. L’origen és polític, però
també personal, quan, en contra de la voluntat del jove Gabriel, l’oncle, capellà i tutor
legal, dóna l’extremunció a Anna Alomar, la germana petita. L’extremunció li provoca
un estrès que la duu a la tomba. Alomar mai va perdonar aquest fet, intensificant
l’animadversió cap a l’Església (Serra, 1984, p. 21-25). I aquests són sols alguns talls
d’exemples de com Serra entremescla la biografia amb la conformació del pensament
alomarià que el portarà a ser un outsider a cada terra que es trepitja.
Com assenyala Serra, Alomar forma part d’un pensament i d’una acció política nascuda
de la industrialització i basada en un catalanisme socialista. Per contrast, a Mallorca, es
troba amb una societat més agrària que la de Barcelona i, especialment, dominada pel
caciquisme conservador. Així “el professor no aconseguí connectar amb els sectors
populars de Mallorca (...) i no ho aconseguia ni com intel·lectual ni com a polític”
(Serra, 1984, p. 62). Així i tot, Alomar acaba essent diputat per les Illes Balears i manté
bones relacions amb sectors progressistes de Mallorca com Alexandre Jaume, del
PSOE, o una jove Aurora Picornell –de qui Serra ens assenyala l’admiració que li
desperta a Alomar la futura militant comunista del Molinar (Serra, 1984, p. 72). Al
mateix temps, esdevé mestre d’un nou corrent mallorquinista en l’expressió cultural que
es comença a allunyar de l’Escola Mallorquina, com serà el cas de Bartomeu RossellóPòrcel, deixeble seu. En unes altres paraules, Antoni Serra ens presenta un Alomar que
bascula entre sofrir l’aïllament del conservadorisme caciquil i de les classes cap a les
qui parla i la recerca d’una batalla cultural i política que pugui conformar una nova
aliança dins el mallorquinisme polític i l’esquerra del país.
En qualsevol cas, el llibre apunta en la bona direcció quan assenyala que Alomar esdevé
una ovella negra de la societat mallorquina. Potser la millor exemplificació és el xoc de
cosmovisions que planteja entre mossèn Alcover i Alomar, anant més enllà d’allò
anecdòtic de la seva picabaralla personal. Així Serra ens ve a dir que fins i tot en els
entorns catalanistes, Alomar tenia dificultats per connectar amb Mallorca, enfrontant-se
a la visió tradicionalista i conservadora que representa Alcover. L’antagonisme constant
entre les dues figures fa que Alomar quedi allunyat del seu sector aliat a l’illa. Aquest
fet l’aboca a què “fos un ser aïllat – gairebé un solitari—dins Mallorca” (Serra, 1984, p.
49).
Per altra banda, Serra no sols apunta les dificultats de mantenir una coherència
ideològica i política dins de l’arxipèlag. Els seus posicionaments pel que fa al
catalanisme li suposa un isolament enorme també a Catalunya. En aquell moment el
noucentisme està triomfant entre els entorns catalanistes. Així, tot i la intensa feina
editorial en català del moment i tot i l’estètica noucentista que Antoni Serra atribueix a

Alomar –tot i que cal recordar que El futurisme no deixa de ser la visió del modernisme
alomarià--, el mestre deixa de publicar en la seva llengua i ho fa en castellà. El motiu és
simptomàtic d’una era. Estic amb Serra en pensar que es deu a la concepció no sols
cultural, sinó també política que Alomar dona al seu catalanisme. Antoni Serra ens
presenta un Gabriel Alomar que provoca tensió amb l’hegemonia del catalanisme que la
Lliga està protagonitzant i s’oposa a una visió burgesa, higienista i particularista (o, com
deia Alomar, “de negació”) que representa. De tota manera, aquest fet l’acosta a
Marcel·lí Domingo o Francesc Layret, essent una espurna d’un catalanisme d’esquerres
que es consolidarà amb la Segona República. Això no lleva el buit que ha de patir a
Catalunya per part, un altre cop, dels sectors pròxims. Antoni Serra és capaç d’explicar
el context social català de l’època amb brevetat i entremesclar els elements culturals i
polítics que condicionen a Alomar en aquella època.
Les contradiccions ben enteses: el cas de l’autonomia de les Illes Balears
Un lector actual que tresqui entre textos podrà trobar un seguit de paral·lelismes entre
Gabriel Alomar i diversos autors contemporanis a ell, des de Salvador Seguí fins a
l’italià Antonio Grasmci. Els reptes que se’ls presenta als tres són igual de controvertits,
però en contexts diferents. Per una banda tenim al sard, que ens apunta a la necessitat
d’una guerra de posicions en el si d’Itàlia, entenent que el canvi no ve orquestrat des
d’una avantguarda revolucionària, sinó des de la construcció d’un bloc històric nacional
i popular. El mateix pensa Seguí --amb qui, per cert, Alomar tenia molt bona relació
(Serra, 1984, p. 68; Domènech, 2020, p. 170). Pel Noi del Sucre, la funció del sindicat
era la de capacitar la societat (més enllà de les forces obreres i tot) per guanyar el
terreny a la burgesia, bastió a bastió (Domènech, 2020, p. 165-169). Aquest pensament
que avui en diríem de contra-hegemonia fa caure als autors en contradiccions clares
entre praxi i marc teòric. El cas de Seguí es pot exemplificar amb un míting a Madrid
on, declarant-se revolucionari, argumenta que si la revolució vingués, s’hauria de
rebutjar per part de les classes subalternes per falta de capacitat organitzativa i política
per liderar-la (Seguí, 1976, p. 61). És en l’enfrontament en aquestes contradiccions que
veiem realment els autors en la seva plenitud. Alomar no va ser una excepció.
L’exemple de contradicció més clara en Gabriel Alomar és possiblement el cas de
l’autonomia de les Illes Balears. Alomar, en plena discussió a les Corts republicanes,
s’oposa a l’avantprojecte d'Estatut de les Illes. Els motius han estat matèria de
controvèrsia durant anys. Al 1975, a una entrevista que se li fa a Antoni Serra, ni ell
mateix sap dilucidar aquesta oposició per part del màxim representant del
mallorquinisme popular (Capellà, 1975, págs. 39-40). Amb la biografia, recollint fonts
escrites més enllà del Diari de Sessions de les Corts republicanes, Serra delimita més la
motivació de Gabriel Alomar en rebutjar l’autonomia. Aquest capítol és possiblement el
més destacat del llibre per pensar en l’actualitat, ja que delimita el moll de l’os del
pensament alomarià. Alhora, és el que més entra en la discussió del pensament i vida
del mestre.

Per començar, Serra situa el pensament d’Alomar en el marc del federalisme de Pi i
Margall i del catalanisme popular que se’n deriva. Així, per Gabriel Alomar,
l’autonomia no és una descentralització des de l’Estat (on apuntava, per exemple, el
federalisme dubitatiu del PSOE en el debat constituent de la República), sinó
l’assumpció de la capacitat de construir una confederació amb la resta de pobles.
Impossibilitat el projecte d’unió amb la societat catalana, més lliure de caciquisme i
amb una capacitat industrial, Alomar veu la possible autonomia com un contrapoder a la
República i, més important, al procés d’emancipació de Mallorca: les Illes estarien en
mans conservadores i, més concretament, en mans de March. Així, la seva acció no va
encaminada a negar la sobirania illenca, sinó que, rebutjada la seva capacitat sobirana
de confederar-se i assumit un marc de descentralització, volia evitar cedir terreny a les
elits locals. Un cop més, la lluita de trinxeres. Aquesta idea-força ja la plantejava
Alomar el 1903 i segueix essent més actual que mai en els processos de reconstrucció i
d’actuació del sobiranisme d’esquerres mallorquinista:
"¿L'aspiració de Mallorca? Un sol mot la concreta i resumeix: substantivació.
Millor dit encara: personalització. (...) es pot dir que l'abatiment de Mallorca
prové de no haver trobat encara la fórmula de la seva vida pròpia (...) En una
paraula: a incorporar Mallorca a la vida universal, aportant una modalitat
mallorquina a la civilització." (Alomar, 1989, p. 113)
Tornant a la biografia, Antoni Serra és capaç de sintetitzar aquesta posició en un dels
episodis més controvertits de la praxi política de Gabriel Alomar. Per tant, Serra
presenta un polític que pensa que ser favorable a una Mallorca autònoma era ser contrari
a un Estatut dominat pel caciquisme i basat en la decisió de la descentralització. És a
dir, precisament perquè no garantiria a Mallorca aquesta vida pròpia de civilització
moderna que Alomar ambicionava. D’aquesta manera s’explica també com Alomar al
final sí participa del procés cap a l’avantprojecte d’autonomia i com és present a
l’assemblea que l’aprova al Teatre Principal (Serra, 1984, p. 79). Serra explica aquest
Alomar més contradictori amb claredat i et fa entendre el seu autonomisme en un marc
més general d’estratègia política d’esquerres catalanistes i transformadores. Com dèiem,
el temps potser li va acabar donant la raó. Instaurat el Règim del 78 i fins el 2015, hem
vist com a la nostra terra el conservadorisme ha mantingut l’hegemonia en el procés de
configuració de l’autonomisme (fins i tot els dos pactes de progrés varen ser
possibilitats per una reestructuració de l’espai del centredreta, de la mà de la frontissa
d’UM) (Rosselló Xamena & Jordà-Sánchez, 2021, p. 50). Alhora, i ara ja des del 2015,
el mallorquinisme segueix lluitant per situar-se en el marc autonòmic com un actor de
canvi social i d’emancipació.
És en aquest Gabriel Alomar contradictori, entremesclat entre l’acció dins un context
hostil i la fidelitat als seus principis, on Serra ens permet acostar-nos a qui era i què va
suposar la seva figura. Alhora, en pocs paràgrafs ens posa entre les cordes del
mallorquinisme d’antany i l’actual i ens permet preguntar-nos (sense fer ell fer explícita
la pregunta) què hauríem fet nosaltres en aquell debat. Resta la pregunta oberta. Les
conseqüències, com apunta l’autor, les sabem tots: Exili i mort pels republicans que van

somiar una autonomia d’una manera o una altra. Potser ara seria adequat recordar el
contingut dels seus debats, per memòria... però també per fer futur.
Què ens aporta la biografia d’Alomar?
Antoni Serra ofereix un llibre introductori, però on en podem extreure diverses
conclusions. En l'àmbit personal, anant més enllà del mateix text i des d’una perspectiva
actual i jove, n’apuntaria dues:
En primer lloc, Alomar pertany a un seguit de personalitats que combinaven una intensa
carrera transversal (literatura, ciències socials, praxi política...). Aquests personatges de
caràcter més propi del Renaixement ja han desaparegut avui en dia. L’especialització i
la mercantilització del treball intel·lectual cada cop duu més a l’oblit la necessitat de les
competències transversals i dels aprenentatges plurals, portant-nos a coneixements
estancs i poc crítics. Pocs són els líders polítics actuals que, al mateix temps, portin a
l’esquena un bagatge reflexiu semblant al que portava Alomar. Alhora, pocs acadèmics
tenen avui la capacitat de poder treballar temes diversos (des de la poesia fins a
l’economia). En certa manera, hem perdut un bagatge de classes dirigents (en el sentit
gramscià del terme) que actuïn d’intel·lectuals orgànics de moviments polítics. La
pregunta ara seria: volem reproduir als nostres espais biografies com la d’Alomar?
La meva resposta és que segurament no. Aquestes personalitats, quan es mira la seva
biografia, amaguen una estructura social nociva que possibilitava aquest
desenvolupament reflexiu. Serra ho apunta molt clar quan parla de la posició patriarcal
d’Alomar vers la seva dona i destaca la posició de classe que tenia des del principi.
Quan admirem aquestes figures potser també ens podem demanar què hi ha al darrere i
si l’aproximació a aquesta transversalitat lliure d’imposicions de mercat ha de produirse de la mateixa manera en l'actualitat. En unes altres paraules, tenir un Alomar, dirigent
polític i intel·lectual i home de classe benestant, en l'actualitat del món neoliberal és,
segurament, poc desitjable. Per una banda, ens cal afirmar que la construcció de
pensament i de praxi política d’avui ha de ser fruit d’una obra col·lectiva, lliurat a espais
plurals i col·lectivitzats, sense biaixos d’opressions diverses. Segurament feim tard en
generar espais així. Per l’altra, i essent l’altra cara de la moneda, ens podem demanar si
els espais de pensament i reflexió actuals no segueixen essent masculinitzats i classistes
(per no dir competitius, elitistes i egocèntrics), fruit de les mateixes lògiques que es
vivien en l’època d’Alomar. Queda camí cap a la construcció d’espais de reflexió i
polítics que deixin fora les dinàmiques del mercat, però alhora també caldria fer fora
una certa tendència que Serra representa en Alomar i que avui encara podem identificar.
Valorar la història del pensament polític i les seves figures també ha de servir per veure
en les seves biografies els biaixos que no volem repetir. Tant de bo, en un futur, poder
debatre sobre l’obra d’Alomar (i altres!) en espais on no primi el fet abstracte i se cerqui
la reflexió i la formació sobre el present, on trobem la col·lectivitat plegats, amb un peu
cap a la feminització del pensament i on es donin perspectives de les obres mai donades.
En clau positiva i d’aprenentatge, l’honestedat difícil d’Alomar ens pot permetre
reafirmar un principi fonamental i oblidat en les nostres accions polítiques i reflexives:

les idees estan per sobre dels projectes i els espais orgànics establerts. Alhora, les idees
no deixen de ser camps de batalles de les dinàmiques històriques que les condicionen i
les contradiuen. Aquesta potser és la principal conclusió que Serra ens pot oferir quan
ens parla de Gabriel Alomar. Al final és l’esquema de la construcció de la lluita política:
assumir la contradicció de l’època; afirmar la cosmovisió social, cultural i política
pròpia, i batallar les posicions antagòniques assumint que construir és també canviar per
sumar, generant nous cicles de pensament i d’aliances populars. En definitiva, canviant
en cada passa i davant cada problemàtica... tot i saber que això pot suposar no guanyarse molts amics. Potser l’únic camí és assumir l'honestedat difícil. En aquest sentit, crec
que una part del mallorquinisme polític recent, hereu de Gabriel Alomar, ha estat
capdavanter: ha entès que l’aliança amb moviments socials nous (ecologisme,
feminisme...) és cabdal i que, alhora, s’ha de generar discursos que vagin més enllà dels
axiomes clàssics (llengua i cultura) sense mai renunciar a ells (a tall d’exemple:
Rosselló Xamena, Jordà-Sánchez, 2021; Jordà-Sánchez, Colom, Mayol, 2016; Trobat,
2018). Constructivisme alomarià actualitzat: Antoni Serra ens aporta les contradiccions
que allò va suposar en aquella època i ara toca cercar les contradiccions actuals a aquest
model.
Per desgràcia, actualment el llibre d’Antoni Serra es troba descatalogat. Sols algunes
biblioteques disposen d’exemplars (a banda d’algunes estanteries de cases particulars
amb les quals hom pot tenir sort de trobar-se). Ara bé, recentment, des de l’editorial
Moll fins a la catalana Tigre de Paper, s’està fent una tasca de recuperació dels textos de
fons primàries de Gabriel Alomar. Potser seria bona idea que una d’aquestes tasques
també fos recuperar la biografia de Serra o que aquesta servís de pròleg d’una lectura
més àmplia de biografia alomariana escrita des dels reptes actuals. Estaria bé que, de
cara a nous cicles polítics, la societat mallorquina tengui instruments de reflexió a mà...
i que Alomar surti de l’oblit d’una vegada per totes. Tots en sortiríem beneficiats.
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II. L’ALOMAR ESCRIPTOR I
PERIODISTA

2.1 ALOMAR, UNA CONCEPCIÓ IL·LUSTRADA DEL
PERIODISME. ELS SEUS ARTICLES A LA VEU DE
CATALUNYA
Sebastià Sansó Jaume

La Veu de Catalunya
La Veu de Catalunya és, segons Josep Maria Figueres, el diari català més
important del segle XX1 Es publicà a Barcelona des de l’1 de gener de 1899 fins al 8 de
gener de 1937. Amb 38 anys de vida ha estat, després del d’El Punt Avui, el diari en
llengua catalana de més llarga durada de la història.
Com a expressió, encara, de la Renaixença, era l’hereu del setmanari literari i
polític del mateix nom fundat el 1891 per Narcís Verdaguer, Joaquim Cabot i Jaume
Collell que es publicà fins al desembre de 1898, moment en què es transformà en una
publicació diària. Fundat per Enric Prat de la Riba, La Veu de Catalunya feia difusió del
programa ideològic de la Lliga Regionalista. Fou, a més, el primer diari polític del
catalanisme. Tenia una línia editorial conservadora des de la qual promogué
l’autonomia, la normalització de la llengua i l’escola catalana. Era un diari modern que
s’organitzava per seccions. Tenia col·laboradors arreu del territori (Alomar n’era el
corresponsal a Mallorca) i comptava amb els millors periodistes de l’època. Fins a l’any
1932 va tenir dues edicions diàries: la del matí i la del vespre. L’edició del vespre d’un
dia tenia pràcticament els mateixos continguts que la del matí de l'endemà. De fet,
tenien el mateix número.
Una mirada mallorquina cap al Principat de Catalunya i el món
Els articles recollits de La Veu de Catalunya, en la seva secció titulada Des de
Mallorca, L’opinió a Mallorca o Cròniques mallorquines (el nom canvia segons el
període) sempre tenen una mirada mallorquina. Alomar comenta l’actualitat política,
1 Josep M.FIGUERES: La Veu de Catalunya (1899-1937) (Barcelona: Base edicions, 2014).

social i cultural de la Palma del seu temps i, per extensió, de Mallorca, del Principat de
Catalunya, de tot l’Estat Espanyol, sense defugir les referències internacionals. Té una
concepció il·lustrada del periodisme i una clara voluntat d’intervencionisme social,
sempre des del seu posicionament ideològic fortament progressista, republicà i lligat a
un irrenunciable catalanisme, que té com a objectiu impulsar la revifalla de la identitat
nacional a tots els nivells (social, polític, lingüístic, institucional, etc.). En paraules de
Damià Pons, el nostre autor respon «al model d’intel·lectual que aleshores es consolida
a Europa: implicació crítica i apassionada en una realitat que perceben com a molt
imperfecta i que aspiren a transformar sobretot mitjançant la cultura».2
Vull reproduir les paraules de Jordi Castellanos per contextualitzar les
col·laboracions d’Alomar a El Poble Català en el període 1904-1906, que també ens
serveixen perfectament per situar els escrits per a La Veu de Catalunya: «L’activitat
d’Alomar es concreta en l’aplicació de l’esquema ideològic que havia exposat a El
futurisme als temes culturals, polítics o socials que li ofereix l’actualitat», 3 conferència
que, com comentaré més endavant, també es publicà, parcialment, al diari que ens
ocupa. Una altra de les pautes d’interpretació aplicables i complementària a l’exposada
és la que apunta Assumpta Camps a l’apartat «Una visió del Decadentisme» de la
introducció del volum III4 amb tres nivells de consideració: el temàtic, en què els motius
decadentistes hi són molt presents, el poètic, contra una estètica de tall realista i
positivista, i de realització literària, a través d’una prosa que té pretensions líriques.
A pesar que en Alomar les temàtiques tractades sempre s’entrellacen, hi ha un
eix que travessa la majoria d’articles que és la relació política, cultural, històrica,
literària o lingüística entre Mallorca i Catalunya. Així i tot, en un intent d’explicar els
seus articles per blocs i cercant una coherència entre ells, he fet la següent classificació
segons les seves temàtiques principals: Política; Societat; Art i Literatura; Ensenyament,
Història i Llengua; i Personatges, ja que hi ha molts articles dedicats a persones
il·lustres que han mort i, amb aquest pretext, fa un repàs a les seves trajectòries com és
2 Damià PONS: Cultura i literatura a Mallorca entre els segles XIX i XX (Mallorca: Diari de Balears,

2006), p. 34.
3 Jordi CASTELLANOS: «Gabriel Alomar i el Modernisme» dins El futurisme seguit dels articles d’El
Poble Català (1904-1906), Obres Completes de Gabriel Alomar, volum II (Mallorca: Editorial Moll,
2000), p. 31.
4 Assumpta CAMPS: «Un periodisme “poètic”: Gabriel Alomar a El Poble Català», dins Sportula (19071908), articles d’El Poble Català, Obres Completes de Gabriel Alomar, volum III (Mallorca: Editorial
Moll, 2000), p. 60.

el cas de Pi i Maragall, el Dr. Robert, Verdaguer, Jeroni Rosselló, Antoni Noguera,
Balart o Pere d’Alcàntara Penya.
En el bloc dels articles que tenen com a eix central la Política trobam títols tan
evocadors com «Weyler i el weylerisme», «La solidaritat», «El concepte de la llibertat»,
«La rehabilitació del sentit moral», «Regionalisme i descentralització», «Les eleccions
municipals», «Impressions» o «Les eleccions provincials». Pel que fa als articles que
parlen en clau social, la majoria dels quals els podríem definir com estampes poètiques
de Palma són els següents: «El monument a Ramon Llull», «La Palma nova», «La
vinguda de l’esquadra anglesa», «La restauració de la Seu de Palma», «L’eclipsi a
Palma» i «La visita d’Eduard VII a Mallorca» en el qual cal remarcar aquest sentit
elegíac que dóna a certes situacions descrites. A partir de la visita del monarca, sobre el
qual es desfà en elogis, descriu Palma (l’estat de la mar, el temps, els monuments més
representatius de la ciutat) apel·lant a les emocions que sent l’autor:
«El dia és esplèndid, un veritable dia de Mallorca. La badia és d’un blau
fortíssim, tacat pel moltoneig pul·lulant dels cavalls de mar. Després del temporal
d’ahir, la mar s’asserena per moments. Una gran sensació d’espera espurneja en
tots els ulls» (19-4-1905).
També hi ha un grapat d’escrits que parlen d’Art i Literatura: «El
mallorquinisme artístic», «La interpretació pictòrica de l’illa», «L’aspiració de
Mallorca», «La literatura a Mallorca en 1903» o «Sobre els jocs florals de Mallorca». Al
penúltim bloc hi ha tres eixos temàtics: Ensenyament (amb els títols «Sobre el concepte
de l’ensenyança» i «Un cas de “privilegi” regionalista»), Història («Un llibre notable» i
«La translació de Jaume III») i Llengua («La llibertat de l’idioma» i «Lull o Llull).
Finalment els articles que repassen la trajectòria de diferents personatges són «En Pi i
Maragall i el regionalisme mallorquí», «L’opinió i el Dr. Robert», «En Verdaguer i
Mallorca», «En Jeroni Rosselló», «L’obra de l’Antoni Noguera», «En Balart i la
decadència de la poesia castellana» i «En Penya» que és, com indica Antoni Ignasi
Alomar,5 una necrològica elogiosa. En el darrer paràgraf en descriu l’enterrament:
«L’enterraren l’altre dia, un capvespre de diumenge, alegre i soleiós. El seguici
5 Antoni-Ignasi ALOMAR CANYELLAS: «Introducció biogràfica», op. cit., p. 9.

davallava per una costa dreta, cap a la porta on se resa darrer l’absolta i pren
comiat el dol» (8-5-1906).
Comentar, per acabar, que he recollit i transcrit els articles que l’escriptor
mallorquí va publicar a La Veu de Catalunya entre els anys 1899 i 1906, a més de fer-ne
un estudi introductori, que han sortit publicats recentment per Nova Editorial Moll en el
volum VI de les Obres Completes de Gabriel Alomar.

2.2 DOS POEMES SACRÍLEGS DE GABRIEL ALOMAR
Miquel Àngel Llauger

Gabriel Alomar és un dels nostres poetes importants. Potser és la frase amb què
convé començar qualsevol escrit sobre l’obra en vers d’aquest intel·lectual polifacètic. I
convé fer-ho perquè la poesia d’Alomar queda com amagada darrere moltes capes:
darrere la importància de la seva obra assagística i periodística, darrere la dificultat de la
seva adscripció literària (ni modernista del tot ni noucentista del tot, o una mica de
cada), i darrere figures tan venerades com Costa i Llobera o Joan Alcover. La pròpia
biografia intel·lectual d’Alomar semblar deixar la seva poesia a l’ombra: és autor
bàsicament d’un recull no gaire extens, La columna de foc, que va publicar el 1911,
quan no havia fet els quaranta, i després del qual només es va dedicar al gènere de
manera molt ocasional, com si fos una faceta literària que donava per tancada.
Llegim-lo, tanmateix. El primer que hi descobrirem és un poeta amb un domini
del vers i de la llengua poètica que tenia poc a envejar als esmentats Costa i Alcover.
Per aquí hi trobam, ves per on, un altre risc: l’acusació de ser un simple formalista, un
importador de les formes escultòricament ben cisellades del parnassianisme francès o un
orfebre de deliqüescències simbolistes. Només una lectura parcial de l’obra poètica de
Gabriel Alomar podria justificar una consideració així. És cert que de vegades l’impuls
decorativista sembla prevaldre per damunt els altres, és cert, però en molts d’altres
casos les figuracions poètiques van íntimament lligades a les preocupacions de caire
intel·lectual o ideològic. En alguns d’aquests casos, l’obra poètica d’Alomar assoleix els
seus moments més feliços, tot desmentint el lloc comú segons el qual la poesia sempre
hi perd quan tracta de servir de vehicle a posicions ideològiques: no hi ha veritats que
serveixin sempre, quan parlam de poesia.
Voldria posar-ne l’exemple de dos poemes que podem llegir a la llum de les
idees d’Alomar sobre la religió. El nostre home arrossega des de sempre una fama
d’anticlerical no del tot injustificada. Conta Josep Maria Llompart que les beates del
barri senyorial de Palma se senyaven quan topaven amb ell. També és coneguda
l’animadversió que li professava mossèn Alcover, treballador infatigable, autor de
tresors filològics valuosíssims i integrista catòlic recalcitrant. Antoni Serra, en la seva
biografia d’Alomar, explica un episodi que situa l’arrel de l’anticlericalisme del nostre
home a la infantesa. Mort son pare, el jove Gabriel i la seva germana Aina varen quedar
a càrrec d’un oncle capellà. Quan Aina va emmalaltir de manera greu, l’oncle va insistir
que se li administràs l'extremunció, contra el parer del mateix Alomar, que pensava que
la cerimònia feriria de manera greu la sensibilitat de la germana. Finalment, el
sagrament va ser administrat i la nina poc després va morir: Alomar, diu Serra, va
prometre combatre l’Església tota la vida. Anècdotes a part, tant els textos programàtics
més importants d’Alomar com molts dels seus articles deixen constància de la seva
visió de l’Església com a enemiga d’allò que ell, bon regeneracionista, més desitjava per
al seu poble: avanç i progrés. La religió és, en el que és essencial, obscurantisme.
Els dos poemes que volia proposar, com a aproximació a l’obra poètica de
Gabriel Alomar en aquest context d’una publicació sobre les diferents facetes de la seva
figura, són “Consagració” i “La visió de Getsemaní”, tot dos pertanyents a

“Epigrammata”, la secció central de La columna de foc, que inclou les composicions
més breus, sonets en gairebé tots els casos. Començam, en l’ordre invers en què
apareixen al llibre, per “La visió de Getsemaní”:

La visió de Getsemaní

Transfer calicem istum
(Lluc, 22, 42)

Sos ulls se conglaçaven d’una mortal vidença.
Bramava entre les soques un vent espaordit.
El vol de les centúries passava en l’ombra densa
com una corba undosa perduda en l’infinit.

I ell veia en la quimera l’horrible descendença.
Morien els ensomnis a dins son esperit.
Voltors i corbs fugien per la foscura immensa.
Els flams de les fogueres sorgien de la nit.

Espectres funestíssims de crudeltats futures,
en esglaiós miratge rompien les negrures
pel llunyedar profètic d’aquell crepuscle trist.

Els pobles s’encenien en febre de matança.
S’alçaven victorioses la mort i la venjança.
Torrents de sang corrien pertot en nom del Crist.

El passatge neotestamentari de l’oració a Getsemaní és ben conegut. Després del
darrer sopar amb els deixebles, Jesús, coneixedor del destí que li espera, prega a Déu i
adreça les famoses paraules que Alomar fa servir com a epígraf: “aparta de mi aquesta
copa”. Però la terrible prefiguració del futur que assetja Jesús, en aquest poema
heterodox, no és la de la seva detenció i crucifixió, sinó la de tota la violència que es

desfermarà en nom seu. La fe ha mogut, històricament, sang i guerres i aquí és el mateix
Crist qui se n’horroritza: una cabriola intel·lectual que no podia deixar d’escandalitzar la
Mallorca ben pensat d’ara fa un segle. Una gosadia impensable per als seus coetanis de
l’Escola Mallorquina.
El segon sonet, a continuació:

Consagració

L’herba del bosc irreverent profana
la simbòlica clau que els arcs unia;
no s’és alçada al toc d’ave-maria,
com altre temps, plorosa, la campana.

Tota sola, triomfant i sobirana
la piscina s’aixeca, on un dia
son front impur a rabejar venia,
devotament, la multitud cristiana.

Entre pilars caiguts avança, lenta,
una vaca en l’església destruïda;
de les pluges darreres l’aigua pura

beu dins el marbre sant, amb set ardenta;
i en el temple vençut queda acomplida
la gran consagració de la Natura.

El poema no presenta dificultats de comprensió. L’escenari és un motiu
típicament romàntic, una església en ruïnes: l’herba que l’envaeix, les campanes que ja
no sonen, el record dels devots que s’hi aplegaven. Als tercets hi apareix una vaca, que
beu aigua de pluja de la pica de l’aigua beneïda. Aquesta vaca, per cert, no és gaire
posterior a la famosa vaca cega de Joan Maragall, i qui sap si Alomar la tenia present.
L’escena té una important càrrega sacrílega. Però el poema és bo, sobretot, perquè va
més enlà de la simple irreverència: els dos darrers versos carreguen l’escena d’un
sacseig de religiositat genuïna. Religiositat pagana, o panteista, sens dubte, però

religiositat en el sentit que hi ha l’emoció del sagrat. A mossèn Alcover tampoc no li
podia agradar gaire, aquest poema.

2.3 GABRIEL ALOMAR DES D’EIVISSA
ALOMAR DES DEL FONS DOCUMENTAL DE L’ARXIU
HISTÒRIC D’EIVISSA I FORMENTERA
Fanny Tur Riera
Gabriel Alomar és exemple de com la projecció d’un personatge públic pot créixer amb
el temps. Amb el decurs dels anys, el polític i intel·lectual ha esdevingut un referent de
l’esquerra d’aquestes Illes tot i que en vida va haver de patir les travetes de companys
de partit i d’ideologia i després el silenci forçat del franquisme.
La figura d’Alomar Villalonga és polièdrica i té tots els perfils que sol oferir un
personatge essencial per entendre la història d’un país o d’un temps concret. Però
precisament per això, pel silenci de tants d’anys i per les mitificacions posteriors cal
llegir de totes les fonts per fer-se una idea pròpia de l’abast d’una figura que
transcendeix les Illes. Una bona manera d’apropar-se al seu perfil honest és a través de
la biografia que fa gairebé quatre dècades va escriure Antoni Serra.6
El drama personal
El cas personal d’Alomar reuneix els diferents aspectes del drama que va suposar la
Guerra Civil i les seves conseqüències, la dictadura franquista: el dolor davant les
represàlies patides des del triomf del colp d’Estat per part d’amics i correligionaris de
Mallorca, exili, família separada, un fill empresonat i un altre a qui va tocar per força
lluitar en el bàndol nacional, desarrelament, expedient de depuració que l’apartà de
l’ensenyament, expedient de responsabilitats polítiques, confiscació de béns, enyorança
de la pàtria i mort sense haver pogut tornar a casa.
El Obrero Balear, Antoni M. Alcover i L’Aurora
L’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera custòdia en la seva secció d’Hemeroteca moltes
capçaleres periodístiques d’abast interinsular, entre d’altres El Obrero Balear, òrgan de
l’agrupació socialista i autoproclamat defensor de la classe obrera, gràcies a la donació
6

SERRA, A. Gabriel Alomar (l’honestedat difícil). Col·l. Biografies de mallorquins, 5. Palma:
Ajuntament, 1984.

que Andreu Carles López Seguí va fer fa uns anys. Gràcies a aquest patrimoni
periodístic podem reconstruir algun dels perfils d’Alomar dels quals parlam més amunt
atès que hi va col·laborar amb alguns articles i a més el setmanari sovint es va fer ressò
de fets on ell va intervenir. Un exemple és la portada que li va dedicar amb fotografia
inclosa i el seu poema ‘A la ciutat futura’ el mes de març de 1927. Sota la fotografia es
pot llegir: “este número ha sido revisado por la censura”7. Tota una metàfora.
Les pàgines del setmanari ajuden a entendre una mica millor un personatge fascinant.
Entre les notícies d’aquest periòdic podem trobar les petjades de la polèmica que va
mantenir amb mossèn Antoni Maria Alcover qui l’atacà sovint des de les pàgines d’un
altre setmanari, L’Aurora, on també col·laborava l’eclesiàstic eivissenc Isidor Macabich
Llobet. Alcover sovint signava amb el pseudònim de Revenjoli, i atacava tothom que fos
o semblàs esquerrà, socialista, sindicalista, laic o anticlerical, com era el cas d’Alomar.
Enmig d’aquesta guerra dialèctica i ideològica, El Obrero reaccionà als atacs que el
clergue li havia dedicat a Alomar qualificant les crítiques d’injúries “... que a falta de
razones le dirige Revenjoli en la Aurora… Que no cometerá la bajeza de avenirse a
discutir con quien tiene la groseria y el insulto por únicas armas … por el enorme
delito de no pensar como el”.8 Però sí que li va respondre Alomar qualificant-lo de
covard per atacar signant amb pseudònim a qui ho feia amb noms i llinatges -ell- i
desqualificant el setmanari on Alcover publicava els seus escrits. El capítol dedicat a la
relació dels dos personatges a la biografia esmentada d’Antoni Serra és aclaridor.
La Casa del Poble de Palma
Anècdotes a part, des d’El Obrero Balear podem seguir la intervenció d’Alomar en els
actes d’inauguració de la Casa del Poble de Palma, que varen tenir lloc el gener de
1924. La inauguració s’havia ajornat a causa de la irrupció de la dictadura de Primo de
Rivera el setembre de l’any anterior. Allà Alomar va coincidir amb Joan March Ordinas,
qui havia cedit el local i qui dotze anys després finançaria el colp d’Estat que donaria
pas a una guerra i a una nova dictadura. L’edifici, de 1923, era obra de Guillem Forteza.
Batle de Palma i arquitecte qui a més de la seva feina a Mallorca va projectar moltes de
les escoles de les Pitiüses impulsades en els anys 20 i 30 del segle XX, mentre va ser
director de construccions escolars de l’Estat a les Illes: la de Sant Francesc a Formentera
7
8

EL OBRERO BALEAR. 4 de març de 1927. Hemeroteca Municipal d’Eivissa (HME)
EL OBRERO BALEAR. 1 i 15 de febrer de 1913. Hemeroteca Municipal d’Eivissa (HME)

i les de Santa Gertrudis, Sant Josep, Sant Joan, Sant Miquel, Santa Eulària, Sant Jordi,
Sant Agustí, Sant Llorenç, la Cala i Portmany a Eivissa a més de l’escola Graduada de
Vila9
Tornant a la inauguració de la Casa del Poble, Alomar va intervenir al final en nom de la
Unió Socialista de Catalunya i va definir el moment polític amb una metàfora:
“...aquesta és una hora de catacombes i les catacombes són com una terra on granen
les llavors sembrades, que demà sortiran de la fosca i rebran la besada del sol i les
ventades, i ompliran de bellesa els camps i nodriran les ciutats amb l'aliment d'una vida
nova...”10. En el seu discurs, fet íntegrament en català (Joan March el va fer en castellà)
recordava i advertia que “l'obligació del proletariat és tenir consciència plena de
ciutadania i de política…”. Anys després, el gran intel·lectual Joan Fuster va dir el
mateix, tot i que amb altres paraules: “tota política que no fem nosaltres, la faran contra
nosaltres”.
Aquell mateix any, Alomar, acompanyat d’Alexandre Jaume, va participar també en la
commemoració de l’1 de maig que va acollir la Casa del Poble.
La premsa i la censura
Alomar va publicar a El Obrero diverses col·laboracions sobre la seva visió de la
situació política a Catalunya i a les Illes i el seu encaix a l’Estat. Va parlar també de
censura i de la postura que determinats mitjans i determinats periodistes tenien davant
un dels símptomes de qualsevol dictadura, la manca de llibertat de premsa: “La premsa
demana la supressió de la censura. Val a dir que hi ha periòdics que s'oposen a aquesta
petició. Però en el concepte de premsa, com a instrument d'opinió pública, aquests
periòdics no hi poden ser compresos. Són l'anti-premsa, el periodisme creat contra el
periodisme, contra la idea mateixa de veu popular, o de quart poder. La veritable
premsa, amb consciència col·lectiva, és la que sap exercir en les fortes crisis nacionals
les funcions històriques de joc de pilota...”11 Davant la petició de supressió de la
censura que demanaven alguns mitjans, ell explicava que la censura era el símptoma, no
el mal en si mateix. Acabant només amb la censura no s’acabava amb el problema, que
era més profund.
9 PRATS BONET, J. Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera (EEiF).
10 EL OBRERO BALEAR. 25 de gener de 1924. Hemeroteca Municipal d’Eivissa (HME)
11 EL OBRERO BALEAR. 4 d’abril de 1924. Hemeroteca Municipal d’Eivissa (HME)

L’intel·lectual i la guerra
Gabriel Alomar va morir lluny de casa el mateix any que naixia a Palma Josep Massot i
Muntaner, qui anys després escriuria sobre ell a moltes de les seves obres. Com molts
altres intel·lectuals, el polític d’esquerres mallorquí es passeja per moltes pàgines de
l’obra del pare Massot i ho fa com a testimoni i protagonista alhora d’uns temps
apassionats que suposen els fonaments i la base dels temps actuals.
Alomar apareix també a l’obra de Massot i Muntaner com un personatge que encaixava
tant en les tertúlies literàries a ca Joan Alcover -on coincidia amb Miquel Costa i
Llobera, Miquel dels Sants Oliver i tants altres-, com a les reunions polítiques.
Massot recorda a Aspectes de la Guerra Civil a les Illes Balears que Alomar, de la
mateixa manera que altres intel·lectuals i polítics illencs com ara Antoni M. Sbert, Pere
Oliver o Baltasar Samper entre altres, varen salvar la vida l’estiu de 1936, quan s’inicià
la repressió a Mallorca després del triomf del colp d’Estat, perquè es trobaven fora de
l’illa o perquè en pogueren fugir.12
Alomar va aconseguir fugir de la violència extrema que sempre suposa una guerra, però
va haver de viure en la distància el calvari que varen passar els seus fills i com Europa
va abandonar la República i també els seus ideals: “...En tota la meva vida havia
presenciat una decadència moral com la de la present Europa. És un crim d’alta
traïció, no sols envers les respectives pàtries, sinó envers la humanitat...”13
Massot també el confronta amb la figura d’un altre personatge, familiar llunyà, que fou
la seua antítesi: Llorenç de Villalonga. El primer representava el compromís i el segon
una pretesa ambigüitat que no aconseguia amagar la seua veritable ideologia tot i que
intentava justificar semblances entre ells dos: “...entre liberales como Ud y
tradicionalistas como yo no existen diferencias esenciales...”14.
El país
Gabriel Alomar representa també la reivindicació que les comunitats autònomes amb
lligams de germanor i de país poguessin federar-se. Ni la Constitució republicana ni la
del règim de 1978 ho contemplaven. Aquest fet és la millor demostració que el que ens
volen negar és el que som; que si ens ho volen impedir, és perquè som i saben que som.
12 MASSOT I MUNTANER, J. Aspectes de la Guerra Civil a les Illes Balears. Col·l. Biblioteca Serra
d’Or. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Motserrat, 2002. Pàg. 267 i 268.
13 MASSOT I MUNTANER, J. Escriptors i erudits contemporanis. Setena sèrie. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007. Pàg. 165.
14 Op cit. Pàg. 184.

III. ALOMAR I L’EDUCACIÓ

3.1 L'EDUCACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA
SOCIETAT FUTURA

Francisca Niell Llabrés

Alomar va desenvolupar una intensa activitat com a publicista als principals
diaris i revistes catalanes d'aquell moment. Un dels temes tractats en els seus articles és
el de l'educació, una qüestió fonamental en la construcció de la societat futura.
Per al nostre autor, l'educació és la base per a capacitar els individus a participar
activament en la vida social i política del país. Les seves reflexions se situen en la línia
dels moviments de renovació pedagògica sorgits durant la segona meitat del segle XIX
que defensaven una educació lliure que desvetllàs la capacitat crítica dels alumnes, el
respecte cap a totes les idees, l’estudi creatiu basat en l’observació i l'experimentació,
l’educació neutral des del punt de vista religiós i la coeducació d’homes i dones.
La necessitat de l'educació dels individus com a ciutadans té molt a veure amb la
seva idea de futurisme que exposarà en una conferència impartida a l'Ateneu Barcelonès
el 1904. Alomar parteix de la visió dualista que regeix la societat, de dues forces
antagòniques: una que mira al passat i que arrossega el pes de la tradició i els costums, i
es concreta en la idea de Pàtria i de Religió, i l’altra que mira cap al futur i l’impulsa a
la rebel·lió i a la transformació del món. Alomar defensa la universalització de
l'educació perquè la selecció de les persones, les aristarquies que han de conduir la
societat cap al futur es faci des d'una base social àmplia i això només ho pot garantir una
educació universal.
En un context de molt baixa escolarització i d’un ensenyament en un estat
d’absoluta precarietat, Alomar critica que el sistema educatiu tengui com a finalitat
garantir la pervivència del model polític i cultural, i del vell ordre social, que tenia com
a valors essencials la religió, la pàtria i la família. Aquesta situació es dóna, no només
per les característiques del sistema educatiu espanyol, sinó també per l’abandonament
de l'estat i les escasses disponibilitats dels pressuposts públics, que han deixat
l'ensenyament en mans de l'Església. Per això, no és gens estrany que Alomar lloï la

iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona quan el 1908 presentà el projecte de pressupost
de cultura. Va ser una proposta polèmica que plantejava la introducció de l'ensenyament
en català a les escoles, el caràcter laic de l'ensenyança, la coeducació de nins i nines, a
més de millores materials de les escoles municipals. Alomar, en alguns dels seus
articles, hi destaca la importància de l'educació de la dona perquè es pugui incorporar
amb ple dret a la societat i participi de la vida social i política i exerceixi el sufragi
femení. El pressupost de Cultura no s'arribà a aprovar perquè topà, a més de les
divergències en el si de Solidaritat Catalana, amb l’oposició de l’Església i la imposició
de l’oficialitat de l’Estat.
Una altra de les qüestions que preocupen Alomar és la llibertat d'ensenyament de
la qual també en parla a El futurisme: «Llibertat d'ensenyança, o, millor dit, la llibertat
d'educació, ha de ser la major suma possible de garanties de que l'ànima dels deixebles
s'obrirà a la llum sense cap obstacle i veurà estendre's al davant el cúmul de les nostres
fórmules, penosament abstretes, per a judicar-ne sense la pressió o la coacció de cap
idea ni de cap personalitat». Aquesta llibertat d'ensenyament no és possible sense una
reforma profunda dels programes de formació de mestres i catedràtics i del sistema
d'oposicions que concedeix les places per favoritisme i no per lliure concurrència,Alomar optà el 1909 a oposicions però no obtingué plaça, fet que provocà la crítica per
part d'alguns diaris d'esquerres. Alomar acusa els mestres de formar part de la categoria
de persones que han optat per refugiar-se en la seva torre d'ivori i viure al marge de la
realitat. Mantenen una postura conformista i són uns simples instruments de l’Estat
transmissors dels valors tradicionals:

«El mestre fou una roda burocràtica més, un minúscul grampó de la gran màquina, un
pern equivalent al darrer recaptador de contribucions o pesador de duana o celador...
Sobre ell pesaren les creences dels nostres majors, la religió dels nostres pares, la
pàtria, el respecte a tot, l’acomodament a tot, la hipocresia en nom del bon to, el
falseig d’aquesta paraula tan virilment distinta de lo que per ella se sol entendre:
urbanitat...»
18/01/1908)

(«Sobre el debat pedagògic. El mestre» La Campana de Gràcia,

En línies semblants parla de l’ensenyament superior, que té l'única finalitat
d'emetre un títol i impulsa un coneixement memorístic, allunyat del vertader
coneixement i de la vida. Exposa que l’única motivació per als qui hi accedeixen és
arribar a obtenir una plaça i que, un cop assegurada una forma de vida, deixen
d’interessar-se per sempre més per l’aprenentatge continu. En definitiva, per a Alomar
l’ensenyament és «la fabricació pública de generacions conformistes».
Perquè aquests homes no sabran mai que hi ha una ensenyança superior a
l’ensenyança de les més altes induccions actuals de la ciència; i és l’ensenyança de les
seves induccions futures. Sí, sí. De les seves induccions futures. –Paradoxa!– direu. –
Com es faria, aquesta ensenyança? –Oh! Aquesta ensenyança és, no la instrucció, sinó
l’educació. La capacitació del deixeble per a esdevenir un dia, a son torn, font de
ciència, fecundador de la mare ciència i no fecundat per ella. Capaç de desmentir la
veritat d’avui i d’imposar la veritat de demà. L’home de la iniciativa i no l’home de la
imitació. («Sobre el debat pedagògic. El catedràtic» La Campana de Gràcia,
01/02/1908)

Una de les altres idees que apareixen en els seus articles és el de la ciutat com a
responsable de l'educació. Per a Alomar l’educació té un doble vessant, individual i
social, ja que no es tracta només de preparar un nou individu sinó que, a més, l’escola
ha de ser capaç de forjar els futurs ciutadans d’una societat moderna. El nou món és dels
que vendran i cal deixar enrere la mirada dels pares defensors d'uns valors i idees
tradicionals per avançar cap a la ciutat del futur. Oposa el concepte de Fília al de Pàtria,
en aquesta dualitat constant i contraposició entre passat i futur. Els fills seran els
ciutadans del demà i amb la voluntat de crear els ciutadans del futur, l'educació no pot
estar en mans de la família perquè suposaria la continuïtat del vell sistema de costums i
tradicions. La societat futurista d'Alomar ha d'estar integrada per ciutadans lliures i
rebels i això només s'aconseguirà amb una educació pública, laica i oberta als nous
corrents europeus.
Al llarg d'aquestes línies hem volgut exposar d'una manera molt sintètica les
principals idees d'Alomar sobre l'educació, idees que encara avui continuen ben vives i
que no fan més que constatar la vigència del seu pensament i que Alomar va ser un
home avançat al seu temps.

IV. L’ALOMAR IDEÒLEG

4.1 GABRIEL ALOMAR I ELS SOCIALISTES ILLENCS
DEL SEU TEMPS (1901-1926). UNA APROXIMACIÓ
Cosme Bonet

No hi ha dubte que Gabriel Alomar és un referent cabdal per a l’esquerra tant a les Illes
Balears com a Catalunya, i ho era ja a la seva època. No obstant a la seva terra, a
Mallorca, ha estat un “gran ignorat”, en paraules d’un dels seus biògrafs, Antoni Serra.
Aquest fet va ser provocat per l’animadversió que generava entre els elements
conservadors de Mallorca, basti recordar el seu enfrontament amb Mossèn Alcover (qui
l’atacava des de les pàgines de “La Aurora”) o la campanya contra Alomar el 1919,
quan la Diputació provincial de les Illes Balears es va plantejar encomanar-li una
història de Mallorca que, davant la frontal oposició dels elements més conservadors, no
arribarà a escriure mai. Podem esmentar fins i tot les paraules del mateix Alomar a El
Obrero Balear de 18 de gener de 1924:”Siempre me he sentido fuera del pequeño
mundo de mi isla...”, i al mateix article: ”he sido un desarraigado, un desterrado
espiritual.”
La Guerra Civil i la dictadura franquista no van fer més que incrementar aquesta
marginació de la figura d’Alomar a la seva pròpia terra, per Serra:»el franquisme no va
combatre frontalment el seu ideari polític, sinó que marginà l’home i el condemnà a la
soledat.» Aquesta tasca d’oblit va aconseguir en bona part els seus objectius, ha quedat
el nom d’Alomar com un dels mites de l’esquerra mallorquina (“el desconegut
mitificat”), però del que és difícil sentir a parlar, tot i la vigència, l’interès o la
provocació que poden representar les seves idees encara avui en dia.
Tan revolucionàries eren aquestes idees com perquè generessin tan important rebuig?
En aquest article volem analitzar quin ressò tengué realment l’Alomar més polític entre
els partits i formacions polítiques del seu temps, i en particular entre els socialistes, i per
això convé analitzar inicialment quin era aquest pensament d’Alomar que tant rebuig
creava a una societat dominada pels valors conservadors.
Per Isidre Molas, Gabriel Alomar és essencialment un liberal, “hereu dels ideals de la
Revolució Francesa i partidari de la democràcia, del progrés i de la reforma social”,
l’identifica amb els liberals decimonònics més avançats, els més oberts al socialisme, en
la línia de Pi i Margall, mantenint-se amb altres figures “fidels a la inclusió de l’ideal
socialista com a component del pensament democràtic, sense incorporar-se a la
socialdemocràcia.” A pesar d’aquesta afirmació, l’aferrissada defensa de la llibertat, eix
central en el pensament d’Alomar, el durà, segons Molas, a accedir al socialisme, al que
considerarà “el mitjà, per assolir la llibertat.”

Aquesta idea, que Alomar no arriba a identificar-se plenament amb el socialisme, (tot i
que presidirà la Unió Socialista de Catalunya en el seu moment fundacional, 1923),
també l’assenyalen altres autors, cas dels biògrafs Moner i Pons, que afirmen:” si
seguim la trajectòria del nostre biografiat, es pot comprovar com no arribà a connectar
amb les classes populars.” El cert és que s’ha fet més incidència, almenys des de
Mallorca, en la seva relació com a representant del catalanisme (o del mallorquinisme
polític si tant es vol) que no en el seu vessant més progressista, Isabel Peñarrubia
considera a Alomar entre els intel·lectuals “que en un moment donat es comprometrà
amb l’ideal regionalista.”
Gabriel Alomar, sense arribar a connectar amb el socialisme del seu temps, serà, però el
primer a intentar la síntesi entre catalanisme i progressisme, el mateix Alomar
s’atribueix haver estat el primer en haver associat a Catalunya els conceptes de
catalanisme i socialisme, tal com afirma Antoni Serra. Alomar té un moment de ruptura
amb el catalanisme conservador, que sempre va trobar vies de col·laboració amb el
poder dominant, i proposa superar el catalanisme burgès, exposant una emancipació
nacional compatible amb l’emancipació social, arribant a firmar (citat per Serra): «ells
[la Lliga], representants de la burgesia... es confonien amb aquells espanyolistes [la
Unió Monàrquica] en la defensa dels comuns privilegis...»
Amb aquests plantejaments a la Mallorca conservadora de principis de segle XX
Alomar no podia trobar ressò, més aviat rebuig com ja hem comentat. D’entre les
formacions polítiques existents a l’època per descomptat Alomar no podia coincidir
amb el conservadorisme (i menys amb el maurisme), ni tampoc amb el liberalisme
dinàstic, controlat per Joan March en els anys posteriors a la Guerra Mundial. El
regionalisme mallorquí té poca força en aquell temps, no és comparable al catalanisme,
amb ell si bé Alomar hi pot tenir relació o algunes coincidències (especialment en el
vessant cultural o literari) el considerarà conservador, no s’hi identificarà, Peñarrubia
recorda alguns comentaris de Gabriel Alomar sobre aquest regionalisme, al qual
considerava “amb plantejaments socials molt més dretans” i que estava mancat “de tot
sentit de la ciutadanisació i dins una estretor de sectarisme idolàtric”. Els intents
d’alguns sectors regionalistes d’apropar-se al maurisme o la integració dins el Partit
Liberal de Joan March (cas, per exemple, de Guillem Forteza) no ajudarien a què
Alomar pogués sentir-se identificat o es consideràs referent d’aquest moviment.
Sí que tengué relació amb el republicanisme històric, és coneguda la carta de resposta a
Pi i Margall que signà el mateix Alomar sota el títol “Federalisme i Nacionalisme:
contesta a una carta de Pi i Margall” (que es pot trobar a “El mallorquinisme polític
1840-1936. Volum I, de Gregori Mir), on tot i reconèixer la influència o mestratge de
l’històric dirigent republicà ja podem trobar alguns elements característics del
pensament d’Alomar: ” el programa de la futura constitució federal no pot ser definitiu,
ja que se tracta d’un procés de progressives emancipacions de personalitats polítiques
col·lectives, sense altre límit que els interessos de la llibertat i la utilitat pràctica dels
règims autonòmics...” o bé “l’ideal consisteix en la perfecta llibertat d’acció social i

política dels ciutadans i de les col·lectivitats.” Dels republicans rebrà suport durant la
polèmica sobre la història de Mallorca, a la que ja ens hem referit el 1919.
Respecte al socialisme illenc Alomar va esdevenint un referent de cada vegada més clar
al llarg dels anys, podem fer notar com el 1901 El Obrero Balear se sentia empès a
aclarir als seus lectors que Gabriel Alomar no formava part del “Partido Obrero” i no
tenia el seu suport. En canvi, el 1909, amb motiu de la denominada Setmana Tràgica, el
moment clau en què Alomar romp amb els elements més conservadors, ja el trobam a
Mallorca compartint un acte de les forces oposades a Maura, a El Obrero Balear
número 400 de 6 de novembre de 1909 a l’article “El mitin contra Maura” hi apareix la
seva intervenció que comença tot dient:” Per primera vegada, parl avui en públic, de
política als mallorquins.” Es mostra emocionat de veure’s “confús” amb la classe
obrera, defineix als treballadors com a “veritables futuristes, suscitadors de dies
novells...” Afirmarà allà que “la pàtria es construeix en la plaça pública, damunt la
llibertat dels ciutadans, perquè pàtria vol dir sobirania de ciutadans lliures o no vol dir
res.” Al mateix acte intervé Alexandre Jaume, a qui El Obrero Balear no considera
encara, igual que a Alomar, correligionari socialista. No veim aquí, ni veurem més
endavant, una identificació directa de Gabriel Alomar amb l’organització socialista,
però sí, sempre, un discurs proper i cercant la complicitat dels obrers.
Podem pensar que a Mallorca la relació d’Alomar amb el moviment obrer i socialista a
partir d’aquesta etapa es va intensificant, el ressò i suport que no troba entre la resta de
formacions polítiques de l’època sí que la trobarà en el moviment obrer mallorquí,
mancat de referents intel·lectuals, així el 1918 té lloc un gran acte al Teatre Balear per
celebrar l’armistici de la Iª Guerra Mundial al qual Alomar no pot assistir però adreça
una carta que serà llegida al públic, en la qual es refereix a Llorenç Bisbal (dirigent
obrer i líder del Partit Socialista) com a “estimat amic i correligionari”.
El 1923 Alomar serà elegit president la Unió Socialista de Catalunya, una organització
nascuda fora de la disciplina del Partit Socialista Obrer Espanyol, però a Mallorca
continuarà amb aquesta “relació” amb el socialisme mallorquí, el 1924 participarà de la
inauguració de la Casa del Poble, donació de Joan March a les societats obreres, on
afirmarà durant el Cafè de Fraternitat en el que participa, davant uns 650 assistents (El
Obrero Balear, 24 de gener de 1924):” Per primera vegada me sent mallorquí de veres,
i m’assec entorn d’una foganya ont les flames no són tan sols una memòria resignada
de l’avior, sinó una antorxa qu’espera l’hora de portar-la com una llum de guia pels
camins nous de la victòria.”
El trobarem a les pàgines d’El Obrero Balear, molt freqüentment aquests anys, que
publicarà diversos articles presos d’altres publicacions, com ara “Justícia Social” (òrgan
de la Unió Socialista de Catalunya), incloent-hi la polèmica per la crítica d’Alomar a la
col·laboració de la Unió General de Treballadors amb la Dictadura primorriverista,
tema molt polèmic també internament dins les organitzacions socialistes.
A pesar d’això, el pensament de Gabriel Alomar és ben present a la publicació obrera en
aquesta època, en particular a través dels articles que extreu Alexandre Jaume del llibre

d’Alomar “Política Idealista”, en aquests extractes es desenvolupen les seves idees
sobre llibertat, república, idealisme, contra l’Església catòlica i la seva influència en la
política espanyola. També en aquests anys (1924-26) trobarem referències a Alomar a
altres articles publicats a El Obrero Balear, entre ells un signat per Julián Zugazagoitia
(que seria director d’ El Socialista, diputat del Front Popular i ministre de la República
durant la Guerra Civil) en el que qüestionarà que Alomar confiï en la capacitat dels
antics liberals dinàstics per regenerar la política espanyola. El gener de l’any següent,
1926, El Obrero Balear publica un article d’Alexandre Jaume sobre Gabriel Alomar:
”Gabriel Alomar y el socialismo español”, a on es refereix i lamenta la polèmica entre
El Socialista (òrgan del PSOE) i Justícia Social (òrgan de la Unió Socialista de
Catalunya), en la qual Jaume defensarà la postura d’Alomar:” la aspiración de Alomar
de levantar sobre la naturaleza catalana una concreción personal del socialismo,
merece nuestra conformidad y nuestra aprobación”, apostant per una unitat d’acció
entre el socialisme català de la USC i el PSOE, finalitzant: “Si de nosotros dependiera
de buen grado cogeríamos la mano de Besteiro y la encajaríamos fuertemente en la de
Alomar.” A aquest article la redacció de El Obrero Balear es considera en la necessitat
de matisar:” En el fondo estamos conformes con el articulo que antecede” tot i que
aclareixen la disciplina dels socialistes illencs amb el PSOE, desitjant la convergència
entre els partits socialistes.
El cert és que el pensament d’Alomar difícilment podia encaixar amb el socialisme
mallorquí o balear d’aquell temps, de base societària, Isabel Peñarrubia el defineix tot
dient:” les files socialistes es nodrien exclusivament d’obrers fabrils i de taller, tant
ciutadans com de la part forana, i els seus líders eren membres autodidactes de la classe
obrera, i no comptaven amb elements de la intel·lectualitat mallorquina, llevat del cas
del misser Alexandre Jaume.” En tot allò que fes referència a la qüestió nacional
Alomar no trobaria ressò en aquest moviment obrer, al que la historiografia ha
considerat més aviat espanyolista, tot i que tampoc ens sembla correcte afirmar-ho així,
el 1918 el mateix Llorenç Bisbal a un article titulat “La Personalidad Balear” a El
Obrero Balear (núm. 851, 31 maig 1918) afirma que el seu socialisme “en cierto modo,
es regionalista desde el momento en que funda su organización futura sobre la base de
la Federación económica y proclama la autonomia municipal y, por consiguiente, de
las provincias o regiones, excluyendo toda tutela del Estado sobre su régimen de
administración interior”, rebutjant, això sí, tota idea de separatisme. El cert és que
aquest pensament evolucionarà cap a un autonomisme més clar, especialment durant els
anys de la II República, amb figures com el ja esmentat Alexandre Jaume o Andreu
Crespí.
Gabriel Alomar mai va ser, ni va considerar-se, ni va ser considerat membre del Partit
Socialista a les Illes Balears, com sí que ho va ser Alexandre Jaume, però hi va mantenir
una relació més o menys estable al llarg del primer terç del segle XX, ens sembla que de
cada vegada més intensa. En una Mallorca molt dominada pels elements conservadors
la figura i el pensament d’Alomar no trobaven cap ressò en les formacions polítiques
dominants, però sí que ho va trobar en el si del socialisme illenc, que el va considerar un

referent a pesar de les diferències i matisos que podríem trobar entre el pensament
d’Alomar i el senzill obrerisme de què es nodria el primer socialisme balear.
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PUBLICACIONS:
El Obrero Balear.

4.2 EL MOMENT ALOMAR O LES BASES DE LES
ESQUERRES CATALANISTES
Xavier Domènech

Valentí Almirall el 1902 en el pròleg a la reedició de Lo catalanisme escrit el 1886
(llibre que inicià de fet en termes programàtics el catalanisme polític de la ma del que n
´és considerat un dels seus principals creadors) feia una sèrie de consideracions que a
ulls d’ara, massa acostumats a una història canònica del catalanisme, poden resultar
absolutament xocants. En aquest text, Almirall denunciava a “aquesta generació de
catalanistes que, a força d’exageracions patrioteres, ha arribat a descobrir que, com els
antics grecs però sense tenir els fonaments que ells tenien, han de declarar bàrbars als no
catalans o fins i tot als que no pensen, ni parlen, ni resen com ells, encara que hagin
nascut a Catalunya (...) Tot i que no han passat trenta anys -des de la publicació de Lo
catalanisme–, hem de fer constar que no tenim res en comú amb el catalanisme o
regionalisme a l’ús, que pretén sintetitzar els seus desitjos i aspiracions amb un cant
d’odi i fanatisme, que ressuscita o mig ressuscita d’un període anormal i funest de la
història de les nostres dissensions (...) Les excomunions que es llencin contra nosaltres
comprovaran que el que ha variat no hem sigut nosaltres, sinó els que han volgut fer del
catalanisme una arma de reacció contra les idees modernes i expansives, tant en el
terreny polític com en el social i en el religiós. Han absorbit gairebé tot el carlisme de
Catalunya...”15.

Paraules dedicades bàsicament a l’hegemonia d’un catalanisme burgés, catòlic i
conservador representat per la Lliga de Prat de la Riba i Cambó, on ell veia no altra cosa
que les idees transfigurades de Torras i Bages. Aquest últim, en la seva resposta al propi
Lo catalanisme d’Almirall, a La tradició catalana publicat el 1892, recollia idees,
contra tot laïcisme o republicanisme, com que “A Catalunya la va fer Déu, no l’han feta
els homes; els homes sols poden desfer-la; si l’esperit de la pàtria viu, tindrem pàtria; si

15 Almirall, V., “Pròleg a l’edició castellana de 1902”, a: Almirall, V., Antologia de textos, Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 2011, pp. 629 – 634.

mor morirà ella mateixa”16. Era un altre catalanisme, encara que per moments semblava
l’únic realment present, contra el que una anarquista com Teresa Claramunt havia
afirmat: “Volen Catalunya lliure, però al català esclau” 17. És en aquest marc que hem
d’entendre que el mateix Almirall, com també un jove Francesc Layret o Lluís
Companys, donessin suport i s’integressin a les mateixes candidatures que Alejandro
Lerroux. És precisament en aquesta contradicció de principis del segle XX –en la que
vells i nous catalanistes s’enfrontaven al “catalanisme”– on hem d’entendre la gran
aportació de la generació de Gabriel Alomar, que en aquest sentit es mirà més en Pi i
Margall que en el d’Almirall per recuperar l’ancoratge republicà. En la seva singladura,
on el mallorquí Alomar brillà amb llum pròpia, cercaren la creació d’un tercer espai
polític i social a Catalunya. Un tercer espai sense el qual les esquerres no haguessin
estat hegemòniques a Catalunya i, més enllà d’això, sense el qual difícilment Catalunya
hagués esdevingut una nació com a projecte àmpliament compartit.

El lerrouxisme fou un fenomen que, malgrat tot el que s’hagi escrit, fou purament
català, tant que era irreproduible a qualsevol altra contrada, i aconseguí el 1903 el millor
resultat electoral que un partit d’esquerres trauria mai a Catalunya fins el 1931. Però
quan es desplegà el fenomen de la Solidaritat Catalana contra la llei de jurisdiccions
espanyola (llei que permetia als militars jutjar directament qualsevol acció que atemptes
segons el seu parer contra la unitat de l’Estat o contra el propi exèrcit) el republicanisme
s’escindí. La Solidaritat Catalana, amb el suport dels republicans catalanistes com el
mateix Alomar, arrasa en les eleccions de 1907, possibilitant la creació del miratge de la
consumació final de la unitat patriòtica més enllà de qualsevol facció o ideologia. Les
paraules d’Almirall per llavors semblaven poc més que la rebequeria d’un home gran.
Però el miratge durà poc. No era sols que aquell mateix any es fundés la Solidaritat
Obrera (contraposada explícitament a la Solidaritat Catalana en la primera portada del
seu diari), iniciant el camí del que seria el gran projecte anarcosindicalista català, sinó
que el domini de la Solidaritat per part dels elements de la Lliga ràpidament la basculà
cap a la dreta de l’espectre polític. De fet, un any després, el 1908, el lerrouxisme
tornava a guanyar unes eleccions generals. I és en aquest context que emergeix el

16 Torras i Bages, J., La tradició catalana, Foment de Pietat Catalana, Barcelona, 1924, p. 25.
17 Culla, J.B., El republicanisme lerrouxista a Catalunay (1901 – 1923), Curial, Barcelona, 1936, P. 32.

moment clau on la figura d’Alomar pren un relleu fonamental i seminal pel futur de les
esquerres catalanistes.

Per l’escriptor i agitador mallorquí aquella derrota de la Solidaritat, interpretada com
una derrota del catalanisme, s’havia esdevingut “Per què? Perquè el color de la llibertat
en aquella hora fou...antisolidari”18. “I així com les nostres esquerres sofrien als ulls del
poble qui no judica matisos, el malefici de la unió circumstancial i delimitada amb les
dretes, els antisolidaris aparegueren com a encarnació de la veritable esquerra, de la
vera llibertat. (...) No hem estat derrotats com a homes d’esquerra ni com a republicans,
ni com a autonomistes; sinó solament com a solidaris. I la Solidaritat és un
<<moment>> del republicanisme català i del catalanisme” 19. Un moment, per ell, a
superar.

És en aquest marc que Alomar condensa una reflexió fonamental entre 1908 i 1910,
encara que les bases de la mateixa es poden trobar en la seva obra anterior. Calia
separar-se de la unitat patriòtica per garantir la mateixa pervivència del catalanisme i
acoblar-lo amb el projecte republicà i d’esquerres. La magnitud d’aquest projecte es
assenyalat en una carta pública de 1909 a Amadeu Hurtado (futur defensor de l’Estatut
de Catalunya a les Corts el 1932), “Crec, com vós, il·lustre amic, que la tasca nova
podria anar sintetitzada en aquesta frase: <<donar un sentit nou a la paraula històrica
catalanisme>> (...) Una nació d’esclaus, encara que fos independent, no seria una
nació”20. Per iniciar aquest camí, es feia necessari superar l’hegemonia conservadora
dins el catalanisme, car segons assenyalava en un altre article de 1909 “Lo qui ens
danya és l’etern prejudici de retrogradisme, herència de les Bases de Manresa. I com les
Bases de Manresa són el Codi d’un “moment” del catalanisme, ens cal establir sobre
nosaltres a ulls del món una nova <<legislació pròpia>>, ja que ella serà, per si sola,
una prova de capacitat per a l’autonomia.” 21. Això significava delimitar el camp
d’aquesta nova esquerra catalanista enfront de la Lliga on “Prat de la Riba, en nom d’un
moment ja passat del catalanisme, proclamés el sufragi corporatiu com a part integrant
18 Alomar, G., “La veu de les urnes”, La Campana de Gràcia, 8 de maig de 1909.
19 Alomar, G, “Lliçó de coses”, La Campana de Gràcia, 19 de desembre de 1908.
20 Alomar, G., “Sobre el tercer moment del catalanisme”, El Poble Català, 6 de gener de 1909.
21 Alomar, G., “La tradició catalanista”, El Poble Català, 10 de gener de 1909.

de les nostres aspiracions. Per això, diguis el que es digui, no basta encara la coloració
actual de la nostra esquerra, i és necessari enrogir-la més…”. I alhora proclamar enfront
del foralisme l’aposta federal: “La federació és doncs, república, o millor encara,
conjunt de repúbliques <<república de repúbliques>>, ja que cada cantó és també, en
realitat una república”22

Gabriel Alomar no feia sinó donar una forma política determinada a la idea del
modernisme català que “Catalunya serà moderna o no serà” enfront de la idea de que
“Catalunya o serà catòlica o no serà”. Assenyalava en aquest marc una realitat
fonamental: l’apropiació del catalanisme per un sol corrent ideològic conservador, i la
mateixa lectura que feia aquest corrent de què era la tradició nacional i la mateixa
catalanitat, significava la reclusió del catalanisme i la fi de la seva pròpia possibilitat
d’esdevenir majoritari. Tot això, no li feia negar tampoc la importància de la cultura, i
en ella especialment de la llengua, en la configuració nacional, fins i tot més enllà de
Catalunya, ja que, tal com escrivia a la publicació mallorquina Mitjorn el 1906, parlant
de la unitat de les terres de parla catalana “I vet aquí que, sobtadament, contra la
voluntat imperativa de les lleis, i els convenis dels governaments, i els interessos de
l’estat, la unió es refà més forta que mai, les mans s’ajunten de nou fraternalment i la
fumera dels fogars distants es confon en una sola boira lluminosa. Qui ha fet el miracle?
Una sola espira vivent, que ha persistit en tot el nostre territori (...): l’idioma. Els
germans s’han reconegut germans, a l’atzar de la seva ruta...” 23. En aquest sentit, no hi
ha un nacionalisme cívic o un nacionalisme ètnic, com dues opcions absolutament
destriables, hi ha una matriu cultural des de la que s’opera políticament. El problema és
si aquesta és oberta o tancada, i per tant sustenta un projecte cívic o tan sols un ètnic, si
mira al futur o tan sols es queda en l’afirmació del passat en el present. Tot lo qual no li
impedia afirmar que “Jo sóc, ho dubteu? Ben catalanista; però rebria amb tota la
destemprança possible la visita del que volgués obligar-me a tenir sobre el meu portal la
bandera catalana o cridar cada matí, com oració, un Visca Catalunya, o endomassar amb
les quatre barres d’oriflames els ferros del meu balcó”24.

22 Ibid.
23 Alomar, G,. “El Verb de Catalunya”, Mitjorn, novembre de 1906.
24 Alomar, G., “Bizanci?”, El Poble Català, 16 de novembre de 1907.

Finalment aquesta condensació política acaba formulant-se en la proposta dels tres
moments del catalanisme. I havia un marcat sentit dialèctic en aquesta idea que, a més,
partia de la seva pròpia visió de les tres etapes de la poesia (èpica, lírica i dramàtica).
Així, si per ell el primer catalanisme havia estat obra dels burgesos, aquest havia passat,
en un segon moment, a mans de la petita burgesia i la menestralia, i calia afermar-lo
finalment, en el seu tercer moment, al proletariat. Un tercer moment que prenia un sentit
doble per l’escriptor i polític mallorquí: el de la plena nacionalització de tots els sectors
catalans, però també en el de la transformació de la mateixa nació cap a la modernitat de
caràcter universalista. No es tractava en aquest sentit, tan sols de nacionalitzar, sinó de
transformar la mateixa matriu de la proposta i la realitat catalana a partir de la centralitat
de nous subjectes.25 Per això feia falta “enrogir” la proposta del catalanisme d’esquerres,
així com construir el nou republicanisme com a republicanisme socialista -i aquí el
referent de tota aquesta generació serà molt més Pi que Almirall– i alhora convertir tot
aquest moviment, en una idea especialment cara al conjunt del catalanisme al llarg de
tota la seva història, en un eix de transformació d’Espanya, ja que “l’ideal del
catalanisme, fins avui, ha consistit més en fer de Catalunya un refugi contra l’Espanya
liberal, afrancesada, jacobina, com n’hem dit, que no en fer de Catalunya una acció
contra l’Espanya pretoriana i clerical. Ens hem acostumat a imaginar el foc de
Catalunya com un fogar («pro aris et focis»), com una llar, com una foganya, un fogó, o
un escalfapanxes, com una escalfor de domicili tancadet, i no com un «focus», com un
far irradiant…”26

El moment Alomar, o el tercer moment del catalanisme, sembla tenir un primer possible
inici a la primera de 1909 quan a les eleccions municipals a la capital de Catalunya una
nova proposta, sota el nom d’Esquerra Catalana, superà a la Lliga i quedà només a
10.000 vots del lerrouxisme. I és aquest el context on Alomar proposa aprofundir encara
més el camí socialitzant per absorbir el lerrouxisme. Però aquesta història, la de la
25 Alomar, G., “La Formula”, El Poble Català, 28 de gener de 1909; Alomar, G., “Negacions i
afirmacions del catalanisme”, conferència organitzada per La Campana de Gràcia, 18 de desembre de
1910. Hi ha una evolució entre les primeres formulacions dels tres moments del catalanisme de 1909 i les
finals de 2010 on el paper de la burgesia i la petita burgesia es veuen transformats. Probablement això té a
veure amb la creació i resultats de l’Esquerra Catalana a les eleccions municipals de 1909 que fa
conscient a Alomar de l’emergència de la menestralia i la petita burgesia com a subjecte propi, però no
encara del proletariat.
26 Alomar, G., “Negacions i afirmacions del catalanisme”, conferència organitzada per La Campana de
Gràcia, 18 de desembre de 1910

consolidació de l’espai del republicanisme catalanista, serà més llarga i difícil. El llegat
d’Alomar serà recollit per les diverses esquerres catalanistes i es podrà trobar en el llarg
viatge de Lluís Companys fins a la II República; com també en la fundació de la Unió
Socialista de Catalunya el 1923, de la qual Alomar n’esdevindrà president, i que
transmigrarà en el PSUC de 1936; en la reformulació dels tres moments del catalanisme
per Joaquim Maurín27 dirigent del BOC i, posteriorment, del POUM; o en la pròpia
creació del mallorquinisme polític republicà i d’esquerres als anys trenta. De fet en el
llegat de la seva generació es troba la creació d’un espai republicà, d’esquerres i
socialitzant que en alguns moments de la història de Catalunya ha estat clarament
hegemònic i que ha permès l’hegemonia del conjunt del catalanisme en la
caracterització nacional de Catalunya. De fet, el catalanisme, més enllà dels intents de
presentar-lo com un projecte acabat, a partir del qual es distribueix la pertinència més
gran o impertinència al mateix, és un projecte, com tot projecte de qualsevol nació, que
es resignifica en cada nou moment. En aquest sentit, el moment Alomar és immanent al
mateix catalanisme, tant en la seva necessitat constant d’imaginar-se no tan sols a partir
del passat, sinó del futur, com en la seva necessitat constant de sortir de les clausures
identitàries, per obrir-se a les realitats canviants del país i transformar-se amb elles.

27 Maurín, J., “Les tres etapes de la qüestió nacional”, La Batalla, número 50, 16 de juliol de 1931.

4.3 GABRIEL ALOMAR, UN ALIADÒFIL EN COMBAT
Damià Pons

La posició aliadòfila adoptada per Alomar davant la Gran Guerra (1914-1918)
fou periodísticament molt intensa i, en tot moment, es va manifestar de manera explícita
i combativa. El seu nom va aparèixer entre els signants de tres manifests. El primer, el
«Manifest dels catalans», impulsat per Antoni Rovira i Virgili, fou el que publicaren
alhora els setmanaris L’Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia, el març de
1915. Els seus més de cent cinquanta adherits eren «catalans dedicats als espirituals
treballs de l’art, les lletres, la ciència i la política». Hi ha quasi tots els grans noms de la
cultura i la política d’aquell moment. El manifest és incondicionalment partidari del
bàndol aliat, especialment de França. El segon fou el de la revista madrilenya España
(juliol de 1915). Hi trobam una bona part dels intel·lectuals i escriptors castellans de
més rellevància (J. Ortega y Gasset, R. Pérez de Ayala, B. Pérez Galdós, R. M. del
Valle Inclán, M. de Unamuno, Azorín, A. Machado, R. de Maeztu, R. Menéndez Pidal,
M. Azaña. L. Araquistain..) i també una important representació d’escriptors, polítics i,
sobretot, artistes catalans (a més d’Alomar, J. Carner, A. Hurtado, S. Rusiñol, I.
Iglesias, R. Turró, A.Vives, H. Anglada Camarasa, R. Casas, J. Borrell, J. Clarà, E.
Casanova i J. Sunyer). El tercer manifest, de l’any 1917, va ser el de la Liga
Antigermanófila, una organització promoguda pel setmanari España. El seu objectiu era
combatre el rearmament ideològic que pretenien dur a terme els sectors més antiliberals
i més confessionals de la societat espanyola a partir de l’apologia del model polític que
segons ells representava l’Alemanya que s’enfrontava als països aliats. Així mateix,
també cal consignar que Alomar l’any 1917 va ser membre del comitè d’honor que va
organitzar a Barcelona l’homenatge al mariscal Joffre, l’encarnació màxima de la
França que s’enfrontava a Alemanya.
Gabriel Alomar va dedicar un nombre considerable d’articles a la Gran Guerra.
Probablement varen ser al voltant d’unes vuit desenes. Es publicaren als setmanaris La
Campana de Gràcia i España i al diari La Publicidad. Una part d’aquests articles foren
recopilats en els volums La guerra a través de un alma (1917) i El frente espiritual
(1918).
L’explicació del posicionament sense vacil·lacions d’Alomar a favor de França i
Anglaterra es troba en la seva teoria ideologicopolítica. Concebia la història de la
humanitat com un procés al llarg del qual s’havia anat produint un perfeccionament
progressiu en la mesura que els seus membres havien estat capaços d’anar-se alliberant
del determinisme del medi natural, de l’esclavatge de la tradició concebuda com a
inamovible, de l’autocràcia de les monarquies, del pensament dogmàtic i del domini
social exercit per l’Església catòlica, del predomini dels valors de matriu militar, de
l’anul·lació de la individualitat pel fet d’estar sotmesa als principis morals i socials
normatius, de la desigualtat institucionalitzada com un fet natural per les classes

dominants, de la manca de voluntat dels estats nació per a reconèixer els drets polítics
de les comunitats etnoculturals històriques... Segons Alomar, aquest llarg procés
d’emancipació de la humanitat havia tengut un moment històric concret que va
representar un pas cap endavant absolutament decisiu: el de les revolucions liberals dels
segles XVII i XVIII. Amb aquestes revolucions, especialment amb la francesa, s’hauria
instaurat la sobirania popular i la no confessionalitat dels estats. La primera i principal
raó per la qual Alomar era partidari del bàndol aliat era perquè el formaven aquells
països que ell considerava que eren els models polítics històricament més perfectes i de
referència més exemplar. I per quin motiu els atorgava aquesta consideració?
Precisament perquè havien dut a terme la seva corresponent revolució liberal. Si de bon
principi dona suport a França i Anglaterra és perquè és del tot partidari i admirador del
seu sistema polític: «Inglaterra y Francia, las dos naciones de la Revolución europea,
representan algo así como el principio solar y el principio lunar en el sistema de
nuestra civilización» A parer seu, el conflicte «Entre Alemania y Francia es el choque
del principio revolucionario con el autocrático», és entre «un poble primitiu
[Germania], perquè no ha tingut encara Revolució», i «dos pobles occidentals [França i
Anglaterra] que l’han tinguda». L’opinió d’Alomar era que la categoria de civilització
tan sols podia ser atorgada en propietat als països que havien dut a terme una revolució
política de caràcter liberal. En conseqüència, pensava que Alemanya era posseïdora
d’una gran cultura històrica però que encara no pertanyia pròpiament al camp de la
civilització humana. La civilització, l’estadi superior de l’evolució de l’espècie, era
necessàriament i únicament el resultat final d’una revolució política de signe liberal
(llibertat individual), democràtic (sobirania popular, republicanisme) i laic (estat no
confessional).
L’altre gran motiu que va determinar el suport d’Alomar als aliats fou que ell de
bon principi va considerar que a la Gran Guerra hi estaven implicades unes nacions que
eren agressores (Alemanya) i unes altres que eren agredides (Bèlgica i Sèrbia). A partir
de l’assumpció del principi que la guerra defensiva era un dret natural, les nacions
agredides i els seus aliats eren protagonistes d’una guerra justa i necessària. A més,
segons Alomar, França i Anglaterra a la força havien d’enfrontar-se als imperis centrals
perquè tenien el deure de defensar un determinat model de sistema polític, el nascut de
les revolucions liberals abans esmentades, l’únic que de veritat mereixia el nom de
civilització: «¿No será legítima hoy una guerra santa de la civilización en defensa de la
libertad, la ciudadanía, la tolerancia, la pacífica convivencia, todo nuestro tesoro
espiritual amenazado?».
La posició d’Alomar davant la Gran Guerra evidentment va concretar-se en
molts d’altres aspectes i va tenir un gran nombre de matisos que ara mateix no podem
tenir en compte. No disposam de l’espai necessari per a referir-nos-hi. La conclusió
podria ser que l’intel·lectual mallorquí va ser un aliadòfil intervencionista perquè ell
pensava que així ho exigia la defensa d’aquells valors polítics de categoria superior que
havien estat engendrats per les revolucions liberals, alhora democràtiques i laiques.

4.4 GABRIEL ALOMAR IDEÒLEG I POLÍTIC:
CATALANISME, REPUBLICANISME, SOCIALISME
Roc Solà

“El Socialisme és una matèria social la forma política de la qual és la República”
Gabriel Alomar

Fa vuitanta anys, moria Gabriel Alomar al seu exili del Caire. Després d’una vida
d’implicació cívica en tota classe de plataformes polítiques, de fundar partits, revistes,
setmanaris, d’haver sigut un personatge àmpliament admirat, llegit i escoltat i després
d’haver tingut un paper rellevant en el procés constituent de la Segona República,
l’informe que van elaborar a la Comissió Depuradora de l’Ensenyança franquista, va dir
d’ell que el seu crim havia estat: “Ser separatista. Ser uno de los propagandistes de
extrema izquierda más conocidos de España”.28
A aquest rojo separatista devem no poques contribucions intel·lectuals, culturals i
polítiques. Va ser el primer en la història de Catalunya en sintetitzar l’emancipació
nacional amb l’emancipació social i va tenir un paper central en les primeres
formulacions d’un catalanisme popular i d’esquerres29. També formularia de manera
primerenca el concepte de futurisme que després redefiniria Marinetti (encara que amb
poc a veure en el seu sentit originari). Tampoc podem oblidar la seva contribució cabdal
a la recuperació de les idees i el llegat de Pi Margall30 per a una nova generació de
28 Escrit del Secretari de la Comissió Depuradora d’Ensenyament dirigit al Jutge Provincial de
Responsabilitats Polítiques de Palma de Mallorca (11 de febrer de 1941), citat a Catalina Moner Mora,
Jordi Pons Bosch, Gabriel Alomar. Pedagog, publicista, escriptor, poeta i polític, Illa, Palma de
Mallorca, 2017.
29 Per a una descripció més detallada, Roc Solà: “Gabriel Alomar: els orígens del catalanisme popular”,
Institut Sobiranies, 7 abril 2021. (Recuperat de https://sobiranies.cat/gabriel-alomar-els-origens-delcatalanisme-popular/).
30 Al 1908, elaboraria un recull d‘articles del republicà federal com a element formatiu dels quadres del
Centre
Nacionalista
Republicà
(CNR).
Recuperat
de
https://cursnacionalpopular.wordpress.com/2019/02/10/articles-pi-i-margall-1908-pdf/).

republicans catalanistes del segle XX. Per a fer-nos a la idea de la magnitud de la seva
figura, a les eleccions constituents de la Segona República el juny de 1931, Alomar
obtindria 103.631 vots a la circumscripció de Barcelona i seria el segon candidat més
votat després de Francesc Macià31. Així i tot, lluny de pretendre enumerar aquí totes les
contribucions alomarianes com si fos una llista de la compra , en aquest article es
pretendrà exposar l’estructura del pensament polític d’aquest escriptor mallorquí i la
seva rellevància per a la nostra contemporaneïtat.
Negacions: Fictio iuris a la Restauració
El mallorquí considera que els drets socials, civils i polítics sense la seva base material i
institucional eren una fictio iuris, una situació on ens trobem un reconeixement formal
de drets que en la realitat factual no es compleixen. Ell veu aquesta situació en molts
elements del règim de la Restauració. Era difícil parlar d’un règim plenament
democràtic quan, encara que formalment es reconeixia el sufragi universal, de facto era
un fenomen com el caciquisme el que determinava els resultats electorals. Era molt
difícil parlar de reconeixements de drets i llibertats quan, encara que es reconegués el
dret de manifestació i de reunió i de lliure expressió, aquests eren posats sota jurisdicció
del poder militar amb la Llei de Jurisdiccions de 1906. Aquesta llei suposava un punt
d’inflexió central en la crisi del règim de la Restauració i en la decantació del poder
civil cap al poder militar.
És per això que Alomar creu fermament que el socialisme només pot anar de la mà del
republicanisme —més a prop dels plantejaments de Jean Jaurés que de Jules Guesde— i
dirà: “Entre la revolució francesa i la revolució social hi ha aquest paral·lelisme: la
Revolució francesa proclamà, «políticament», la coparticipació de tots els «ciutadans»
en la «sobirania». – D'aquí el sufragi universal, font del poder legislatiu, i el jurat, base
del poder judicial. - La nova revolució proclama, «socialment», la coparticipació de
tots els «homes» en la propietat”32. Per a l’intel·lectual de Palma, els principis
republicans fonamentals —co-legislació, l’Estat de dret, les llibertats individuals i
polítiques, divisió de poders, la deliberació parlamentària— eren sistemàticament
vulnerats sota el règim capitalista de la Restauració borbònica. Per a ell, tots els
31 Catalina Moner Mora, Jordi Pons Bosch, Gabriel Alomar. Pedagog... p. 100.
32 Gabriel Alomar, “El catalanisme social”, El Poble Català, el 29 de desembre de 1909 i el 6 de gener
de 1910.

principis republicans d’organització social no només eren compatibles amb el
socialisme, sinó que aquesta era la millor possibilitat del seu acompliment efectiu. Amb
la seva capacitat per generar aforismes, Alomar ho deixaria clar: “el socialisme equival
políticament an els partits republicans”33 perquè “República i Socialisme deuen el seu
origen a un idèntic pols: l’alliberació del dret privat en dret polític, popular” 34. També
ho exposava clarament un altre catalanista d’esquerres, el tortosí Marcel·lí Domingo, al
seu llibre de 1927, On va Catalunya? —prologat pel mateix Alomar— que “la
República separada del socialisme perd el dret a la vida, com el Socialisme distanciat de
la República perd el mitjà de convertir les seves doctrines en lleis humanes imposades
en nom de la justícia a tots”35.
Així, la denúncia d’aquest element de fictio iuris seria una de les seves crítiques
constants al règim de la Restauració perquè, a més, estratègicament sabia que aquest era
un punt per erosionar-lo. “Estem en ple camouflage de la legalitat, en ple tartufisme de
la justícia. Mai la veritat oficial va estar en major oposició amb la veritat real” 36. A
Alomar, li preocupava que hi havia una gran part de la població que quedava exclosa
del sistema polític, el caciquisme, el turisme i el poder militar blindaven un sistema
fent-lo molt impermeable a les tendències de canvi i a les demandes socials. “El règim
actual és una màscara de constitucionalisme sobre la vella cara histriònica de la
tirania”37.
Conjuntura: Estat i crisi de nació
Aquest diagnòstic el porta a escriure, el 1923, el que és un llibre que pretén sintetitzar
tota la seva manera de pensar la política i repassar totes les problemàtiques que
acuitaven la situació política al ruedo ibérico. Allà, tracta des de la qüestió del lligam
entre republicanisme i socialisme fins a la seva lectura en la qüestió nacional o què fer
amb els poders que no estaven sotmesos al control polític, públic, com l’exèrcit o
l’Església. Respecte de la conjuntura política i el tipus de crisi que havien de fer front
les forces republicanes i socialistes, considera que

33 Gabriel Alomar, “La idea força en el republicanisme espanyol”, El Poble Català, 8 d’octubre de 1911.
34 Gabriel Alomar, La política idealista, Calima, Palma de Mallorca, 2006 (ed. Or. 1923), pp. 199-200.
35 Marcel·lí Domingo, On va Catalunya?, 1927
36 Gabriel Alomar, “El problema ético”, La Libertad, 23 de febrero de 1921.
37 Gabriel Alomar, La política idealista…, p. 100.

A cada inquietud nacional, a cada intent de canvi profund, la gent sol dir: “això
no és una crisi de Govern, sinó una crisi de règim”. Però no, tampoc és això. És
una “crisi de nació”, una profunda i perillosíssima crisi de nació [...havien
fracassat] tots els intents de reforma, des del Cadis de 1812 al de 1868 i des del
Madrid de 1873 a la Barcelona dels nostres dies38.

Aquesta situació havia portat a un “contrast ominós entre l’exaltada cridòria dels
pseudo-patriotes i l’espectacle de les presons que tanquen a tants homes el delicte dels
quals ha consistit precisament en la generositat d’una visió llibertadora 39. Com és sabut,
al mateix 1923, es produiria el cop d’Estat, per ordre i vistiplau del monarca, i
l’establiment de la dictadura de Primo de Rivera. Aquest aprofundiria en les mesures
repressives. La CNT —que tenia prop d’un milió d’afiliats el 1919— passaria a la
clandestinitat, es prohibiria el català, la senyera i la sardana en actes públics i es
declararia l’Estat de guerra. D’alguna manera, però, l’intel·lectual mallorquí veia fortes
continuïtats històriques entre el lliscament cap a la dictadura i les polítiques del règim
de la Restauració. Per una banda, per detectar l’element de prolongament en la repressió
de les forces obreres i republicanes que posaven en qüestió les bases del Règim, només
cal pensar en el cas del judici sense garanties del pedagog llibertari Ferrer i Guàrdia
(1909) o l’execució per part dels pistolers de la patronal de figures com les de l'advocat
laboralista Francesc Layret (1920) o el líder obrer Salvador Seguí (1923). Per l’altra, el
paper de la monarquia també representa una continuïtat amb la dictadura. Afirma el
pensador mallorquí: “La monarquia és[...]símbol de tradició i d'uniformitat, nucli de
forta i absoluta concentració, vèrtebra suprema, com digué en Maura” 40. A més, aquesta
havia estat, ja a l’última dècada del turnisme canovista, “cada dia més solidaritzada amb
els interessos de les dretes socials”41 Per això, la crítica alomariana a la vèrtebra
suprema era, en el fons, una impugnació del tot un tipus d’Estat liberal que s’havia
construït des del segle XIX. I en aquesta crítica s’entrelligaven tres elements
fonamentals: l’Estat, la monarquia i el fet nacional.
38 Íbid. p. 268.
39 Íbid., p. 112.
40 Gabriel Alomar, “Monarquia federal?”, El Poble Català, 20 de març de 1908.
41 Íbid.

Alomar torna a la concepció de la nació de la revolució francesa, on aquesta equival a la
sobirania nacional, per a plantejar una idea cívica de nació. “El mot nació en son actual
sentit42, és tan jove com la fórmula política sobirania nacional, i fonc, en sos orígens, un
lema de partit i una bandera de sublevacions contra el despotisme clàssic” 43. Així, cal
emmarcar el seu pensament entre aquells autors pels quals, a l’inici del segle XX, el fet
nació, lligat al sentiment de pàtria, encara guarda el sentit dels jacobins, les
connotacions del qual són llibertat, sobirania popular i progrés social. Aquesta
reivindicació no era qualsevol cosa.
Estaven en disputa una varietat de concepcions del fet nació que feien urgent que les
esquerres oferissin una reflexió al respecte. Per una banda, hi havia visions del fet nació
com la providencialista i essencialista de la dreta de matriu canovista, que considerava
que “las naciones son obra de Dios...”44, i la a la visió primordialista i culturalista de
Catalunya de La Lliga de Prat, a saber, que “Catalunya és una llarga cadena de
generacions unides per la llengua i la tradició catalanes que vénen succeint-se en el
terrer que avui ocupem”45. Per l’altra, estava també li preocupava que pogués
condicionar a polítics republicans una certa concepció organicista i castellanista de la
nació provinent del krausisme i, pel que fa al camp socialista i el PSOE—amb
excepcions notables com la d’Indalecio Prieto—, persistia una matriu que venia del
“guesdisme del socialisme francès de la Segona Internacional, que és una versió
mecanicista del marxisme que, a més, integra el jacobinisme amb llegat centralista
napoleònic”46.

En aquest camp de disputa política-ideològica, Alomar denuncia la perversió que el
nacionalisme ha fet de la concepció originària de la nació. Afirma que
42 Era, alhora, molt conscient de la evolució de la significació dels conceptes: “Les idees són com a
recipients buits, cubells que cada u omple de la seva substància”. Gabriel Alomar, “Míting electoral
pronunciat a Barcelona”, 29 de maig de 1919.
43 Gabriel Alomar, “Una carta de Pi Margall”, La Veu Mallorca, 17 de febrer de 1900.
44 Cánovas del Castillo, Discurs a l’Ateneo, 6 de febrero de 1882.
45 Enric Prat de la Riba, Compendi de doctrina catalanista, 1894, p. 11.
46 “Xavier Domènech: Ara hi ha una batalla que és més partisana”, Debats pel Demà, 23 de novembre de
2020. Recuperat de https://debatspeldema.org/xavier-domenech-ara-hi-ha-una-batalla-que-es-mespartisana/.

Pel demès, el nacionalisme és la persistència del vell fons neoclàssic, qui féu
continuar l'absolutisme a través de la Revolució, substituint l'adoració tributada a
l'autoritat personal del rei per l'adoració idolàtrica de les fórmules o
personificacions de la famosa sobirania nacional; i així la pàtria, la bandera, la
nació, esdevingueren déus en mans dels mateixos qui s'envanien d'haver destruït
els darrers ídols i els darrers autòcrates. Francament: entre la tirania personal i la
tirania de la fórmula, jo no optaria certament per aquesta47.

Alomar, pensa dins la tradició pimargalliana però va més enllà i discuteix amb el
programa del republicà federal. De fet, el primer text polític de Gabriel Alomar és un
article en discussió amb un vell Pi, el 1898, on afirma que:
En quant al programa constituent que el Sr. Pi i Margall ens exposa en la seua
carta, creim necessari fer constar que el programa de la futura constitució federal
no pot ser definitiu, ja que se tracta d’un procés de progressives emancipacions de
les personalitats polítiques col·lectives, sens altre límit que els interessos de la
llibertat i la utilitat pràctica dels règims autonòmics que successivament vagin
implantant-se. Es clar que l'ideal consisteix en la perfecta llibertat d'acció social i
política dels ciutadans i de les col·lectivitats, i en l'ampla realització de la voluntat
nacional, que ve a completar la realització de la voluntat individual48.

Enfront de les visions que buscaven una legitimitat precivil a la nació, ell oferia una
concepció constructivista, “un poc més d’aquell nacionalisme de Renan (Qu’est-ce
qu’une nation) qui dóna per motiu únic i suficient de nació la voluntat d’esser-ho”49. Per
això, defensaria que “tota nació lliure ratifica contínuament, per la seva pròpia llibertat
de disgregar-se, la seva voluntat de continuar unida” 50. Enfront del centralisme, també
afirmaria que “tota federació dictada des d’un centre serà una manera nova
47 Gabriel Alomar, El futurisme, 1904.
48 Gabriel Alomar, “Una carta de Pi…
49 Gabriel Alomar, “L’escola filosòfica del catalanisme (utopies i paradoxes) II”, El Poble Català, 16 de
desembre de 1907.
50 Íbid., p. 194.

d’uniformisme”51. Enfront de l’Estat històricament monàrquic, les forces de
transformació havien de ser “Republicans, no com una caracterització accidental,
parcial, de la nostra manera política; sinó com una naturalesa del nostre ésser mateix”.52
D’aquesta manera, la crítica profunda al tipus d’Estat liberal que s’havia construït a
Espanya des del segle XIX i la crítica de les visions dominants del fet nacional, era, en
el fons, quelcom més. El que estava qüestionant Alomar era l'estructura mateixa
d’Estat-nació.

Afirmació: El pensament polític de la transformació

Per últim, un cop fet el diagnòstic de la conjuntura i després d’exposar l’horitzó
republicà, Alomar reflexiona sobre com es produeixen les transformacions polítiques
d’aquesta profunditat. Per a ell, hi havia sempre una combinació de preparació
educativa i moral prèvia de les classes populars per a adherir-les al bloc contrari al
règim, un moment de confrontació per derrotar a l’enemic i, a la vegada, l’aprofitament
dels errors del Règim. “Qui van ser els inductors de la Revolució francesa? El fervor
juvenil de les idees destinades a la victòria o[...] Van ser els demolidors a la Voltaire i
Diderot, els fundadors a la Rousseau i Montesquieu, o bé els governants [...]
continuadors de tants segles tirànics?”53 Així, en la situació de 1923, Alomar considera
que les forces antagonistes estan en una situació de preparació on es “necessita avui una
forta generació d’inductors”54. No era un diagnòstic en el que s’hi trobés només el
mallorquí. Un any abans, al 1922, una de les veus més autoritzades dins de les
organitzacions obreres, Salvador Seguí, havia afirmat llavors que calia “educar als
pobles i preparar-los per a una transformació més radical i profunda, com la subversió
51 Gabriel Alomar, La política idealista…, p. 172.
52 Gabriel Alomar, “Per què som republicans”, El Poble Català, 6 de març de 1907.
53 Ibid., pp.274-275.
54 Íbid., p. 276.

dels conceptes i els valors socials” i “estem ja en aquell període que es possible que
tingui la seva expressió màxima en un termini que no excedeixi d’una dècada”55.
A la vegada, s’interroga sobre com es pot produir la transformació social en un context
amb tendències de retrocés de drets i llibertats —polítiques i sindicals— a tota Europa
que implicava el sorgiment del feixisme. Veia clarament l’amenaça que suposaven el
xovinisme, el militarisme i el clericalisme. Era conscient que el tancament—
consubstancial al centralisme en el cas espanyol— era un dels pilars del model d’Estatnació que s’havia construït a la península. Davant d’això, Alomar hi contraposa, doncs,
una perspectiva demòcrata radical. A la militarització primoriverista i al caciquisme s’hi
havia d’oposar la “Democràcia; demos, entès, no com s’ha cregut per corrupció política,
en sentit sinònim de plebs, sinó com a sinònim de populus, és a dir, de personalització
total dels fills de la ciutat56”.57 Aquesta voluntat de activació política del poble no era,
doncs, casual. Per posar un exemple, la participació mitjana a la ciutat de Madrid entre
1903 i 1923 se situa entre el 30 i el 40 per cent 58. L’objectiu d’Alomar era el de trencar
seriosament l’aïllament civil i polític tant del catalanisme, com del republicanisme i el
moviment obrer, traçant aliances socials per a reconstruir un dêmos encapçalat per tots
aquests sectors exclosos del règim canovista. Per això afirmava que “l’obrer [...] ha de
tenir consciència de que la feina que li pertoca no és ja d’alliberar-se a sí mateix, sinó
d’imposar la seva llibertat als altres, apoderar-se de la direcció social i dictar les noves
lleis”59. En la seva concepció de la transformació política, Alomar concebia, a més, que
“el plet de les hegemonies, no és pròpiament el dels dominis” 60 i calia sortir d’aquest
aïllament social —corporativisme—, per això afirma, de manera exhortativa: “Eleveu
de lo particular a lo general la batalla”61.

55 “Hablando con Salvador Seguí de la futura actuación sindical”, Vida Nueva, 18 d’abril de 1922.

56 Sobre el concepte de Ciutat en la seva constel·lació conceptual: Isidre Molas: «El liberalisme
democràtic de Gabriel Alomar». A: Recerques: història, economia, cultura, núm. 23, 1990, p. 91-111; i
per una lectura des de l’urbanisme, Oriol Nel·lo: “Barcelona y Cataluña: las raíces del debate sobre el
policentrismo del sistema urbano catalán”, Ciudad y Territorio. Estudis Territoriales, XLV, 176, pp. 317341.
57 Gabriel Alomar, “L’obra civil o laica”, El Poble Català, 1905.
58 Alicia Yanini: “Elecciones y vida política en España entre 1902-1923: persistencias y cambios,
Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H." Contemporánea, t. 6, 1993, p. 190.
59 Íbid.
60 Gabriel Alomar, “Hegemonia”, El Poble Català, 19 de desembre de 1907.
61 Gabriel Alomar, “Entorn a la unió…”

Estructura: Els sis punts del pensament polític de transformació
El pensament polític de Gabriel Alomar és, fonamentalment, el pensament d’un
republicà que va haver de pensar tan les problemàtiques centrals de les tres primeres
dècades del segle XX, com de participar en processos polítics concrets com el
naixement dels primers partits del catalanisme popular o el procés constituent d’una
República. Es va enfrontar a algunes les grans preguntes que es van fer les esquerres
durant el període d’entreguerres. Va tractar la problemàtica de l’Estat —que Gramsci
també pensaria aquest tema en el mateix període d’entreguerres—, la qüestió de la nació
—de la que Tom Nairn va dir que “representa el fracàs històric més gran del
marxisme”62— i va procurar d’oferir una possibilitat de pensar l’apropament entre el
socialisme i la democràcia —que podria recordar als treballs d’Arthur Rosenberg 63—.
Això no obstant, si haguéssim d’agafar sis punts centrals dels seus plantejaments,
podríem dir que:
(1) El convenciment que la defensa dels anomenats drets polítics i les conquestes en
termes de condicions materials han d’anar de la mà en tot projecte que defensi
l’emancipació humana. Així, en exemples del seu temps, la reivindicació de la llibertat
de premsa i associació o el sufragi universal no estaria renyida amb la defensa de la
reducció de jornada a les 8 hores o les nacionalitzacions, cooperativitzacions i
municipalitzacions de serveis fonamentals.
(2) Una defensa republicana de la supeditació de tots els poders privats sota la sobirania
nacional, és a dir, el poder civil. És per això que la lluita anticlerical i la lluita antimilitar eren al cor mateix dels seus plantejaments polítics, ja que considerava els
considerava dos “estats dins de l’estat”.
(3) Alomar té una concepció de la nació com a sinònim de sobirania popular. Per aquest
motiu, en defensa una visió no essencialista que no veuria cap tipus de legitimitat
precivil —per això la seva fórmula és Regió, Nació, Ciutat64— i es fonamentaria en la
voluntat pròpia de la comunitat d’esdevenir un dêmos. Per a ell, el pacte passava per
davant de tota classe d’imposició, ja que “Espanya no constitueix una sola nació
62 Tom Nairn: “El jano moderno”, New Left Review, vol. 94. 1 de desembre de 1975.
63 Arthur Rosenberg, Democracia y socialismo. Historia y política de los últimos ciento cincuenta años
(1789-1937), Cuadernos Pasado y Presente, México, 1981 (ed. Or. 1938).
64 Gabriel Alomar: “Regió, nació, ciutat”, El Poble Català, 17 de novembre de 1907.

perfectament integrada“65. Per això, defensaria el dret d’autodeterminació66 com un
component central en la tradició pimargalliana del pacte sinal·lagmàtic i de lliure
adhesió.
(4) La convicció estratègica que les forces de transformació havien d’intervenir
activament en la transformació del model d’Estat en un sentit republicà. Ell s’enfrontava
a les visions fatalistes de la impossibilitat amb una visió constructivista del fet estatal, ja
que,-en paraules seves- “la mateixa paraula Estat envolta ja la idea congènita
d’immobilitat, de permanència. L’Estat ideal hauria d’anomenar-se Instat o més
pròpiament, Instant”.67

(5) Una defensa del polític professional —que ella anomena Diputat Propi68— que no
s’integrés en les dinàmiques de caciquisme, corrupció i oligarquització del règim de la
Restauració i, a la vegada, que mantingués l’horitzó de transformació profunda i fos
capaç —en la terminologia d’Alomar— d’inducció, de marcar l’ideal en temps de
depressió de l’idealisme69.
(6) Finalment, Alomar s’inscriu en la millor tradició del romanticisme revolucionari. Si
la poeta Marina Tsvietáieva havia escrit que ser contemporani és crear el propi temps i
no reflectir-lo70, el poeta mallorquí diria que, tant la revolució com el romanticisme
“volen dir: primer, una qualitat «poètica», això és, creadora o recreadora; segon, un
estat passional; tercer, una transformació o transfiguració violenta de la realitat per un
ideal creador; quart, una acceleració del factor «temps» qui fa avançar-lo al factor
«espai».71

65 Gabriel Alomar, “Regionalisme i descentralització”, La Veu de Catalunya 5 d’agost de 1901.
66 “El constitucional que ja combatia prohibeix a les Baleares unir-se, si així ho desitgen, a qualsevol
regió autònoma; lo qual és un atemptat a la llibertat i al dret d’autodeterminació fixat en la doctrina de Pi i
Margall”, citat a Gabriel Alomar, El Día, 10 d’octubre de 1931, citat a Catalina Moner Mora, Jordi Pons
Bosch, Gabriel Alomar. Pedagog... p. 105.
67 Íbid., p. 108.
68 Gabriel Alomar, La política idealista…
69 Íbid., p. 71.
70 Marina Tsvietáieva, El poeta y el tiempo, 1932.
71 Gabriel Alomar: “Romanticisme i revolució(conversa)”, El Poble Català el 9 d’agost de 1910.

4.5 EL PARTIT I LA NACIÓ VISTS DES DE GABRIEL
ALOMAR. UNA PROPOSTA ALOMARIANA PER A LES
ESQUERRES AMB VOCACIÓ CONFEDERALISTA DEL
SEGLE XXI

Xavier J. Calafat Martínez

Vós me parleu d’una depressió del sentiment catalanista aquí, i dieu, amb tota
raó, que ens cal enfortir-lo. Però jo us mostro la depressió general del sentiment
d'esquerra a tota Espanya, i us dic, amb tanta raó i amb tanta força, que ens cal
enfortir-lo també.
Gabriel Alomar.

Parlar de Gabriel Alomar, en una fita tan assenyalada com aquesta commemoració del
vuitantè aniversari de la seva mort, no pot ser sols un exercici de memòria impulsat per
una necessitat de justícia cap a la figura del personatge sinó que ha de ser també un
exercici de reflexió política de les seves idees i el potencial que tenen encara avui dia,
per ajudar a la definició d’un full de ruta de les forces polítiques progressistes.
És per això que no puc deixar d’agrair a les Fundacions Darder Mascaró i Gabriel
Alomar de Mallorca i l’Institut Sobiranies del Principat, aquest espai de pensament que
han obert entorn de l’obra i figura d’un dels grans pensadors europeus del segle XX.
Doncs és a Gabriel Alomar, on es troben tota una sèrie de cavil·lacions entorn la qüestió
nacional, el socialisme o el republicanisme bastant innovadores que s’avancen bastant al
que altres pensadors posteriors diran sobre les mateixes qüestions.
En aquestes breus línies, el meu objectiu és poder traslladar alguns dels plantejaments
alomarians en torn la qüestió nacional i la forma organitzativa que haurien de prendre
les forces progressives a l’actualitat. És a dir, tractaré d’explorar com les visions
d’Alomar entorn de la nació, el catalanisme d’esquerres i la forma-partit que podria
materialitzar-les continuen essent vàlids en la situació actual, perquè aquesta situació
marcada per la crisi del paradigma neoliberal a escala global i a casa nostra per
l’estancament de la forma política que va prendre la impugnació al Règim del 78 en
totes les seves variants, encara continua responent no a totes però sí a moltes de les
qüestions que es va plantejar Gabriel Alomar.
I es que enmig d’aquest “final de la memòria” en el que com ens recordava Boaventura
de Sosusa Santos, és molt important pel neoliberalisme la idea que tot està començant

ara, que el passat no compta, hauríem de recordar les sabies paraules de Toni
Domènech:
Si alguna cosa ensenya la història, és que les ones dels grans moviments
populars i els grans ideals socialment encarnats, com les ones oceàniques, tenen
una força proporcional a la seva longitud de recorregut. Les que vénen de molt
lluny, aparentment calmes en superfície, rugeixen invisibles en les zones abissals
i acaben abatent-se inopinadament amb una potència indescriptible sobre les
platges i els esculls de destí.
Recuperar la potència d’aquelles “ones que vénen de molt lluny” potser la condició de
possibilitat de recuperar la iniciativa. I és aquí que la tradició popular, democràtica,
republicana, federal i catalanista que representa Alomar, fa acte de presència per ajudarnos a recalibrar les nostres brúixoles.
Perquè una proposta alomariana, avui en dia?
Estem en un moment on les propostes estratègiques de les forces sobiranistes
d’esquerres, es troben plena renovació, després del desencís dels dos darrers cicles
d’impugnació sobre el règim del 78: el 15-M i el Procés independentista català.
No és casualitat que en un període de temps molt similar hàgim vist, el Congrés de
l’antic Bloc Nacionalista Valencià que ha derivat en la formació de Més Compromís i
en l’adopció de formes sobiranistes transversals i menys identitàries, el procés de
reflexió de MÉS per Mallorca “Cartografiant el futur” en una direcció parescuda a la del
Bloc, i que ha vingut seguit de les eleccions primàries per escollir la candidatura que és
presentarà a les eleccions al Parlament de les Illes Balears, la constitució d’Adelante
Andalucía com un subjecte propi i autònom que encaixa amb el ressorgiment de
l’andalusisme polític, i des de l’àmbit més castellà la publicació del llibre d’Iñigo
Errejón, “Con todo” on es proposa un primer balanç explicatiu del cicle 15-M/Podemos.
Més recentment hem vist com l’esquerra abertzale capitanejada per EH Bildu
confirmava un gir estratègic que ja feia temps que era present, amb la voluntat del partit
de voler ser protagonista també a escala estatal i afavorir els canvis progressistes del
govern de coalició, com la derogació de la reforma laboral del PP. És així que les
paraules d’Arnaldo Otegi sobre les víctimes d’ETA ("Sentimos su dolor. Nunca debió
haberse producido") venien al poc temps, acompanyades per una entrevista amb Pablo
Iglesias on el dirigent basc afirmava que “nuestra actual propuesta apuesta por una
Confederación Vasco Navarra conferederada con el Estado Español” 72 a més el
coordinador general de Bildu, també explicava que havia de ser possible “la unidad de
acción en torno a un programa de transformaciones democráticas en el Estado entre
las fuerzas independentistas plurinacionales y la izquierda del Estado”73.

72 Entrevista a Arnaldo Otegi: “Mientras nosotros construimos puentes, las derechas cavan trincheras”
disponible a CTXT
73 Ibidem

Així doncs, podem veure que sigui com sigui, els sobiranismes s’estan repensant i en
aquest re-pensament, estan prenent nota dels errors o límits que van tenir en els
anteriors cicles d’impugnació. És molt significatiu que en la majoria dels casos ens
trobem amb redefinicions dels nacionalismes, apostes (con)federals i propostes d’unitats
d’acció entorn de programes comuns amb forces polítiques d’una ampla diversitat.
Indubtablement, el cicle per venir serà un cicle on aquestes forces tindran un paper de
primer ordre o inclús seran les principals protagonistes. Les eleccions basques i
gallegues de l’estiu passat ho confirmen. La plurinacionalitat, la critica al centralisme
madrileny, o la crítica republicana a la monarquia borbònica seran demandes de plena
centralitat en el pròxim cicle.
El mateix Jorge Lago ho va saber llegir així, en un article arran de la victòria del BNG i
l’ascens de Bildu en les eleccions de juny de 2020:
Las fuerzas políticas nacionales o soberanistas, que hoy recogen la frustración
con el proyecto de Unidas Podemos (como Podemos atrajo con anterioridad a
parte significativa de sus votantes), tienen hoy el reto, o la oportunidad, de
articular un espacio político estatal inclusivo, indudablemente confederal o
plurinacional. Un ciclo se cierra, pero no lo hace la posibilidad de ampliar la
democracia y la justicia social en nuestro país.74
Així doncs, com dèiem al principi, per respondre a totes aquestes qüestions recórrer a un
pensador com aquest il·lustre mallorquí és un exercici necessari. No sols per rememorar
la seva figura sinó perquè realment hi ha propostes teòriques i pràctiques, que ens poden
servir per acabar de donar forma, per articular el cicle d’impugnació que ha de vindre.
Com sol dir Roc Solà, un amic i el català que millor ha entès a aquest mallorquí, Gabriel
Alomar és un clàssic i com deia Theodor Adorno, els clàssics no són autors sobre els
quals ens haguem de preguntar si estan vius. Més aviat, ens pregunten ells a nosaltres si
ho estem o no75.
Per tant, la proposta alomariana, que avui en dia encara ens interroga, podria ser
resumida de la següent forma: nacionalisme no essencialista, voluntat de bloc o de front
i no de partit, superació del règim monàrquic darrere d’una república de nacions
lliurement confederades i politització de les masses treballadores en els principis
nacionalistes.
Nacionalisme, catalanisme i federalisme en Gabriel Alomar.
El pensament de Gabriel Alomar entorn del nacionalisme o el federalisme, està
profundament influenciat pel de Pi i Margall. No és d’estranyar que en moltes reflexions
en torn el fet nacional, Alomar se situï molt a prop del seu “mestre” del que es declara
“deixeble” i identifica com “venerable patriarca del federalisme” 76 tot i que el mallorquí
74 Lago, J. (2020). “Pedro Sánchez y la vuelta al orden” disponible en El País.
75 Solà, R. (2020). “Gabriel Alomar: els orígens del catalanisme popular” disponible a Institut Sobiranies

desenvolupa un pensament més pròpiament nacionalista i autocentrat, discutint en la
carta abans citada, els termes de regió i nació de Pi i Margall.
Però precisament per què les herències pimargallianes hi són allà presents, Alomar
pensa en tot moment en una (con)federació de nacions:
Renovació de la política nacional, per adaptar Espanya a la potència de sobirania
pròpia o sia, d’autonomia; la deslliurança de les nacionalitats genuïnes, per a
cisellar-ne els elements de la futura federació ja no espanyola, sinó universal;
salutació del catalanisme com auba d’aqueixa capacitació o presa de consciència
qui extregui de la regió morta la papallona o psiche de nacionalitat; i en fí,
l’encaminament dels partits d’avançada a l'alliberació de les classes irredemptes,
de les darreres castes, per construir la federació dels agrupaments humans com a
complement de la federació que ajunti els agrupaments territorials com a estels
d’una sola i magna constel·lació.77
Aquí ressonen els plantejaments federals, tot i que com mencionàvem abans, per
Alomar es tracta primer de la “deslliurança de les nacionalitats genuïnes” i en especial
de la formació d’una Catalunya lliure. Per això, com diria en un altre lloc, la federació
no pot ser “dictada des del centre, és a dir, des del que encara no existeix, ja que el
centre ha d’ésser elegit, després de feta la unió, pel conveni dels units” 78.
A més, la proposta del mallorquí s’apartava de les visions més essencialistes de la nació,
apropant-se progressivament a plantejaments de clar tall cívic. Per Alomar la sobirania
“no es fonamenta en l’atzar de les fronteres o de la configuració geogràfica, ni en el dret
tradicional de les disposicions, testaments i herències reials” sinó en “la defensa mutual
de pobles amb identitat d’aspiracions actuals” 79. Per això el problema de l’encaix de
Catalunya (i les altres nacionalitats) dins l’Estat Espanyol, és un problema definit per la
manca de capacitat de decisió pròpia sobre els assumptes estatals i en cap cas sobre la
incompatibilitat de convivència mútua entre un poble i altre. Alomar en aquest punt va
ser molt explícit:

No se tracta de que Catalunya deixi de formar par de l'Estat Espanyol, ja
que tota unió entre vàries nacionalitats (i molt més quan són nacionalitats
germanes, unides de llarg temps per vincles de veïnatge i d'història comuna) és
un bé per a totes. No és Espanya el que constitueix una imposició per a
Catalunya. És l'exclusivisme nacional castellà, que ha vingut dictant des dels
temps de la unió espanyola la política de l'Estat, convertint en submissió i
76 Alomar, G. (1898) [1988] “Una carta de Pi i Margall” a Nova Palma dins de Serra, A. (ed.) Sobre
liberalisme i nacionalisme. Editorial Moll, Palma, pp. 30-31.
77 Alomar, G. (1908) “Pròleg” dins Antologia. Articles d’en Pi i Margall. Editorial Tip. L´Anuari,
Barcelona.
78 Alomar, G. (2006) La política idealista La política idealista. Proyecciones y reflejos del alma. Calima
Ediciones S.L, Palma.
79 Alomar, G. (1898 [1988]). “Els dos esperits” a Catalonia dins de Serra, A. (ed.) Sobre liberalisme i
nacionalisme. Editorial Moll, Palma, p. 40

adaptació forçosa d'una nacionalitat a una altra el que havia de ser juxtaposició i
convivència de diverses nacions per a la defensa mutual de totes elles.
I és així que el nacionalisme d’Alomar parteix d’una definició sobiranista del seu
nacionalisme, no ètnica i no centrada ni en la tradició, ni en les antigues fronteres
d’algun regne medieval ni en una suposa essència històrica que hagi perdurat. És per
tant un nacionalisme que s’identifica plenament amb els valors republicans de la
Revolució Francesa. Un nacionalisme, doncs, inevitablement republicà. La
conseqüència lògica d’això va ser la definició d’un catalanisme d’esquerres, superador
del catalanisme de les elits burgeses, un “nou catalanisme que aspiri més aviat a influir
sobre Catalunya que ha deixar-se influenciar per ella”80. I és així que Alomar vincularà
la seva proposta a atreure a les masses treballadores que vivien en Catalunya.
És aquesta primerenca definició “nacional-popular”, que vincula la qüestió nacional a la
qüestió social la que farà que Alomar es decanti aviat per les noves doctrines socialistes
i promulgui que alliberar la terra catalana del domini capitalista és exactament fer
obra de catalanisme81. Per això mateix, el projecte d’Alomar no podia renunciar a la
transformació d’Espanya, conscient com era de que un projecte socialista enmig del
desert restauracionista i el caciquisme imperant a tota Espanya, estava condemnat més
tard o d’hora a decaure. Així ho deia ell mateix:
I ara, mireu-la, a la pobra Espanya, mireu-la a la pobra Catalunya. Vós me
parleu d’una depressió del sentiment catalanista aquí, i dieu, amb tota raó, que
ens cal enfortir-lo. Però jo us mostro la depressió general del sentiment
d'esquerra a tota Espanya, i us dic, amb tanta raó i amb tanta força, que ens cal
enfortir-lo també. Que no ho veieu, qụe tornarà en Maura, i tot estarà per
recomençar? Que no ho veieu, que la depressió nacional de Catalunya es
correspon amb una depressió nacional castellana, i que és tot el sentiment de
sobirania individual i col·lectiva el que perilla de mort.82
Gabriel Alomar no pot ser més explícit: construcció nacional-popular del catalanisme
però no sols com a motor dels canvis en Catalunya sinó com a motor de la
transformació d’Espanya. Però també a l’inrevés, apertura del catalanisme cap als
corrents més avançats d’Espanya, cercant la unió de les forces progressistes: La nostra
Catalunya ha d’obrir-se a la fecundació que li aporten els vents de fora, anqe sien
castellans83.
Crec que aquesta proposta alomariana pot servir als actuals sobiranismes dels pobles de
l’Estat que han començat a definir les seves noves estratègies. Un dels millors caps del
valencianisme polític, com és Amadeu Mezquida, feia una reflexió en aquesta línia.
Revisant l’estancament del procés independentista català, l’assessor de Compromís i
80 Alomar, G. (1901[1988]) “Regionalisme i descentralització” a La Veu de Catalunya dins de Serra, A.
(ed.) Sobre liberalisme i nacionalisme. Editorial Moll, Palma, p.61
81 Alomar, G. (1910) Catalanisme socialista.
82 Alomar, G. (1911) “El catalanisme pràctic” a El Poble Català, 25 de juny de 1911.
83 Alomar, G. (1904[1988]) “El liberalismo català”a El Poble Català dins de Serra, A. (ed.) Sobre
liberalisme i nacionalisme. Editorial Moll, Palma.

Secretari del Grup Municipal del mateix a l'Ajuntament de València, deia que
“Catalunya és la prova empírica que quan un moviment popular sobiranista busca el
xoc frontal amb l’Estat: este perd i l’Estat es replega en ell mateix per fer-se –
formalment – més fort”, per tant els sobiranismes havien de fugir de la falsa dicotomia
d’independitzar-se o canviar Espanya perquè “canviar Espanya és condició sine qua non
per a assolir l’autodeterminació”84.
Això també es correspon amb el context polític nacional, on el govern de coalició
progressista és sostingut per forces nacionalistes i regionalistes i són aquestes mateixes
les que han garantit en les darreres eleccions, una involució democràtica frenant
l’ascens de Vox. Vist així, la proposta d’Alomar no és que sigui plenament vigent és
que descriu com han succeït els processos de canvi social populars. A Espanya aquests
canvis sempre han tingut formes de descentralització democràtica i de construcció de
sobirania des de baix i un fort protagonisme de les forces polítiques de la perifèria,
essent el Pacte de Sant Sebastià que va donar lloc a la II República l’últim exemple
d’aquesta pràctica conflictiva que permetia conjuminar els esforços de les forces
polítiques progressistes nacionalistes i aquelles espanyoles, per transformar l’Estat.
La forma-partit en Gabriel Alomar: mixtura i impuresa del subjecte de canvi
Finalment, volíem tractar aquí la forma organitzativa que podia encarnar aquest
programa on es diluïen el republicanisme, el laïcisme, la justícia social i la modernitat
en un únic projecte catalanista i confederal i que en podem aprendre en l’actualitat.
L’obra d’Alomar es dispersa en aquesta temàtica (en comparació a com es tracta la
qüestió nacional) tot i això, pensem que el que millor il·lustra una resposta alomariana
en aquest sentit és la mateixa trajectòria de l’autor mallorquí. Per la brevetat necessària
de l’article no podran ser més que una sèrie d’apunts no tan connectats al context social
i històric com ens agradaria però que ens serviran per descriure la voluntat política que
guiava Alomar i la tendència de les organitzacions catalanistes d’esquerres a
transcendir-se així mateixes per abastar i configurar un subjecte polític dels desposseïts
el més ample possible.
Així doncs, Gabriel Alomar formà part de tota una sèrie de moviments polítics de tall
catalanista i progressista. A cada fórmula, li seguia una més ampla i que aglutinava més
sensibilitats. La primera, el Centre Nacionalista Republicà, fou un partit que aglutinà als
elements esquerranosos escindits de la primera Solidaritat Catalana. Posteriorment el
Centre Nacionalista Republicà assolí quatre diputats en els comicis a Corts del 1907,
entre els quals es destacaren Jaume Carner i Ildefons Sunyol. Quan la Solidaritat es va
desfer a causa de l'accentuació de les diferències entre la dreta i l'esquerra, el CNR
impulsà una aliança electoral estable amb dos partits republicans que també havien
integrat la Solidaritat, el Partit Republicà Democràtic Federal i la Unió Republicana,
ambdós d'àmbit estatal. La nova coalició, anomenada Esquerra Catalana, aconseguí
bons resultats en tots els comicis que se celebraren el 1909 i el 1910. Finalment, la

84 Mezquida, A. (2020) “La via confederal” disponible en Agon. Qüestions Polítiques.

coalició es transformà en un sol partit denominat Unió Federal Nacionalista
Republicana -UFNR85.
Bona part de la teoria que desenvolupa Alomar intenta respondre a la qüestió de com
atreure a les bases obreres de les quals gaudia el lerrouxisme, crec que per això
l’esquerra catalana i el mateix Alomar cercaven amb aquestes fórmules ampliar la seva
base social i atreure aquests sectors. No és d’estranyar vist aquesta trajectòria i un
context on les iniciatives i els moviments polítics populars predominaven que Alomar
pensi en l’esquerra catalana “com a bloc i no com a partit” 86. Ell mateix previndria
contra “la tendència a catalanitzar tot radicalisme” malgrat que s’accentués cada dia més
“la decadència de l’esquerra anticatalanista”87. De tal forma que el mallorquí podria
estar pensant en aquesta voluntat d’ampliar, de transcendir-se:
Però tal volta la fórmula futura de la nostra Esquerra sia una ‘conjunció’ (com és
a Madrid, i per tant a tota l’Espanya no catalana) més que una ‘homogeneïtat’ on
se sacrifiquin les afirmacions radicals amb el mirament dels respectes mutus. El
nom mateix de la nostra agrupació, ‘Esquerra catalana’, o si es vol ‘Unió’, té
afortunadament un nom genèric qui permet la independència respectiva de cada
una de les escoles agermanades per a l’obra comunal de catalanitat i de
república. No hem d’imaginar com una ‘església’, com una ortodòxia forçada,
amb un ‘símbol’ únic, amb un credo uniformista, ‘centralitzat’, la nostra
esquerra; sinó com una coalició de forces plenament conscients de la pròpia
naturalesa de llibertat88.
Per tant no es tracta d’unificar-ho tot en un partit homogeni sinó com una “conjunció”
és a dir, d’unió en la diversitat, de “coalició” que respecta cada una dels corrents
existents. En aquest sentit, pareix que Alomar estigui aplicant el seu confederalisme a
l’organització del partit, apostant per una estructura que defensi la pluralitat i que al
mateix temps permeti al catalanisme obrir-se per atraure a nous sectors.
Alomar apareix també quan es funda el Bloc Republicà Autonomista el 1915 juntament
amb personalitats com Francesc Layret, Marcel·lí Domingo, Àngel Samblancat i
Salanova, David Ferrer i altres republicans d'esquerra. Amb la Joventut Republicana de
Lleida d'Humbert Torres i Lluís Companys, i altres membres de la Unió Federal
Nacionalista Republicana es transformà en Partit Republicà Català el 1917. Al mateix
temps Alomar impulsà l’adhesió del PRC a la Internacional Comunista de Lenin.
Un dels camarades d’Alomar, i també un dels caps més portentosos del naixent
catalanisme socialista, Francesc Layret pareix que per aquells anys tenia al cap una
mena de Partit Laboralista Català del que el PRC fos el pal de paller però que inclogués
als sectors de la CNT i on com ens explica Vidal Aragonés també s’havien de sumar
85 Vegeu l’explicació completa al text de Marimon, A. (2017) “El Centre Nacionalista Republicà”
disponible a DBalears.
86 Alomar, G. (1907) “L’esquerra catalana” a El Poble Català, 22 de desembre de 1907
87 Alomar, G. (1911) “Radicalisme català” a El Poble Català, 16 de juliol de 1911.
88 Ibidem.

“els socialistes, comunistes, republicans i sindicalistes de la UGT”89. Aquí apareix amb
claredat la fórmula frontpopulista que aniran adoptant diferents forces d’esquerres de
l’Estat al llarg dels anys següents. Tot i que Layret no ho arribarà a veure, per culpa dels
seus botxins, ell mateix estava treballant en un projecte de Front Popular. Alomar per la
seva banda fundà un altre partit, la Unió Socialista de Catalunya que recoïa en bona part
l’esperit de Layret d’aconseguir un partit proletari català.
El PRC, després d'aproximar-se al grup de L'Opinió el 1930, va participar en la firma
del Manifest d'Intel·ligència Republicana i, posteriorment, el març de 1931, en la
Conferència d'Esquerres que donà lloc a la fusió de diversos partits i la fundació
d'Esquerra Republicana de Catalunya. El 1931, Alomar tornava al Congrés com a
diputat per la USC a les Corts republicanes, en les quals expressà la seva oposició a
l’article 13 de la futura Constitució –copiat i aferrat al 145 de l’actual: “En cap cas
s’admet la federació de regions autònomes” – pensat per evitar la confederació dels
territoris de parla catalana.
Com podem veure l’esperit alomarià entorn del partit polític ens encaixa molt amb
l’actualitat, quan una vicepresidenta gallega-i comunista- que encarna millor que ningú
un nou laboralisme verd i feminista, fa una crida per construir un Front Ample que vagi
més enllà dels partits. Però no són sols els antics caps d’Unides Podem que cerquen
ampliar-se, els sobiranismes perifèrics estan començant a plantejar-se aliances estables i
fins i tot la construcció de plataformes per presentar-se a les eleccions generals. Per
exemple, la gent de MÉS per Mallorca va llençar una iniciativa interessant al respecte
per constituir un partit d'àmbit estatal "amb vocació confederal i europeista” per
“agrupar les forces d'esquerres i sobiranistes estatals”90.
Així plantejat, la proposta alomariana podria servir perquè l'actual divisió pugui ser
superada darrere d'alguna mena de partit-marc. Tal com ha proposat de manera diferent
Josep Ramoneda, amb la seva proposta d'una “federació d'esquerres ibèriques”, que faci
un procés, en un cert sentit, contrari al que ha fet Podemos. No ha de ser una
organització d'àmbit estatal la que busqui aliances amb les organitzacions d'implantació
territorial, sinó a l'inrevés, que de la suma d'aquestes sorgeixi un mecanisme compartit
per a ser present en el Parlament i a les institucions espanyoles.91
Que aquest any Alomar ens ajudi a pensar la tasca que tenim al davant.

89 Aragonès i Chicharro, V. (2020). Francesc Layret. Vida, obra i pensament. Tigre de Paper i Edicions
Cultura 21, Manresa, p. 228. L’autor explica a través de les fonts i la bibliografía disponible quin paper
podía estar jugant Seguí en aquest projecte de Partit Laboralista Català i quines eren les intencions de
Layret.
90 “MÉS impulsarà un partit d'àmbit estatal que aglutini totes les agrupacions sobiranistes d'esquerres” a
Ara Balears
91 Ramoneda, J. (2021) “Per una Federació d’Esquerres Ibèriques” en Quadern. El País

4.6 ALOMAR CONTRA LA PENA DE MORT
Ivan Montemayor

“La pena de mort és una violació sacrílega de lo incognoscible,
i posa una mà profana en el domini de l’infinit”
Gabriel Alomar, 1912
Alomar va posar la vida al centre
Ho va fer en meitat d’una onada repressiva que colpejà la ciutat de Barcelona: la
repressió de la Setmana Tràgica. La Setmana Tràgica va ser una de les revoltes més
famoses de Barcelona, una ciutat que té una tendència irrefrenable a omplir-se de
barricades. El 26 de juliol de 1909, els treballadors es van organitzar per evitar enviar
els reservistes a la Guerra d’Àfrica, ja que perdudes el 1898 Cuba i Filipines, la
monarquia intentava recuperar orgull imperialista al Nord d’Àfrica. El Govern pretenia
enviar als reservistes, molts d’ells pares amb criatures d’origen humil a defensar la
colònia de Melilla de les tribus rifenyes.
La societat mallorquina no era aliena a tot aquest panorama. Com explica Pere Gabriel,
la Setmana Tràgica va tenir conseqüències als sectors més organitzats dels moviments
obrers i republicans del nostre país:
(...) Se celebrà, el mes d’octubre, a la plaça de toros de Ciutat, un míntig contra en
Maura, organitzat ja pels republicans i socialistes junts. L’assistència fou considerable:
unes sis mil persones. Sembla que els conservadors de Ciutat no ho podien creure:
“¡Un mitin contra Maura en Mallorca, en su propia casa!”. Els insults contra els
participants foren tremends: “Canalla mundial”, “basura social”, “chusma
revolucionaria”, “apaches”, “incendiarios”.
Els mallorquins a vegades pensam que no hem tengut cap rellevància en la història de
l’estat espanyol. Però en aquell moment, Antoni Maura era President del Govern
Espanyol i Gabriel Alomar, un intel·lectual de primera categoria, relacionat amb els
cercles republicans i obreristes de Barcelona, crític amb la ferotge repressió de l’estat.
La repressió que va exercir el govern d’Antoni Maura va ser desorbitada i arbitrària,
amb més de dos milers de detinguts. Aquesta situació de revolta i revenja va ser
magistralment descrita pels versos del poeta Joan Maragall:
“El fang dels teus carrers, oh Barcelona!, és pastat amb sang”.
En aquest context, Gabriel Alomar escriu La pena de mort, l’any 1912. A l’obra,
Alomar mostra un ventall de motius ètics, polítics, jurídics i pràctics per a rebutjar per a

sempre més la pena de mort. L’autor fa una ponderació entre els drets individual i la
defensa de la societat, i troba en el dret a la vida un límit màxim a l’acció repressora de
l’estat.
“La seva llibertat està en mans de la llei; però la seva vida és sagrada per ministeri de
llei. La pena de mort, en conseqüència, equival a l’execució de presoners, sistema de
guerra abandonat per totes les nacions civilitzades. És l’execució de presoners en la
guerra entre individu i societat.”
Alomar pren partit per l’eliminació total de la pena de mort. Ara, tampoc això el porta a
dur una esmena a la totalitat de tot moviment revolucionari o popular en que hi hagi
hagut violència. El que fa l’autor palmesà és limitar la violència a moments històrics
puntuals i propugnar l’abolició de la pena de mort com a signe de civilització i progrés
social. La Revolució Francesa apareix com a exemple de com hi han existit “moments
calents” de sedició popular que alhora propugnaven la fi de la pena de mort.
Robespierre, paradoxes històriques, va ser un dels més grans defensors de l’abolició de
la pena de mort.
Cal esmentar que Alomar era conscient també dels debats penològics i criminològics del
seu moment històric. Els hereus de l’anomenada criminologia bio-positivista a Itàlia
s’havien mogut ideològicament del socialisme al feixisme, com és el cas d’Enrico Ferri.
El mateix fundador de la idea de qui hi havia un “criminal nat”, Cesare Lombroso, ja
havia defensat l’execució dels delinqüents “incorregibles, atàvics i anormals” si no hi
havia altre remei, i també havia considerat com a criminals poc evolucionats als
anarquistes.
En canvi, a l’estat espanyol, la idea que hi havia unes causes biològiques i socials de la
delinqüència havien portat a Pedro Dorado Montero a una visió més progressista. El seu
Derecho Protector de los Criminales si bé era una proposta paternalista, trencava amb
el retribucionisme i el culte al càstig propi de la tradició conservadora espanyola. Per als
correccionalistes, la finalitat del càstig era la reeducació del delinqüent i no pas recrearse en el patiment. “No cal aturar-se a considerar l’absoluta incompatibilitat entre la pena
de mort i el sistema correccional”, afirma Alomar.
El fet que Alomar se situï en aquest corrent del correccionalisme, que va ser molt més
progressista que la seva contrapart italiana, potser està relacionat amb la seva amistat
intel·lectual i personal amb Luis Jiménez de Asúa, penalista i futur ponent socialista de
la Constitució de 1931. La ruptura de Jiménez de Asúa amb el filofeixista Ferri es va
veure materialitzat en un intercanvi epistolar.
Alomar propugnava una societat sense càstig capital, però va caure la negra nit del
franquisme, on la pena de mort va ser omnipresent.
Ara bé, no és casualitat que a la primera gran manifestació que reclamava autonomia
per a les Balears, el dia 29 d’octubre de 1977, fos també un homenatge a Alomar
convocat pels sindicats de mestres. En el butlletí Pissarra que va editar el Sindicat de

Mestres Estatals-Sindicat d’Ensenyança Privada, es feia referència al rebuig d’Alomar a
la pena de mort. Pocs anys abans, el règim franquista havia assassinat a Salvador PuigAntich a la presó Model, per la seva militància contra la dictadura. El ressò
internacional contra l’execució de Puig-Antich es va estendre com una gota d’oli,
arribant inclús a intervenir el Papa Pablo VI, sense èxit. Salvador Puig-Antich va ser
una de les darreres persones legalment assassinades a través del mètode del garrote vil.
Si mirem cap enrere, els Drets Humans van néixer a conseqüència dels valors
antifeixistes resultants del final de la II Guerra Mundial i la derrota del feixisme. Es pot
trobar com a precedent de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 als
principis que reunien el model de societat que proposava la resistència francesa. El
Consell Nacional de la Resistència afirmava en el seu programa polític que la
reinstauració de la República suposava el retorn de la democràcia, de la llibertat
d’expressió i la planificació de l’economia sota criteris de benestar social. Els drets
civils i els drets socials quedaven per sempre lligats com una mateixa lluita per una
república democràtica i social.
El fil roig de la cultura jurídica dels Drets Humans és un fil de valors republicans, que
comença amb les revolucions americana i francesa i les seves respectives Declaracions
de Drets Humans (amb totes les seves limitacions i mancances, evidentment, quant a
qüestions feministes i de-colonials) i que travessa la victòria contra la barbàrie feixista i
arriba fins a la contemporaneïtat. La defensa de la llibertat d’expressió, derogant la
inefable Llei de Seguretat Ciutadana, la defensa del dret a la vida de les persones preses,
les persones tancades en CIEs o també dels refugiats que creuen la mar mediterrània són
també temes ben alomarians. Una esquerra sobiranista ha de tenir la defensa la vida i la
fi de tota repressió en el seu corpus central.
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4.7 Gabriel Alomar i els anarquistes de La Rosa de foc:
una reflexió a l'entorn el republicanisme, el
catalanisme i la pena de mort
Dolors Marin Silvestre

Gabriel Alomar Villalonga (1873-1941) poeta, assagista i periodista va implicar-se en la
defensa d'alguns acusats en processos judicials catalans condemnats a la pena capital.
Impregnat de republicanisme laïcista i lliurepensador, Alomar fou una de les figures
més populars de les lletres catalanes del tombant de segle i un dels homes més coherents
de l'arena política del seu temps. Fill d'un oficial de l'exèrcit, va residir a les diferents
destinacions del pare fins que en morir la mare, Margalida Villalonga, ell i la seva
germana foren enviats a Palma, el 1882. Fou alumne de l'Institut Obrer i rebé el
mestratge de Josep Lluís Pons i Gallarza i Gabriel Llabrés.

La seva vinculació a la vida cultural, social i política catalana fou intensa, ja que havia
estudiat a la Universitat de Barcelona entre 1888 i 1896, primer matriculat a Dret, i més
tard a Filosofia i Lletres. En aquells anys d'estudiant es va vincular al moviment de la
Renaixença catalana i es féu amic de molts escriptors, periodistes i intel·lectuals.
Com a republicà i anticlerical va fer campanya, el 1916, contra l’obra de Salvà i Jubany
que havia popularitzat el seu inflamant: El liberalismo es pecado (1884) que aconseguí
les crítiques de tots els sectors avançats de la política de l'estat espanyol, no només els
catalans. Segons ell mateix va explicar anys després, va llegir el llibre a dotze anys, i
“vaig decidir fer-me liberal. Si parleu de mi amb gent de Palma, moltes persones us
diran que sóc en Barrufet, és a dir, una encarnació del dimoni, i que tinc, almenys, una
cama a l'infern”92. Critiques com aquestes li van valdre els atacs de mossèn Antoni
Maria Alcover, sobretot a partir de 1912 quan va manifestar-se a la premsa en contra
d'ell per l'encàrrec que li feu l'Institut d'Estudis Catalans. Les crítiques de la reacció es
giraren contra Alomar (1919) per l'encàrrec de l'ajuntament de Palma sobre la Història
de Mallorca, que al final no va fer. Les picabaralles entre els dos van ser una constant al
llarg de les seves trajectòries, malgrat el catalanisme que podria haver-los unit. La
veritat és que es menyspreaven mútuament, com deixà entreveure anys més tard
Francesc de Borja Moll.

92 Conversa amb Josep Pla (1970), Volum XV Obra Completa. Citat per Dalmau, Antoni (2010): El
Procés de Montjuïc. Barcelona al final del segle XIX. Barcelona: Ajuntament-Editorial Base.

La tornada d'Alomar a Palma va coincidir amb l'inici del famós Procés de Montjuïc en
contra de la classe treballadora organitzada a Catalunya 93. La repressió fou desfermada
amb el pretext de l'esclat de la bomba del carrer de Canvis Nous en què van ser
detinguts, no tan sols els activistes obrers més significats, sinó també moltes dones
organitzades en cercles feministes (Teresa Claramunt, Àngels López de Ayala, etcBelen Sárraga fugí ràpidament a València), els mestres racionalistes (Joan Montseny) i
intel·lectuals com el jove Pere Coromines editor de Ciencia Social i els seus companys,
alguns dels quals marxaren precipitadament a França com Jaume Brossa94.
Alomar aquell any va començar a col·laborar en periòdics i revistes com La Almudaina i
En Figuera i popularitzà el pseudònim "Biel de la mel". El 1898 localitzem
col·laboracions a Catalonia, La Roqueta i Nova Palma. En totes elles ja es perfila el seu
tarannà: renovació pedagògica, defensa del català, antimilitarisme en els anys de lleves
colonials,95 republicanisme, laïcitat i comentaris de les novetats franceses en filosofia,
literatura i ciències morals. És a dir, ens trobem amb uns escrits molt propers al
moviment lliurepensador de finals del segle XIX, amarats del que es va anomenar a
França republicanisme cívic, entroncat amb el socialisme organitzat, l'anarquisme
intel·lectualitzat, catalanista, anticentralista i d'arrel anticlerical fill dels homes de La
Tramontana de Llunes i Pujals, Torrents Ros, Rossend Arús, Eudald Canivell, Cels
Gomis o Ferran Tárrida del Marmol96. Tots ells eren els artífexs d'una nombrosa, i a
voltes efímera, premsa progressista, maçona, lliurepensadora, anticlerical i obrerista del
tombant de segle. El pensament laïcista i lliurepensador d'Alomar era modern, i segons
ell mateix allunyat del tradicional de finals del segle XIX representat als periòdics
espanyols dels entorns de Nakens i el seu El Motín (1881-1926) i també l'òrgan de
93 Sobre tots aquets anys, consulteu Sempau, Ramón (1900): Los victimarios. Notas relativas al proceso
de Montjuich, Barcelona: García y Manent, ed.; Romero Maura, Joaquín (2000): “El terrorismo en
Barcelona y su impacto en la politica española, 1904-1909” a La romana del diablo. Ensayos sobre la
violencia politica en España, Madrid: Marcial Pons. Una cronología comentada a Grupo de Afinidad
Quico Rivas (s/d): La Barcelona de la dinamita, el plomo y el petroleo. 1884-1909. Apuntes para un
recuerdo final de cadáveres, Barcelona: Autors.
94 Sobre les feministes i la repressió, veure Marin Silvestre, Dolors (2019): Escenarios de la memoria:
mujeres obreras en el Raval, Barcelona: Ed. El Lokal; sobre Montseny i la seva detenció, veure: Marin
Silvestre, Dolors i Palomar Abadia, Salvador (2006 i 2008): Els Montseny-Mañé: un laboratori de les
idees, Reus: Arxiu Municipal-Carrutxa. Sobre Brossa i els seus companys, veure Marfany, Joan Lluís
(1986): “Jaume Brossa: algunes dades noves”, a Els Marges, p.55-75.
95 L'antimilitarisme, un fet importantíssim, fou un dels motius de les detencions dels membres de Ciencia
Social, en especial de Pere Coromines, segons Sempau (1900) i d'altres contemporanis. En aquells anys
de desfeta colonial i aventures Trobem les referencies a El Productor (22 abril, 1904), i comprovem la
publicació del popular i clandestí Manual del soldado (1903) de la Biblioteca de La Huelga General,
finançat per Ferrer i Guàrdia a Barcelona. El fet es destacat per Anderson, Benedic (2008): Bajo tres
banderas. Anarquismo e imaginación anticolonial, Madrid: Akal.
La mateixa Unió Catalanista va publicar el seu Manifest a favor de la pau el 12 de juny de 1898. Els grans
moviments pacifistes internacionals es van desenvolupar amb motiu de la Gran Guerra. A Catalunya,
Eugeni d'Ors des de La Veu de Catalunya va mostrar una actitud a favor de la pau a partir del seu
Manifest d'Amics de la Unitat Moral d'Europa, del 27 de novembre de 1914. Aquesta actitud desembocà
en el periodic: Els Amics d'Europa (1915-1919).
96 Sobre Tarrida, un dels activistes i teòrics més destacats del tombant de segle i la seva relació a
Barcelona amb l'actiu Anselmo Lorenzo i els llibertaris a: Marin, Dolors (2017): “Anselmo Lorenzo. Del
educador y librepensador al científico social”, a AA VV: En el alba del anarquismo. Anselmo Lorenzo,
Mallorca: Calumnia Ed. També Dalmau Ribalta, Antoni (2015): Per la causa dels humils. Una biografia
de Tarrida del Marmol (1861-1915), Barcelona: PAM.

Ramon Chies i Fernando Lozano (a) Demofilo, Las Dominicales del Librepensamiento
(1883-1909) que acollí tota la dissidència anticlerical dels darrers vint anys del segle
XIX. Alomar ho va expressar a la perfecció en l'article: "Escrit en els marges de El
Motín"97.

Es fàcil deduir com els anys de Alomar a Catalonia el feren coincidir, almenys en la
lectura, del grup de literats vinculats a L'Avenç i el grup llibertari de Foc Nou, en el que
estaven Pere Coromines i Jaume Brossa. El 1895 Coromines va contactar amb Jaume
Massó i Torrents i Joaquim Casas-Carbó, i també establí amistat amb Joan Maragall,
Alexandre Cortada, Jaume Brossa, Pompeu Fabra, Pérez Jorba, Ignasi Iglesias i varis
més, tots joves i lletraferits. Es probable que el jove estudiant mallorquí Gabriel Alomar
s'adrecés també a aquests grups intel·lectuals, com semblen mostrar les seves lectures,
coincidents amb les del grup.
Igual que els homes de lletres de la Renaixença, Alomar va pouar dins de les tradicions i
els costums de la seva terra, unint tradició i modernitat 98. Va publicar a En Figuera o a
La Roqueta varis articles de relats costumistes en una línia clara amb els dels seus amics
catalans99. Entre 1899 i 1906 va escriure a La Veu de Catalunya i entre 1904 i 1911 a El
Poble Català en què signà com a "Fosfor" en una clara intenció prometeica, (molt del
seu temps) on com també Pere Coromines, mostra la línia clara de l'intel·lectual amic de
les classes treballadores. Destaquem com Pere Coromines va dedicar la seva Trilogia de
Tomàs de Bajalta a aquesta figura clàssica lligada a la pedagogia i l'activisme cultural
que significativament acaba amb el martiri del protagonista executat per l'escamot
militar a Montjuïc9.
Pocs anys després, i fruit de la popularització del mite de Prometeu entre els republicans
i els anarquistes -ja que havia aparegut en les capçaleres de no poques publicacions
obreristes- Vicente Blasco Ibáñez, a València, donà el mateix nom a la seva editorial
progressista i republicana (1914-1939).
El matrimoni d'Alomar amb Margalida Cifre (1901) va marcar la decisió de l'arrelament
definitiu a Mallorca. Però Alomar no es va allunyar de la seva estimada Barcelona amb
la qual mantindrà el contacte constant mercè a les seves col·laboracions a la premsa. Per
a mantenir els seus deu fills (certament un model familiar basat en l'Antic Règim) va
treballar com a professor auxiliar de l'Institut Balear i en presentar-se a oposicions a
càtedra fou suspès, potser per les seves idees i les picabaralles amb mossèn Alcover 100.
El 1911 va aconseguir la càtedra (potser gràcies als contactes del mossèn amb Maura) i
97 A La Campana de Gràcia, 10, octubre, 1908.
98 Consulteu Moles, Isidre (1990): "El liberalisme democràtic de Gabriel Alomar", a Recerques, n.23
p.91-111.
99 Un exemple en l'article de 1898: "Els dos esperits" publicat a Catalonia. Sobre el tema hi tornarà pocs
anys després en la coneguda conferencia de l'Ateneu Barcelonés (1904): El Futurisme. En ell contraposa
la societat tradicional de la Restauració (tan ben definida per Galdós o Baroja en la seva obra) al
moviment transformador de l'evolució cultural, social i política lligat als joves intel·lectuals.
100 La informació l'extraiem de l'article de Rosselló Bover, Pere (2021): "Gabriel Alomar i Villalonga:
80 aniversari", Palma: Fundació Gabriel Alomar.

treballà a Gijón, Figueres i Palma. Aquell mateix any va publicar un recull poètic amb
pròleg del seu amic Santiago Rusiñol: Columna de Foc. Un títol que remet a Thomás
Carlyle, molt llegit entre els modernistes i un referent obligat per Alomar101.

Sens dubte els vincles amb l'anarquisme en l’etapa estudiantil d'Alomar foren més
intensos del que podíem sospitar, ja que els anarquistes introduïren dins el pensament
lliurepensador i republicà no pocs autors i idees inèdits a l'estat espanyol a partir de les
seves publicacions i les reproduccions d'articles o crítiques de llibres estrangers. Uns
periòdics amplament difosos en cercles obreristes des dels anys vuitanta del segle XIX
fins la repressió de 1896 i que tindrien la continuació en la popular La Revista Blanca
(1898-1905) dels catalans desterrats a Madrid Teresa Mañé i Joan Montseny on
col·laborava bona part de la intel·lectualitat anarquista catalana perseguida (Pérez Jorba,
Jaume Brossa, Pere Coromines, Tarrida del Marmol, Teresa Claramunt, Leopoldo
Bonafulla, etc.). En aquest context cultural llibertari, d'espectre ample, destaquem les
traduccions i divulgacions de l'obra d’Agustín Hamon, Th. Carlyle, W. Morris, el nou
pensament geogràfic i urbanita de Reclus i Kropotkin 102, les idees cooperatives d'Owen i
els pioners manchesterians de Rochdale, algunes aportacions obertament anticlericals
i/o materialistes (Mihail Bakunin, Johann Most, Luis Büchner, Sebastien Faure), les
idees individualistes dels americans (Benjamin Tucker, Henry David Thoureau,
Lysander Spooner, Josiah Warren...) que enllacen amb els europeus Friedrich Wilhem
Nietzsche i Max Stirner i la superació del cristianisme (Saint-Simon) o el concepte
d’irreligió (Paul Gille i Jean Marie Guyau) difosos i citats per Kropotkin en els seus
escrits i àmpliament reproduïts a la premsa del tombant de segle XIX103.

Les idees clarament progressistes d'Alomar que divulgà en els seus escrits foren
explicitades en els seus primers textos de joventut. Una de les més importants, sobre la
pena de mort, formà part dels escrits de El Poble Català: "Variacions sobre la pena de
mort". S'inscriu dins la línia dels republicans lliurepensadors, espiritistes, teòsofs, i com
no, dels moderns intel·lectuals francesos vinculats al republicanisme progressista
cosmopolita com Víctor Hugo (1802-1885), Emile Zola o Anatole France (1844-1924)
molt llegits en els anys del tombant de segle, eminentment francòfons en l'àmbit cultural
pel que fa a Catalunya. 104 Comprovem en els escrits d'Alomar, que ell en fou un gran
lector, ja que sovint emprava la terminologia d'aquests escriptors implicats en el procés

101 La relació amb l'obra de Carlyle ens la ofereix Rosselló Bover (2021): Obra. cit.
102 Un altre punt de coincidència amb l'idea d'Alomar i la centralitat de les ciutats, desenvolupat a varis
articles seus i que caldria investigar. Una revisió sobre el concepte de ciutat anarquista a Oyón, José Luís
(2018): La ciudad en el joven Reclus. (1830-1871). Barcelona: Ediciones del Viaducto.
103 Sobre l'univers literari de Ciencia Social i el grup de Coromines, vegeu: Marin Silvestre, Dolors
(2021): “La Trilogia de Tomàs de Bajalta: Pere Coromines entre la realitat, i les fantasmagories del
passat”, dins Pere Coromines. El gran polifacètic. Girona: Simposi Trias. Càtedra Ferrater Mora,
Universitat. (En curs de publicació)
104 Veure una antologia a Hugo, Víctor (2002): Escritos sobre la pena de muerte. Barcelona: Ronsel.

Dreyfus i en la Lliga dels Drets Humans i que organitzaren grans campanyes a favor
dels drets civils.
Una de les seves narracions de ficció, “El botxí fracassat”, ja explicitava el desgrat
davant la pena capital i la complexitat de la justícia i la jurisprudència. Serà un dels
temes més importants dels seus escrits, impotent davant la tradició arcaica de la mort en
un context de modernitat i cosmopolitisme. Un tema al qual tornarà ràpidament en
esclatar l'escàndol popular del cas Rull, i també amb la pena de mort imposada a Ferrer i
Guàrdia a conseqüència de la Setmana de Juliol de 1909. Un fet que indignà l'Europa
progressista del seu temps. Aquestes reflexions i escrits a la premsa es consolidaran,
definitivament, en el text que divulgà el 1912: La pena de mort105.

El context d'Alomar era un context voluntàriament europeista, republicà progressista,
laic i partidari de l'ensenyament de les classes populars, allunyat del centralisme
madrileny al qual considerava antiquat. Alomar, republicà, catalanista, proper al
desenvolupament industrial barceloní i partidari del progrés en totes les seves
manifestacions, fou, sens dubte, una de les plomes més independents del seu temps i
que s'emmirallava en els models francesos esmentats, tot i que els seus referents literaris
eren molts i diversos. Els entreveiem a partir dels seus escrits i les seves cites o
referències de lector omnívor de premsa i literatura, o teatre d'arreu del món. La seva
passió per Ibsen es una mostra. L'autor noruec fou difós a Catalunya pel cercle del grup
Avenir de Felip Cortiella, Emili Guanyabens o Eudald Canivell, i també per l'Agrupació
Teatral Foc Nou de Ignasi Iglesias, Pere Coromines, i amb el protagonisme indiscutible
de Jaume Brossa (que actuava inclòs com actor en les representacions). Sens dubte,
Alomar degué assistir a alguna d'aquestes representacions en els seus anys estudiantils.
Els anarquistes foren els primers a representar a Ibsen en català en els teatres
barcelonins o sabadellencs, propers a Albà Rosell, Mateo Morral, Esteve Guarro, Pilar
López Zapinno, Esperança Figueres i la trentena de mestres dels cercles sabadellencs de
l'Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia. Contextos urbanites d'activisme literari o teatral
que mostren el rebuig d’Alomar a la idealització del ruralisme, i l'aposta per la ciutat
moderna, terreny adobat pel canvi social i polític. Sens dubte, aquesta idea de la ciutat
comporta el sentiment de cosmopolitisme expressat per molts catalans en contemplar
l’Exposició Internacional de 1888 i els efectes de la industrialització, la modernitat i el
progrés que va comportar el pas del vapor a l'electricitat i l'important canvi tecnològic
d'aquells anys.106 Un concepte modern que fa repensar la nostàlgia i les critiques a la
industrialització dels activistes i autors anglesos com John Ruskin i William Morris,
difosos per Brossa i Coromines entre els catalans des de 1896.

El cas Rull: una empresa criminal familiar
105 A Alomar, Gabriel (1912): La pena de mort. Barcelona: Biblioteca de la Revista de Catalunya.
Reedició a (1972) Palma: J. Mascaró Pasarius. Introducció d'Antoni Serra.
106 Pere Coromines ho expressà en els mateixos termes, a Marin Silvestre, Dolors (2021)

Joan Rull i Queraltó (1881-1908) fou sens dubte un personatge sinistre i esperpèntic,
digne d'una novel·la de Valle Inclán. Fou el causant del terror al voltant de les
explosions inesperades e incontrolades que delmaren Barcelona. Format dins dels
cercles anarquistes, en els seus anys més joves, no va tenir escrúpols en abandonar-los i
passar a ser confident de la policia a canvi de diners i prestigi social. Va servir
successivament a tres governadors civils de Barcelona, i quan va veure que els seus
serveis minvaven -i també els diners que li pagaven a canvi de les delacions i
informacions-, no va dubtar en endegar una curiosa empresa familiar: la col·locació
d'artefactes explosius per tota la ciutat que van causar nombroses víctimes innocents.
Era una empresa familiar, ja que hi van participar els seus germans petits i la seva
mare. Tots van arribar a judici i foren condemnats a penes molt greus.

Finalment en Joan Rull va ser condemnat a garrot, enmig d'una gran expectació popular
i amb molt poques veus que van demanar clemència per l'assassí de tantes persones
innocents. Gabriel Alomar, inesperadament, va començar una relació estranya amb en
Rull, que a causa del seu passat com a confident sempre va pensar que li seria
commutada la pena, cosa que no va ser.

El dia 13 del mes d'abril de 1908 fou dictada la sentència que va declarar culpables a
Joan Rull, la seva mare Maria Queraltó (per haver transportat les bombes dins el seu
cabasset de la compra, en especial la del carrer de la Boqueria) i els seus germans Josep
(que havia acompanyat a la mare, ajudant-la a dipositar els artefactes) i Hermenegild
Rull (a) Gildo (com a autor material de les bombes i la seva col·locació). Comprovem
com en Joan Rull va endegar tota una trama familiar molt consolidada i sense empatia
cap a les seves víctimes, els diaris immediatament van recollir en les seves portades els
rostres dels criminals que eren molt populars, ja que fins i tot es van editar postals amb
les seves fesomies que foren un èxit de vendes. Naturalment van ser perseguits els
autors per fer apologia del terrorisme. Sense cap dubte la causa dels Rull i les seves
malifetes fou el tema de conversa constant i portada dels periòdics durant els mesos en
què es van desenvolupar tots els fets.

Com implicats en la trama de les bombes es va jutjar també en la mateixa causa als
membres de la banda d'Amadeu Trilla (foren absolts de la col·locació dels artefactes,
però culpables d’enganyar a les autoritats), Francisco Trigueros, per posar explosius al
Saló de Sant Joan, i Raimon Bruguet per estafa a les autoritats. El jurat, presidit per
Josep Pujol va declarar no culpables a Josep Parelló i Jaume Pedrals, també havien
posar ja en llibertat als sospitosos germans Andreu i el drapaire Jaume Balasch.

El coix de Sants, a voltes anomenat també el coix de la Bordeta, estava a punt de
finalitzar els seus dies i va mantenir silenci fins a la fi, sense desvelar els noms d'aquells
poderosos que havien guiat les seves mans i els temibles artefactes que van causar terror
a la que començava a anomenar-se popularment com la ciutat de les bombes

Els diaris van recollir els retrets de la banda de Rull cap aquells que havien estat absolts,
en concret Joan, davant els plors desconsolats de la seva mare, va etzibar: "Ja podran
cobrar el premi, ara! Tot per cinc mil peles!" 107. El clam popular de joia al carrer per la
sentència que condemnava a mort als Rull fou unànime, els ciutadans van esclatar en
aplaudiments a la plaça Sant Jaume, seu de l'Ajuntament i el govern civil. Les portades
dels diaris van parlar clarament a favor de la condemna que fou dictada la nit del 14
d'abril cap a la matinada.

Foren condemnats a mort Joan Rull, Maria Queraltó i Hermenegild Rull, i a llargues
penes de presó Josep Rull, Amadeu Trilla i Francisco Trigueros, i a alguns mesos, ja
complerts, a Raimon Bruguet, foren absolts Parelló i Pedrals.

Els articles i la premsa: el debat públic sobre la pena de mort

Profundament pacifista i contrari a la pena de mort que planejava sobre els Rull i la seva
banda, Gabriel Alomar va fer una intensa campanya de sensibilització de l'opinió
pública. Estava convençut de què en el judici no es mostrava la complicitat de les
classes benestants ciutadanes i d'alguns polítics i persones de rellevància als que
afavoria el clima de tensió desfermat per les bombes dels Rull. Sabia que serien
utilitzats com a caps de turc d'una trama que depassava el confident, i el seu cercle més
proper, que afavorits pels diners fàcils no percebien l'abast polític i social de les seves
accions. L'onada de les sospites arribava al compte de Güell, els successius governadors
civils de la ciutat, i fins i tot a Segismundo Moret i Maura que intentava posar en marxa
la llei antiterrorista de repressió de l'anarquisme, molt impopular i criticada per la
premsa republicana i obrerista però recolzada pels industrials catalans i l'església
ultramuntana. Destaquem també aquesta primera topada d’Alomar amb Maura, que
tindrà repercussions tota la seva vida, tots dos, mallorquins, aniran creuant els seus
camins en algunes ocasions.

107 Veure La Vanguardia. El Noticiero Universal. i El Poble Català. tots de Barcelona de 14, abril,
1908.

Així, Gabriel Alomar va redactar una desena d'articles publicats a La Campana de
Gracia i El Poble Català. En ells cridava al perdó, en absolut defensava als condemnats
pels seus fets abominables, si no que intentava esbrinar l'abast de la trama criminal i la
seva complexitat.

El primer dels seus articles el localitzem a La Campana de Gràcia els mateixos dies del
judici. El primer fou publicat el dia 11 d'abril amb el títol: "Davant la qüestió" on
reflexiona sobre el procés que es desferma: "I es ara, rabejat de natura, que penso en
Barcelona i el terrible debat que s'hi desplega aquests dies. Tal volta jo, des de lluny,
amarat en la puresa d'una illa com la meva, puc judicar-ho millor que vosaltres,
barcelonins"[...] Cada vespre llegint la sinistra ressenya dels periòdics m'arriba com l'alè
fos d'una gran fornal. Però també m'arriba la bavada fastigosa d'una claveguera.
Escolteu-me: al bell mig de Barcelona hi ha, descobert a l'aire, un fogar de corrupció.
Anem amb compte, anem amb compte, que la ciutat perilla..."

El 16 d'abril publicà: "A la Gloria de les palmes novelles" i dos dies després (18 d'abril)
el nostre escriptor tornava a la càrrega amb el títol significatiu de: "Després..." emprant
una terminologia propera al cas Dreyfus que havia commocionat Europa durant dotze
anys (1894-1906) i que fou difosa per Zola a partir del seu famós article de 1898 que
mostrava la no-neutralitat dels estats moderns i la seva complicitat amb el classisme i
l'antisemitisme. El nostre autor escrivia: "[...] jo demano, avui Divendres Sant, avui que
aquesta demanda és plenament impopular, jo imploro l'indult d'en Joan Rull, de
n'Armengol Rull (el dilluns era Sant Armengol, grans déus!) i de sa mare, Maria
Queraltó", al mateix temps que Alomar explicava que "la ploma tremola nirviosament
(sic) en les mans meves i apenes puc contenir-a. [...] Si, consumatum est...J'acuse!. Jo
acuso una població de no haver tingut la serenitat digna del que ha de judicar un procés
en el qual són debatudes ofenses per a ella mateixa rebudes... Jo acuso una opinió
d'haver exercit sobre la justícia popular la pressió comminatòria més odiosa... Jo acuso
una multitud d'haver-se desbordat en canibalisme atàvic, al bell mig del passeig públic,
assaborint la sang pròxima a vessar-se... Jo acuso una feminitat d'haver pres com
espectacle deliciós i artístic, la discussió horrible on es jugava la vida o la mort d'uns
sospitosos!..."

I encara el dia 20 d'abril, publicava: "Pregaria a l'Esperit, en la Pasqua" i demanava a
Barcelona: "Sí, que l'Esperit nou descendeixi sobre tu, Ciutat meva. Que ell sia pluja
sobre els teus casals, i foc en els teus fogars i anima en els teus homes -Perquè la
bestialitat de la ira fugi del teu cor i l'estultícia de les turbes deixi lliure i net el teu
pensament. Perquè les multituds que s'ajuntin amb la teva plaça siguin ungides d'un
bàlsam de bondat per l'aire dels teus carrers. Perquè els ciutadans reunits en la sala dels

teus magisteris s'inspirin de veritat i de bé. Perquè l'actitud i el gest de les teves dones
sia sempre norma de bellesa, mirall de suavitat i efluvi de misericòrdia..."

El 24 d'abril Alomar tornava a la càrrega sobre aquella causa que commogué la ciutat
comtal: "Avui hem de parlar-ne serenament, fredament [...] Mireu: jo soc profundament
republicà, no sabria mai, per cap glòria humana, vinclar l'esquena davant un trono; però
em declaro disposat a acudir, amb tots els respectes, als peons de la reialesa si he
d'obtenir-ne el perdó d'aquestes vides, perquè a més d'haver lograt amb això l'aspiració
més alta que sento, la salvació d'una vida humana (que dic?, de tres vides!) hauria
lograt, també una noblesa imponderable d'acció per a la meva Barcelona. Això sol seria
l'excusa de la meva humil existència, seria donar un motiu, el meu naixement a la meva
vida...
S'ha parlat d'una recompensa als jurats...Oh, jo no crec que els jurats l'acceptessin... Si
complien amb llur consciència..."

Comprovem com les idees del perdó expressades per Alomar responen a un sentir
general dels periodistes i cronistes republicans o de l'esquerra catalanista
lliurepensadora. el 18 d'abril a La Campana de Gràcia, Magí Pons expressava: [...] "Vol
dir que el mal de Barcelona no s'ha curat, i que l'esfinx proposa la terrible endevinalla,
com abans del procés, pels carrerons populars, a boca de fosc... Barcelona, enfebrada,
ha oblidat el seu mal aquests divuit dies. I res més". I encara Jep de Jespus: [...] L'opinió
pública ha patit fins avui l'obsessió del càstig; ja està satisfeta i volem creure que
justament satisfeta. Però no s'hauria de fer res més que donar just a un instint de
justificada venjança, si ja es donés per satisfeta l’opinió, a l’obsessió del càstig ha de
rellevar-la l’obsessió de la veritat i a buscar l'entranya del misteri terrorista, tant misteri,
encara avui com abans, té el deure tothom de contribuir".

I encara el nostre periodista hi va insistir sobre la causa d'en Rull, i a més contestava
públicament a Eugeni d'Ors. El 9 de maig i sota el títol: "Després, en fi" es congratulava
dels que feien causa comuna amb ell, tot dient: "Cal insistir. Vagi davant de tot, una
pública acció de gràcies a les moltes persones, valuosíssimes, que m'han transmès una
felicitació amb motiu de la meva actitud en aquesta causa. I a vosaltres, sobretot,
generosos congressistes de Joventut Republicana, que vareu fer de la meva iniciativa
motiu d'una menció honorable, vençuda en una derrota que és una vexatoria...
Generositat sols quan ets jove.
Jo us he parlat fins avui de gràcia. Avui us parlaré de justícia. Jo no demano, per ara,
estimadíssim Xenius, la revisió del procés, perquè la fredor no n'és feta. I la vista patiria
encara del mateix vici de pressió i passió. El temps vindrà".

Encara l'onze de juliol, un altre article de Gabriel Alomar impactà als barcelonins. Fou
l’explícita petició de clemència reial que publicà a La Campana de Gràcia sota el títol
de: "Davant el patíbul. Exposició al rei d'Espanya"
El 18 de juliol, al mateix setmanari, es va publicar la resposta del diputat per Solidaritat
Catalana (1907) Emili Junoy, totalment afí al nostre protagonista, en un laudatori a la
seva campanya i valentia, en uns mesos d'ofuscació i de pressió mediàtica. Junoy, era un
home de tradició republicana i progressista que ja havia destacat dins el grup d'activistes
catalans que havia demanat la revisió del trist procés de Montjuïc a partir de 1896, amb
Angeles López de Ayala, Tarrida del Marmol, els advocats obrers Puig d'Asprer, Pau
Isart Bula i d'altres. Enlluernat pel lerrouxisme en fou diputat per la Unió Republicana
el 1903 i 1905, però decebut va partir a Esquerra Catalana i patí un temptat dels
lerrouxistes a Hostafrancs on fou ferit en Cambó. Junoy, home progressista i de molt
bon cor, tenia amistats molt heterogènies, i a la seva necrològica es destaca la seva gran
amistat amb el militar Valeriano Weyler i també amb en Francesc Cambó que
l'acompanya en el seu llit de mort.108
El 25 apareixia la resposta d'Alomar a Junoy, que va anar acompanyada, pocs dies
després, de l'argumentació de l'al·ludit, una setmana després: "L'indult dels Rull", en
una crònica dirigida a Gabriel Alomar en el mateix encapçalament.

El mateix dia de l'execució d'en Rull, Alomar publicava a la portada de La Campana de
Gràcia i sota el títol: "Remember" una reflexió sobre la pena de mort, la seva
campanya, arribava a la fi, sense aconseguir el seu propòsit: deslliurar a una persona, tal
se val si innocent o culpable, de la pena capital, impròpia d'un país del segle XX.
Encara el 22 d'agost, a casi mig any de l'inici de la causa contra els Rull i la seva banda,
Alomar insisteix sobre el tema: "El darrer comentari".

Gabriel Alomar va rebre el suport d'altres literats com el de Josep Maria Folch i Torres,
Josep Pous i Pagès, de l'advocat Emili Junoy (a) el negret de la Rambla, Magí i Pons i
de Jeph de Jepsus, col·laborador de La Campana de Gràcia109. Jeph de Jepsus era el
nom de ploma de l'igualadí Joan Serra i Constansó (1864-1924), ateneista, escriptor
autodidacta i activista polític republicà i obrerista. N. Bas i Socias es pronuncià també
sobre el judici: "Sobre´l terrorisme" a la seva habitual Secció Obrera 110. Bas es
pronunciava sobre la irregularitat del procés a Rull i els seus i ho qualifica de
"moixiganga judicial".
108 Algunes dades de la necrològica de La Veu de Catalunya, 16, gener, 1931, n.10798, p.4
109 Veure els articles de Magí Pons i Joan Serra a La Campana de Gràcia, 18, abril, 1908.
110 Bas i Socias, N: ""Sobre'l terrorisme" a La Campana de Gràcia, 25 abril, 1908, p. 3

Comprovem com periòdics com La Campana de Gràcia denunciaren la implicació de
les altes jerarquies en les seves pàgines. Un exemple el tenim en el poema: "No
mataràs", signat per Andresito clamant al perdó111. Més significatiu es l'acudit que
representa a en Maura i en Moret disparant (i errant la fletxa) contra el terrorisme i
matant la llibertat. Moret li diu a en Maura: -"Però..., que no veu que fa?", al que li
respon en Maura, en veu baixa: -"Calli, home, que ja era aquesta la meva intenció"112.

També el seu amic, Josep Costa i Ferrer, el popular dibuixant Picarol (1876-1971) a
L'Esquella de la Torratxa va recolzar la posició del nostre protagonista. Destaquem que
Josep Costa havia fet els seus estudis de Belles Arts a Palma (on es desplaçà amb la
seva família el 1888) per després anar tots a Barcelona el 1896. Va deixar els seus
estudis d'arquitectura per implicar-se amb la bohèmia dels Quatre Gats i les seves
tertúlies i disbauxes. Fou el gran amic de Rusiñol, Casas, ... i també d'Eugeni d'Ors. En
aquests ambients no fou estrany que freqüentés a Alomar, amb qui compartia orígens i
aficions.
Josep Costa va treballar durant més de trenta anys en les revistes barcelonines: Cu-Cut!,
El Rector de Vallfogona, L'Esquella de la Torratxa, La Campana de Gràcia, La
Tomasa, La Rambla, etc. Va viatjar a Mallorca diverses vegades i va endegar
campanyes arqueològiques entre 1912 i 1916 a les Balears a les quals va tornar
definitivament el 1928, si bé no va deixar mai de col·laborar amb la premsa
barcelonina.113
El 24 de juliol va publicar-se a tota plana i com a contraportada un impactant al·legat en
contra de la pena de mort. Al fons són representats els 5 condemnats a mort ja amb el
capirot del suplici i amb una medalla que hi diu: "Cinc cèntims", es a dir, condemnats
per un preu molt baix. La ciutat de Barcelona, apareix de fons amb el campanar de
Gràcia. El que ens interessa es el perfil de "Mestre Alomar" que es representat com a
botxí accionant el garrot en contra de la pena de mort (a punt de ser ajusticiada) i
demana a dos personatges: Alejandro Lerroux (a voltes "don Prudencio" a l'Esquella) i
Emili Junoy -"Hi ha algun home de cor i de consciència que's presti a donar-m'hi un cop
de mà?"Els altres dos, fent la salutació maçònica li contesten: "-Si, senyor...Amb molt de gust."
La il·lustració estava encapçalada pel títol: "Per l'abolició de l’afrentòs suplici", tota una
mostra de solidaritat.

111 La Campana de Gràcia. Barcelona, abril, 1908. Conté l'epígraf: "Del mal sols triomfa el bé.
Jesucrist".
112 La Campana de Gràcia. Barcelona, número extraordinari, 2, maig, 1908.
113 Sonya Torres Plañells va realitzar una tesi doctoral sobre la seva trajectòria com a il·lustrador i
artista. Veure: Torres, Sonya (2001): Josep Costa Ferrer, Picarol. (1876-1971): un dibuixant eivissenc i
el seu temps. Sant Jordi de ses Salines: Res Publica.

A més, el grup polític de la Joventut Republicana també oferí el seu suport a Alomar en
les seves postures. Era una àmplia majoria de jovent sensibilitzat cap a l'espectacle del
judici que desviava l'atenció pública cap als Rull i deixava de banda la complicitat
policial i la ma negra de les oligarquies ciutadanes en aquell terrible afer que sacsejà la
vida cultural i social de Barcelona.

Per la seva banda, els anarquistes (tot i que no tenien res a veure amb l'afer Rull però
que es veien esquitxats per la qüestió del passat activista del condemnat) sempre van
donar suport a la postura d'Alomar, una postura d'altura moral i intel·lectual, de perdó,
de rebuig a la pena de mort i que s'apropava a les propostes de les modernes
democràcies del seu temps.

Alomar no va tenir sort en les seves propostes, però podem pensar que els seus articles
potser van salvar la vida de la mare i els germans del terrorista. Comprovem com Joan
Rull fou el primer executat a la presó Model de Barcelona, concretament al patí que es a
prop del carrer de Rosselló, i segons explica Antoni Dalmau (2008:320) la seva va ser
una execució sense públic, ja que la llei, des del 24 de novembre de 1894, prohibia les
execucions d'aquesta mena. Aquell dia mateix, a la tarda, va esclatar una bomba
d'inversió al port de Barcelona, concretament a les populars golondrines que circulaven
pel moll ferint greument el pilot, el cobrador i un passatger. Per sort, la cosa no fou més
greu, ja que l'embarcació estava desembarcant els passatgers. Estava clar que l'estela
d'en Rull era allargada, i algú volia sembrar encara més confusió a l’horroritzada ciutat
de les bombes.114

Pocs dies després, els grups anarquistes donaven la seva versió del cas Rull a la premsa.
Concretament a Tierra y Libertad (13, agost, 1908) assenyalaven, -com la majoria de la
societat barcelonina del seu temps- cap a més amunt, a aquells que van guiar les passes
de Rull i la seva banda:
"En los supremos instantes en que el cuello del ex-confidente era destrozado por la
férrea y horripilante argolla, el pecho de Barcelona produjo un fuerte murmullo,
mezcla de piedad por el caído, de odio por los infames que continúan en las sombras.
Rull, inocente o culpable, no hace al caso, no puede contestar a las preguntas. ¿Cuál es
el fundamento del terrorismo? ¿Cuáles sus fines? ¿Quiénes son y dónde se ocultan los
autores de las numerosas bombas explotadas antes de la intervención de Rull, después
de su prisión y hasta después de su muerte? ¿Habrá quién tenga conocimiento y valor
necesario para contestarlas satisfactoriamente?
114 Va ser detingut un cosí-germà de Rull, en Carles Blanch i Queraltó, torner i Vicenç Cuyàs
Santamaria, ferrer i fonedor. La premsa es va fer ressò dels fets, com La Vanguardia del 25 d'agost, 1908.

Con la muerte de Rull no ha pedido la sociedad ningún miembro bueno y útil, pero la
verdadera justicia se verá privada de un importante elemento de prueba para el
esclarecimiento del terrorismo, repugnante crimen social.
Creemos que con o sin intención, ha sido un craso error la ejecución de Rull".

La gorra d'en Rull i Gabriel Alomar: de l'anècdota al debat a la premsa

Un fet interessant, i reproduït en diversos texts contemporanis fou l'afer de la gorra d'en
Rull. Aquest, agraït pels articles publicats per Alomar sobre el procés, li va regalar el
seu barret, una gorra proletària, que l'escriptor va conservar durant molt de temps. Fou
un fet que transcendí a la premsa i que li durà mals de cap inclòs molts anys després, el
1914, a causa d'un article infamant.

Molts contemporanis van ressaltar el fet, ja que era inusual que un condemnat a mort,
terrorista reconegut, mostres així afecte per a una persona desconeguda que va impulsar
una gran campanya de clemència cap als condemnats, tot i no ser de la mateixa
ideologia política, i que rebutjava els motius pels quals van actuar els Rull. Claudi
Ametlla, a les seves memòries, va oferir els detalls del singular regal: "Abans de morir,
Rull va fer present del seu capell al gran escriptor, que el conservà tota la vida com un
trofeu d'una batalla perduda: li recordava, tanmateix, una intervenció dirigida per la
generositat, potser més que per la mesura, com altres accions de l'il·lustre mallorquí.
Tractà aquest afer, com tot, de molt enlaire, i calçant-se el coturn del qual rarament es
desprenia per escriure, ni quan la qüestió era arran de terra i podia ser debatuda, com qui
diu, amb espardenyes. L'il·lustre amic va fer parlar molt amb aquest motiu; però no es
pot dir que recaptés altres adhesions, a part de moltes que ja tenia".115
També el vidrier anarcosindicalista i futur ministre de la República del govern de Largo
Caballero, Joan Peiró, ho recordava en un dels seus escrits, ja que era veí del seu barri,
La Bordeta, i segurament havien treballat a la mateixa vidrieria la d'en Tarrida al barri
de Sants116. En un article publicat durant els anys de la república Peiró rememorà l'afer
dels Rulls i deixava clar que algú movia els fills de tot el complot de Rull i la seva
banda criminal i inclòs afirmava que Alomar en sabia o intuïa alguna cosa de l'entrellat.
Peiró seguia amb la hipòtesi plantejada pels anarquistes des dels mateixos dies del
procés. Ho comprovem en el text publicat a Sindicalismo (23, maig, 1934) sota el títol
de "El terrorismo entre bastidores" en que també narrà l'afer de la gorra d'en Rull
regalada a Gabriel Alomar:

115 Ametlla, Claudi (1963:303): Memòries polítiques. 1890-1917. Barcelona: Pòrtic
116 Més precisions sobre la vidrieria on treballava en Rull a Dalmau, Antoni (2008:61 i ss)

" [...] ¿Acaso no tuvo origen y naturaleza semejantes aquella época de terror, cuya
figura cimbre fuera Joan Rull? [...] En torno a Rull se movían los traperos Balasch, que
jamás había profesado ideas de clase alguna, y un tal Franquet, de Las Corts,
funcionario del ayuntamiento él y cuya mujer, la señora Elena, era una insigne rata de
sacristía. Hablamos de estos personajes por haberlos conocido y, a casi todos ellos,
tratados personalmente, y los que vivieron aquella época, como nosotros la vivimos, no
habrán olvidado que todos los muñecos del retablo levantado por Rull, o eran carlistas
o no tenían ideología alguna conocida. Sólo el jefe de la banda, Rull, había sido
anarquista, pero también confidente; y era del dominio público, entonces, que si Rull
silenció los nombres de los personajes que lo movieran a sus actividades tenebrosas, y
si subió las gradas del patíbulo sin revelar los secretos que poseía, fue porque hasta el
último momento de su repulsiva existencia vivió con la creencia de que sus inductores
le salvarían la vida y la libertad. Gabriel Alomar, el que guarda como reliquia la gorra
de Rull, podría confirmar mucho más de lo que llevamos dicho. Rozamos este hecho
histórico sin más objeto que acusar una etapa de terror, que no fue anarquista, ni
sindicalista, ni republicana, porque los que la concibieran y pagaran, como otras se
han pagado, reinaban en las más altas esferas de la burguesía catalana. "

Com avançàvem, la famosa gorra d'en Rull va motivar també un article infamant,
d'autoria desconeguda, que intentà -sense èxit- desprestigiar a Alomar per haver-se
apropat als lerrouxistes i que va comportar una furibunda contestació per part dels amics
d'Alomar des de El Poble Català.

L'article, publicat a La Veu de Catalunya (26, gener, 1914) portava per títol: "Aquell de
la gorra d'en Rull" on es relacionava, per a avergonyir-lo a Gabriel Alomar amb un dels
períodes més foscos de la història de Barcelona, i al mateix temps amb els baixos fons,
els anarquistes i els republicans lerrouxistes 117. Alguns dels paràgrafs foren clarament
infamants: “El senyor Gabriel Alomar, catedràtic de l'institut de Figueres, ex-poeta, exmessies del nacionalisme republicà i avui simple col·laborador de La Campana de
Gràcia, publica en aquell periòdic un ample article lloant la conducta del senyor Oriol
Martorell en la famosa votació darrera de l'Ajuntament per a la provisió de la primera
tinença d'Alcaldia...”

A continuació l'autor desconegut, segueix en la seva intenció degradant i els seus
exabruptes cap Alomar del qual arriba a afirmar que “resta enfora del catalanisme”,
motiu pel qual “cova una amargor sinistra”, per rematar més endavant: “Però lo que cal
repetir al senyor Alomar [...] és que molts ciutadans barcelonins consideren que l'aliança
amb els lerrouxistes no és en cap moment una qüestió de procediment [...] ni tampoc
una qüestió de principis, com bé ha dit el senyor Alomar. No en opinió d’un nombre
117 Veure La Veu de Catalunya, núm. 5287, 26, gener, 1914, ed. matí.

extraordinari de ciutadans barcelonins l’aliança amb els lerrouxistes és una qüestió ètica
[...] El pobre i fracassat senyor Martorell no pot doncs envanir-se com d'una mica de
corda de salvació catalanista, davant l'article del pobre i fracassat senyor Alomar,
d'aquest senyor que volia esser fins i tot un Brutus i ha acabat per resignar-se a admirar
a Azorín i a escritorejar en un racó, potser no ben autoritzat de La Campana de Gràcia.
Pobre senyor Alomar, ex-aficionat a les tendres melodies! Un dia en Rull li envià la
seva gorra: veiam si algun dia un regidor lerrouxista commogut també li enviarà un
rossinyol cantaire”.
La resposta, després de l'andanada inesperada fou immediata des de la primera plana de
El Poble Català tres dies després sota el títol de “La indignitat de La Veu”118. La
contesta, sense signar fou valenta: “Ahir, i abans-d'ahir l'article de baranda de La Veu
contra Alomar, fou la conversa inevitable de tothom. Era una recriminació absoluta. La
brutalitat del diari regionalista no té ni la disculpa d'un encegament, ja que ni el
moment actual de la política és el de la passió, ni podien ser les paraules d'Alomar més
correctament teòriques, ni les relacions actuals dels dos partits catalanistes podien
justificar una escomesa tavernària a un dels més gloriosos homes nostres. Ningú
s'explica la indigna prosa i quan algú cerca motius inspiradors, comenta quelcom que no
li pot cabre en els hàbits de sobrietat i d'equanimitat que tothom suposa als homes que
poden escriure articles a la primera plana de La Veu [...] Ni la vida, ni en l'obra
intel·lectual d'en Gabriel Alomar ofereixen cap blanc a l'enveja i a la roïndat”, i el
redactor remata la seva argumentació: “Per aquesta innoblesa és precís ser conservador i
clerical”, i es demana sobre l'autoria de l'atac contra Alomar, que no es pot defensar des
de la llunyania, aliè, encara al batibull desfermat a Barcelona als cercles literaris i
polítics catalanistes.
I diu l'autor de El Poble: “¿Peró de quina ploma ha pogut sortir semblant barbàrie?
Diuen que de la d'un mestre en Gay Saber. Sens dubte no tot són garlandes en certs
vergers”.
En el següent apartat, dins el mateix article, l'autor proposa la idea de fer un homenatge
a Gabriel Alomar, una espècie de reparació popular: “¿Un homenatge a Alomar? ¿Un
desgravi? Sí, però ben digne i sense caure en populatxeries, ni en actes que poguessin
tenir un equìvoc caràcter. El desgravi te d'esser lleial. I sobretot, res de banquets. Un
missatge cordial i a sota de la prosa fraternal, les nostres firmes, les de tots els que per
sobre dels partits i de les castes tinguin un amor per l'Alomar poeta, escriptor, justicier,
per a la seva vida de selecte i la seva obra d'omniscient”.

Després d'aquesta valuosa defensa de la dignitat del nostre protagonista, inclús de la
seva trajectòria d'home honest, valent en contra de la pena de mort, de poeta i periodista
destacat i de republicà i laïcista manifest, va aparèixer una apressada resposta en l'edició
de la tarda (no a la del matí, que devia pensar que la qüestió estava resolta amb la
118 El Poble Català, núm. 3241, 29, gener, 1914.,

calúmnia ja publicada) a La Veu de Catalunya. I aquí l'autor de l'article reconeixia
obertament la seva identitat sense excusar-se de l'anònim projectil endegat en contra del
mallorquí.

Així el mateix dia 29, a primera plana, i amb la signatura de Josep Carner, recomençà
la crítica cap a Alomar, però sense la virulència verbal de l'anterior, en un tarannà
insultant, certament, però més moderat. Potser una de les més injustes qüestions que se
li plantegen a un home valent, anticlerical manifest i lliurepensador va ser que “escriu a
El Motín”, i continua Carner, amb un to veritablement forassenyat: “¿Qui s'imagina a en
Maragall escrivint a la Gaceta de Cataluña?, entre d'altres coses119.

L'endemà va aparèixer a El Poble l'oportuna contesta, en un debat que semblava
enrocar-se i que certament no interessava ja a Josep Carner i Enric Prat de la Riba, ja
que començaven a ser qüestionats entre els intel·lectuals. La resposta no es va fer
esperar per part dels lleials a Alomar, que precisaren coses molt importants.

Així, El Poble Català sota el títol: “L'indignitat de La Veu. Un articulista de palla”
contesta a l'autor confés de l'article inflamatori en contra del que es considerava un amic
i un germà en la defensa de la llengua i la cultura catalana 120. L'articulista afirmava: “I
ahir, el senyor Josep Carner, es confessà a La Veu autor de l'article que si per a La Veu
era indigne, més indigne encara resulta per en Josep Carner” i afirmava: “Carner ha
estat forçat a rectificar [...] ni amb el seu enginy es pot atenuar la vilesa comesa amb
l'amic i l'home preclar [...] El fet amb Alomar és un episodi més en la història del
periodisme rural de La Veu de Catalunya. A en Carner el declarem irresponsable.
Anònimament escrigué contra el seu amic Alomar i per coacció de Prat de la Riba es
declarà culpable. No sabien que l'inspirat poeta, tingués vocació de director de palla”,
l'argumentació del redactor és demolidora, ja que atacà a en Carner amb la mateixa
contundència que s'havia emprat en contra d'Alomar pocs dies abans. Al mateix temps,
el redactor va puntualitzar sobre el fet de El Motín, periòdic madrileny per explicar que
119 El Motín (1881- 1926) era el reconegut periodic lliurepensador i anticlerical madrileny editat per
veterà republicà José Nakens, gran amic dels catalans Ferrer i Guàrdia, Mateo Morral i els cercles
republicans laïcistes catalans. Era també un home agosarat, valent i antiborbònic, empresonat i multat
varies vegades tant per les seves accions, com per delictes d'impremta relacionats amb les seves
publicacions. Era molt admirat pels lerrouxistes i les classes populars pel to satíric i irreverent dels seus
escrits. Alguns dels seus dibuixos il·lustraven no pocs locals obreristes i associacions populars. Com
afirmàvem, l'insult d'en Carner era infundat, ja que en els articles d'Alomar hi havia una crítica explicita
cap a Las Dominicales del Librepensamiento, i per extensió a l'obra de Nakens, detingut al 1906 per
auxiliar a Mateo Morral en el seu atemptat contra Alfons XII. Durant dos anys el periodic fou prohibit i
Nakens fou condemnat a 10 anys de presó per l'intent de regicidi, però els republicans i El Pais van
desplegar una gran campanya al seu favor, ja que només va socorren a en Morral. Tota aquesta pressió va
forçar a en Maura (el gran enemic d'Alomar) a indultar-lo. Es a dir, Carner apuntava amb precisió amb la
seva ploma enverinada.
120 El Poble Català, 30, gener, 1914, núm. 3242.

senzillament es limitava a re-publicar articles seus anteriors apareguts en altres
publicacions, cosa molt corrent aquells anys en la premsa obrerista o lliurepensadora. I
afirmà: “I encara que hages col·laborat a El Motín, diari d'un home fanàtic però honrat i
fidel a la seva consciència, ¿en quin pecat hauria caigut el nostre amic? En canvi el
senyor Carner col·labora en el Butlletí de la Lliga Espiritual, després d'haver dirigit El
Papitu i fundat en la seva entremaliada adolescència El Neula”121.
En un altre apartat, però dins el mateix article, l'autor deixa constància de què ha rebut
des d’una postal d'Alomar on escriu: “Gràcies, moltes gràcies. No recordo mai haver
sofert una estupefacció com aquesta La gorra d'en Rull. Un Inri fet amb l'ùnico fiar de
la meva vida. Escopim sobre aquesta gent i seguim avant”.

I l'autor de El Poble continuava: “Aquesta gent, té un cap visible, l'Alomar després de
l'injuria, rebrà el dolor de veure que la ploma infamadora és la d'un igual, la d'un amic”.
El debat, s'amplificava dia darrere dia, va arribar a les pàgines de El Progreso que
llençà més llenya al foc de la ma d'Enric Tubau que va proposar fer una conferència pel
mateix Alomar a Barcelona, i amb els diners de l'entrada i fent una col·lecta, editar un
petit volum amb articles de l'autor. Per la seva part El Poble va tornar a la càrrega però
amb intenció de tancar definitivament un debat públic que no beneficiava a ningú, i
menys quan els acusadors ja no donaven prou munició per a continuar la batalla, la
darrera paraula la va publicar el 31 de gener, i a partir d'aquell moment ja no trobem
més referències a la premsa.

Ferrer i Guàrdia, l'obra de l'Escola Moderna i la reacció dels sectors reaccionaris

Alomar també va defensar Ferrer i Guàrdia, pedagog i creador del projecte laic,
coeducador i racionalista de l'Escola Moderna i que fou ja acusat en el procés endegat
en contra dels implicats en l'atemptat reial de Madrid de 1906, en el que Mateo Morral
fou el braç executor en contra del borbó. Per aquesta causa, ja que Morral treballava
com a bibliotecari a l'Escola Moderna, aquesta fou clausurada definitivament. Ferrer va
continuar en el seu activisme polític, assistí a alguns congressos lliurepensadors i es
reuní amb anarquistes i republicans anticlericals d'arreu del món, després de passar uns
mesos detingut a Madrid, junt amb d'altres destacats laïcistes lliurepensadors com José
Nakens. Segons el seu testimoni, quan es dirigia a Barcelona, per anar al Congrés
121 El Paptitu (1908-1937) fou una revista satírica, humorística i molt pujada de to i de l'esquerra
catalanista. Era molt provocativa, irreverent amb la gent d'església, que va aglutinar no poques
prohibicions i multes per escàndol. Carner hi va col·laborar des del primer número amb personatges com
López Picó, Eugeni d'Ors, Pompeu Gener i molts més sota la direcció del dibuixant Feliu Elies (a) Apa
que fou processat i se li aplicà la llei de jurisdiccions i va fugir a França. La nova direcció va recaure en
Francesc Pujols.
En Neula. Sotstitolat: Setmanari de gresca amb ninots fou una revista satírica catalana de curta durada.

d'Esperanto, fou detingut i acusat dels fets del juliol coneguts com la Setmana Tràgica.
No entrarem aquí a descriure l'entramat de relacions internes e internacionals de
l'activista i pedagog, molt popular entre els republicans, els lliurepensadors i les
esquerres barcelonines. Es va distanciar del catalanisme polític a causa del seu
internacionalisme proletari i del seu antimilitarisme declarat, va finançar alguns
projectes obreristes i algunes publicacions. Homes com Alomar i Maragall van demanar
el perdó per a Ferrer en un procés que va commoure el món intel·lectual, lliurepensador
i racionalista (com en el famós Procés de Montjuïc una desena d'anys abans). És
significatiu l'atac d'Alomar a en Maura, que sembla predir la caiguda del segon,
precisament a causa del cas Ferrer122.
És difícil rastrejar la premsa dels dies immediats a la Setmana de juliol de 1909, ja que
molta fou prohibida i els seus cronistes perseguits, en altres publicacions, la censura
prohibia parlar dels fets, i molt més de la defensa dels detinguts i processats, és per
aquest motiu que en destaquem la poderosa implicació d'Alomar, sempre valent, i no
precisament, anarquista, sinó home de republicanisme moderat però conseqüent.

Molt significatiu fou el text de l'Sportula publicada el 12 de novembre de 1909, a El
Poble Català, signat per Fosfor:
"Encara una declaració vull fer-vos, en el nou llindar d'aquesta Sportula. En tota la
tongada de negror no he tingut ni sol motiu per a rectificar la lenta obra de la pedagogia
pública que he volgut desplegar en aquestes pàgines alades.
Mai com en aquests negres dies he sentit que la gran tasca a fer és precisament suscitar
una aristarquia d'ànimes davant la baixesa plebea dels de dalt, qui creient-se
monopolitzar la dignitat i la noblesa cauen en la crueltat inconscient i despòtica, mentre
el poble sap mostrar espurnes d'altesa i bondat [...] El sentit de l'aristocràcia ha
transmigrat, i en la selecció social present no són ja els més dignes els qui ocupen els
cimalls de la societat i de la política.
Que cada una d'aquestes quartilles meves fos una llavor d'aristarquia [...] i mentre cada
una aconsegueixi per un costat aquella noble cosa que en Laurent Tailhade va dir-ne
exarpérer le mufle fos també un cop de cisell en el treballós esculpir de cada cor123."
122 Veure La Campana de Gràcia. Barcelona, 16, octubre, 1909.
123 És molt significativa la referència a un periodista anarquista declarat com Laurent Tailhade (18541919). Fou un dels periodistes més populars i la seva ploma, culta e intel·lectualitzada un referent per
molts companys de professió. Nascut a Tarbes (Occitània) i bohemi a París. Fou autor de nombrosos
poemes i amic de Verlaine, Baudelaire i els parnassians, decadentistes i simbolistes francesos. Va
mostrar la seva simpatia cap a la bomba llançada per Vaillant (1893) a la cambra de Diputats, i
paradoxalment, i 4 mesos més tard, fou ferit greument ( va perdre un ull) per la bomba d'un altre
anarquista a París, llençada a l'atzar al restaurant Foyot on era amb una amiga sopant. No va canviar les
seves conviccions i va seguir dins la bohèmia consumint opi, làudan i morfina i fou amic de Thomas de
Quincey. Es va interessar també per l'esoterisme i l'espiritisme que eren molt populars al París d'aquells
anys, sobretot entre els simbolistes. Sens dubte el text d’Alomar es refereix a l'obra publicada el 1891 Au
pays du mufle. Destaquem que Tailhade te molts texts anticlericals, pacifistes, texts literaris (sobre
Moliere, Cervantes, Ibsen, etc.) així com una gran producció poètica. Sempre va col·laborar a la premsa

El 1910, Alomar va publicar dos articles a El Ideal de Palma sobre la Setmana Tràgica
en termes elogiosos, fet que enfadà a mossèn Alcover i els seus, una vegada més. A
més, a La Campana de Gràcia (8, octubre, 1910) publicà un brutal al·legat en contra
d'Antonio Maura amb el títol de "L' aniversari d'en Ferrer":
"[...] Però en el cas de la repressió contra la revolta de Barcelona hi ha qualque cosa
encara més irritant que l'obra de sang i de persecució. Aquell govern no va acontentar-se
amb batejar de sang el cap de les víctimes. Més cruel que aquells mateixos governs del
final d'Isabel II, qui, particularment (com ho feia en Gonzàlez Bravo) avisaven les
víctimes per a prevenir-les contra el cop i afavorir llur fugida, com volent compensar
amb una noblesa d'homes privats la mateixa baixesa dels governants, el govern de 1909,
ben conscient de la desproporció monstruosa entre càstig i culpes, ben conscient de
l'innanitat de les proves judicials, i seguint lògicament la conducta del ministre, que
volgué, amb el qualificatiu de separatisme, prevenir al restant d'Espanya contra el
moviment de Catalunya, aquell govern volgué cobrir de deshonra la testa esberlada de
les víctimes edificant una llegenda de sang entorn de la que fou la més incruenta i la
més respectuosament humana de les revoltes.
No sé si s'ha assenyalat encara, com una de les culpes d'aquell govern, aquesta positiva
constatació: el gabinet Maura va assenyalar el dia de la reobertura de Corts "en vista del
dia destinat a l'execució de Ferrer". És a dir: va subordinar una cosa a l'altra, accelerant
la primera perquè la segona pogués verificar-se sense que la cridòria de les esquerres
impedís l'obra de la venjança premeditada fredament.
- No s'oblidi mai.!"
I afegeix referint-se a Maura i les autoritats, i a l'imminent l'homenatge ciutadà dels
republicans a Ferrer:
"[...] Sobre el cas d'en Ferrer, a més, no va perseguir l'autor material: va perseguir la
idea, l'esperit renovador, odiat, naturalment per totes les obstinacions de rassa.
L'Homenatge al mort és, doncs, una mena de salutació de totes les utopies, en una doble
vindicació d'innocència material de l'home, no culpable del fet, i de la idea plenament
lícita.
Així desfilarem avui, tots els idealistes de la política, davant la tomba encara fresca".

Sobre el tema de la Setmana Tràgica hi tornarà Alomar pocs dies després (15, octubre)
en parlar de la revolució portuguesa: "En el despertament de Lusitània" que saluda amb
entusiasme: "República i anticlericalisme. Sempre units. I és que la primera forma de la
llibertat popular i de la reivindicació civil anirà sempre contra la tirania exercida damunt
militant anarquista com Le Libertaire i L'Aurora. Sobre ell veure la seva entrada a: Maitron, Jean (1968):
Dictionaire biographique du mouvement ouvrier francais, París: Les Editions Ouvrieres.

les ànimes, com a fonament de la tirania exercida damunt els cossos. A la Lisboa de
1910 com a la Barcelona de 1909, el moviment d’alliberació va atacar els convents, com
a Bastilles dels nostres dies". Tota una declaració d'intencions mentre que els
republicans anticlericals feien homenatges a Ferrer i Guàrdia i se celebrava al Saló de
Belles Arts el Congrés Lliurepensador a Barcelona convocat per Angeles López de
Ayala, l'advocat Pau Isart Bula, Figueras, Anglés i Cristòfol Litrán, activistes
lliurepensadors des dels anys vuitanta del segle XIX i represaliats un any abans. Poques
setmanes després, tots ells desfilaran als carrers de Barcelona donant suport al govern de
Canalejas i la seva famosa "llei del Candau" en una de les més impressionants
manifestacions a favor de la llibertat de consciència que va veure la ciutat.

Dos anys després dels fets de juliol de 1909 Alomar va publicar “La Llegenda de la
Setmana Tràgica”, on a partir de l'anàlisi i la reflexió va intentar explicar com es forma
una llegenda i com s’instrumentalitza pel poder. Ara, passat un temps prudencial, i des
de la premsa de Barcelona, Alomar donava la seva visió sobre els fets històrics, com ell
diu destil·lats i que transformen les ciutats, “dissenyen el pla de ciutats noves”. Es
aquest, un dels millors textos d'Alomar, que parla sobre la revolució popular i els seus
protagonistes, de la repercussió històrica de les multituds que algun dia es mostraran en
un monument públic, d'un procés polític, social i cultural amarat de republicanisme,
però també de reflexió, de maduresa de la ciutadania. 124 La seva lectura ens recorda les
pàgines de Michelet sobre les revolucions de França, i com no, també l'obra de Zola o
Víctor Hugo, amb les seves narracions ciutadanes que mostren la força dels anònims en
les grans convulsions socials transformadores que arrenquen de les perifèries cap el
centre.
Encara, en la campanya del mallorquí sobre els fets de 1909, va publicar un text
revelador sobre el procés i la defensa de Ferrer. Localitzem el seu article sobre Maragall
publicat a L'Esquella de la Torratxa (19 de gener, 1912, n.1725), després de parlar de la
mort del poeta i del que representa i simbolitza per a Catalunya, i diu: “els poetes, quant
a la part espiritual, poden classificar-se en suscitadors i vidents. Pel que fa a la forma,
poden dividir-se en musicals i escultòrics. En Maragall, místic quasi pur, era un poeta
vident”. D'ell afirma que fou un heretge sense saber-ho!, que era antidogmàtic, i aquí
Alomar aprofita per a fer una bona andanada anticlerical, i quasi al final del llarg article
en el moment en què afirma que “l'home era superior al poeta” i en aquest sentit,
després d'explicar que pensava d'ell que era un home fred i passiu, afirmà: “Amics
meus: tinc la satisfacció de cloure aquest article amb unes paraules del poeta [...]
Llegiu-les, i sabreu amb estupefacció que hi hagué una mà per a tapar la boca d'en
Maragall quan anava a cridar misericòrdia... És el fragment d'una carta seva adreçada a
un amic que li retreia el pecat del silenci, d'abstenció:

124 El reproduïm en annex, per la seva representativitat, i com no, pel lligam amb Ferrer i Guàrdia,
implicat per les dretes catalanes (Verdaguer i Callís, que acollí el jove Cambó com a passant del seu
despatx d'advocats, i els que acusaren a Ferrer com a inductor moral dels fets de juliol).

“L'única reserva que vostè fa sobre la meva actuació periodística -i encara amb quina
delicadesa- tot essent absolutament justa als ulls del públic, a mi personalment, dintre la
meva consciència, em deixa el consol d'una mitja excusa. Tres o quatre dies abans de
l'afusellament d'en Ferrer vaig enviar a La Veu un article titulat “La Ciutat del perdó”,
en què el meu pobre esforç, isolat enmig de la fúria repressiva, intentava una girada en
l'opinió del públic i conseqüentment en la conducta del Govern. D'aquest article -que li
mostraré original quan ens veiem, se m'enviaren proves a revisar... i després no es
publicà per raons (el subratllat es de Maragall) que se'm donaren per escrit quan,
malauradament, ja havia passat l'ocasió. Fou, potser, culpa meva no haver-lo enviat de
primera intenció a un altre periòdic, però em sembla que sols La Veu podia destacar-se
amb eficàcia. D'això mai n'he dit res a ningú -a quoi bon? - però vostè, amic, té ara el
dret de saber-ho, només per saber-ho, ja que ve al cas”, tota una declaració d'intencions
del mateix Alomar en fer públic el contingut de la carta.

El 1912 va publicar el seu text fonamental en contra de la pena de mort. Havia estat
redactat per a ser presentat en el Congrés de la Llibertat de Barcelona, serà un dels seus
texts més representatius i més recuperat als nostres dies. En ell esposa:
“La pena de mort és, jurídicament, la reducció d'un costum a dret; i no l'aplicació d'un
principi racional de dret a l'exercici d'una civilització. És la persistència d'un fet anterior
a tota vera cultura social; d'un fet entre individus qui no compten amb la mutual garantia
d'un organisme col·lectiu, embrionari de la Ciutat. És, en fi, com la religió, com el culte,
una persistència plebea de l'element tradicional, de l'element de la multitud, enmig de
les cultures constituïdes per la dictadura espiritual de les seleccions”
Comprovem, a partir dels escrits i els periòdics com els anarquistes sempre van servar
una bona amistat amb Alomar, tot i no ser de la seva corda. Però el respectaren com a
pocs periodistes i literats del seu temps, tot i que a voltes no van estalviar les crítiques a
la seva deriva nacionalista. Un exemple fou l'article de Joan Peiró a Solidaridad Obrera
el 1931, en què després de reiterar la seva gran admiració, li fa una sèrie de
puntualitzacions polítiques des de la perspectiva llibertaria.

Annex. 1

“La pobra humanitat”, article de Gabriel Alomar publicat a L'Esquella de la Torratxa,
Barcelona, n.1684, 7 d'abril, 1911

“- Però... ¿què aneu a aconseguir amb això de la revisió del procés Ferrer? ¿No veieu
que no feu més que encendre les passions y dividir Espanya?

- Ah! ¿De manera que les passions no més poden esser enceses quan nosaltres en som
els perjudicats? Nosaltres sostenim que la mort d'en Ferrer va esser provocada per una
encesa de passions contra nosaltres, passions que vosaltres encenguéreu, ¿I ara ens tiren
en cara que excitem les passions a una obra de justícia? És deliciós!
- Peró... si en Ferrer ja es mort! Si de totes maneres no el ressuscitareu!
- M'espantes! Això que acabes de dir es horrible! Precisament perquè Ferrer es mort, i
lo que creiem error jurídic es irreparable, precisament per això té d'esser més forta la
nostra exigència de reparació! Lo que has dit revela una absència absoluta de sentit
espiritual! Ets l'home tot matèria, incapaç de sentir. La justícia es una bondat, una
excel·lència, en sí mateixa, com acte, com a gest; el sol dubte sobre la justícia d'una
acció altera la normalitat d'un sistema social y d'una política. A demés, en Ferrer no es
mort; perquè viu com idealitat, ja que no com a realitat; viu en la realitat de la seva
idea, de la seva idea de víctima d'una no provada culpabilitat. Encara hi ha més: en
Ferrer pot esser executat cada dia, si la seva sentència es declara plenament legal; pot
esser executat en la persona de cada un de nosaltres, si les proves que hi hagué contra ell
se declaren suficients i fortes.
¿No imagines el nombre de Ferrers futurs que això podria condemnar? Un error jurídic
té una transcendència que ningú pot calcular; es un acte qui obra per sí sol, com un
miasma de contagi, i alça a son pas les adormides injustícies, i desperta en l'instint humà
les mal domades ancestralitats...
- De totes maneres la qüestió Ferrer ha distret l'atenció pública de negocis més
importants per a la vida espanyola. El Senat, aquests dies, aprovava el servei militar
obligatori. En el Congrés es discutia la llei trascendentalíssima d'exaccions locals... I els
diputats, acabades les hores consagrades al procés Ferrer, abandonaven la sala de
sessions, a tota pressa, com si lo altre no tingués una importància més vital.
- Peró ¿com hi pot haver res que tingui una importància més vital que la garantia de la
vida y la seguretat d'un ciutadà? ¿Es que les nacions no erigeixen els seus sistemes
constitucionals pera assegurar en primer terme la vida y la llibertat individual dels
inculpables? ¿Es que la Revolució no va fer-se pera això, per els Drets de l'Home? ¿I no
sabem tots que tothom es innocent mentre la seva culpabilitat no sia ben provada? ¿On
aniria a parar la garantia de la nostra seguretat, de la teva, de la meva, si els arguments
aplicats contra en Ferrer poden esser-nos aplicats demà? Ja no es sols l'afusellament d'en
Ferrer lo que es discuteix! Es el possible afusellament de tots! Cada un de nosaltres
defensa la vida pròpia, en aquest debat!- ¿Es que pot ser secundari això de que un home
com en Melquiades Álvarez declari davant el Parlament en creure en l'innocència d'un
reu executat?
- Sia com sia, els oradors revisionistes no aportaren cap argument nou!
- ¿Com s'entén? Si no eren ells, qui tenien que aportar-lo! Eren els altres, eren els
adversaris. En el cas mateix de l'affaire Dreyfus. Es tracta de que es tregui la prova

capital y convincent d'una culpabilitat. Nosaltres no hem de provar una innocència,
perquè l'innocència se suposa a tothom, no es prova. Són els altres qui han de provar la
culpabilitat.
- Peró en Ferrer va esser condemnat amb estricte compliment de la llei. Aleshores us
toca anar contra la llei penal i no contra la sentència, dictada en conformitat amb
aqueixa llei.
- Cap llei del món, per draconiana que sia, per mongòlica o eslava que sia, per
inquisitorial que sia, pot implicar una condemna sense proves suficients y fidedignes. La
llei serà, si voleu, atàvica, anacrònica, conforme. Peró ara no es tracta de la llei. Es
tracta d'un cas de la seva aplicació. La llei serà tan dura com volgue-ho, però ho es en
contra les culpabilitats provades; y de provar una culpabilitat es tracta. Proveu-la, y
nosaltres callarem, confosos davant l'evidencia. Es de la sentencia, que ens queixem, y
no de la llei. Y com l'error jurídic pot esser de bona fe y amb tota consciencia, aquí no
pot dir-se que hi hagi ofensa per als jutges; perquè si equivocar-se fos deshonrós, tots
estaríem deshonrats. Ells o nosaltres estem ara equivocats, ja que uns o altres tenim raó,
i els adversaris no en tenen; i si se'ns demostra que els equivocats som nosaltres, no
quedarem deshonrats per això; que l'afany de justícia, en comptes de ser deshonra, es la
més clara de les virtuts.
-El sol fet de senyalar-se en les lleis la possibilitat de la revisió implica la possibilitat de
l'error jurídic. Si els tribunals no poguessin equivocar-se no serien humans: serien
divins. Els homes serien Deus. Per altra part, ¿es que el recurs d'apel·lació, el recurs de
cassació, no és una revisió? ¿Es que no implica possibilitat de que el tribunal anterior se
sia equivocat? ¿Es que les sentencies del tribunal superior son sempre aprovatòries i
confirmatòries de les que dicta el tribunal inferior? ¿I es que per aquesta divergència els
jutges del tribunal inferior queden deshonrats? Ah! Per això un dels més forts arguments
contra la pena de mort es l'impossibilitat de reparació!
La revisió d'un procés on hi ha hagut pena de mort executada hauria d'implicar
responsabilitat contra els executors, que es precisament lo que ara demanem contra el
govern Maura. El procés Ferrer es elevat avui a la revisió suprema del poble, en el
Parlament i en la premsa; es a dir, a la revisió suprema del sobirà originari. Es un
referèndum de la sentència.
-Si; però que vols que et digui? En la consciencia pública està que en Ferrer va ser ben
mort! I aquesta convicció moral no la destruireu vosaltres.
- ¿Quina consciencia pública? ¿Es que nosaltres no som consciencia pública? D'això es
tracta! De que una consciencia pública, la nostra, aixeca un crit d'alarma perquè se sent
un impuls de justícia que creu ofesa! ¿ I que és això de convicció moral? Aquests dos
mots no poden ajuntar-se! Aquest adjectiu moral, repugna amb aquell substantiu,
convicció. La convicció es cosa intel·lectual, i no sentimental. Un home es convenç per
proves i no pas per simpaties o antipaties. Precisament d'això ens queixem: de que en
contra d'en Ferrer va seguir-se una acusació basada en antipaties, i l'antipatia es un fals

argument. Convicció moral! La moral, en dret, no hi té res a fer. Això es una lliçó
elemental, en les facultats de dret! Es tracta de provar un delicte i no de descriure la vida
d'un home. Tot lo que descrigui la vida d'apostolat i proselitisme d'aquest home no
servirà més que per a ennuvolar i entelar la claredat del seu cas jurídic, servira per a ferlo simpàtic als uns i antipàtic als altres, i que la idea pura i neta de justícia desaparegui
sota l'amor o l'odi! -I així tu, pobre amic, qui privadament, en la pau del teu domicili,
amb l'esposa i els nens, ets un anyell, arribes en la vida pública a devorar, com un llop,
el tros de carn sagnant que els teus periòdics vergonyants et subministren, per els teus
odis ancestrals!. Escolta, escolta, que encara pot haver-hi salvació per a tu...”

Annex 2.
“La “llegenda de la setmana tràgica”, de Gabriel Alomar a L'Esquella de la Torratxa.
Barcelona, n. 1702, 11 d'agost, 1911.

¿Qui ho dubta? Jo devia als meus lectors un article de segon aniversari de la setmana de
Juliol. Però em convenia, donada la forma que vull donar a l'article, llegir les
apreciacions dels demès. I es que us he de parlar de la llegenda històrica de la setmana
tràgica, o sia de la manera com va resolent-se en llegenda (més veritable que l'història,
ja ho sabeu) aquell alçament d'uns dies.
Un fet històric, quan es resol en llegenda, sofreix una veritable depuració. Passa a través
un alambí que el purifica de tota adherència, es resol en esperit, com un líquid, es
vaporitza, lliure de barreges, el seu perfum propi, i es manifesta net i pur a la percepció
del poble.
És clar que les grans anormalitats històriques són les més aptes per a aquestes
destil·lacions, perquè són les que contenen una més forta quantitat d'esperit humà.
L'esperit humà és ideal; la matèria es l'interès. Una revolució ve a ser com la
fermentació de l'esperit humà operant contra el baix fons de les barreges animals. És
com obra d'esperit, una embriaguesa, una possessió, una inspiració, un desfici de
bacant. Però els tirses, bojament esgrimits, dissenyen el pla de ciutats noves.
En dos anys, sobre aquesta planta històrica la flor de la llegenda té temps d'haver
aponcellat.

És precís despullar-se d'una incapacitat radical per a percebre aquest aroma: l'incapacitat
és el burgesisme, entesa la paraula en sentit social i en sentit artístic, és a dir, no sols
com l'hauria pronunciat Marx, sinó també com l'hauria dit Flaubert.
Hi ha, després de tot moviment revolucionari, un període que podríem dir-ne l'evolució
de la revolució. Les gents necessiten una gestació llarga perquè les idees que mogueren

els revolucionaris arribin a encarnar-se en les multituds espectadores; perquè aquestes
comprenguin l'impuls i diguin tal volta: aquells homes tenien raó. Vull dir que mentre
els insurgents arriben, per intuïció i entusiasme, A l'ideal subversiu, les multituds
necessiten un temps de reflexió i de calma per a fer-se càrrec.
Ara bé: una revolució és la lluita entre un interès i un ideal. És clar, doncs, que allò que
sol anomenar-se opinió pública haurà d'evolucionar des del prejudici interès fins a la
comprensió nova de l'ideal, per a judicar bé una revolució.
El primer moment de l'opinió general davant els fets de juliol va ser, naturalment,
inspirat pel prejudici de l'interès governamental, del respecte al fet constituït, de la pau i
normalitat d'una població, del famós ordre públic, etc. ¿Veieu la puerilitat de combatre
en nom de l'ordre una revolució, que té per medi el desordre i la violència? ¿Veieu la
irracionalitat de combatre en nom del dret vigent una revolució que té per naturalesa
subvertir aquest dret actual per a alçar sobre les ruïnes el dret futur? Així, en aquells
dies, es va combatre la revolució precisament per ser-ho, encara que, per a honra de
Barcelona, fos la més noble i generosa de les revolucions conegudes. Tota la sang que
va córrer, pot dir-se, va ser sang dels mateixos revolucionaris, com si ells haguessin
volgut exercir ofici de redemptors o de màrtirs, fecundant la terra amb el vessament de
la vida pròpia.
La revolució era cosa ja desacostumada a Espanya, cosa de llibre, cosa d'història escrita,
cosa ignorada per les nostres generacions. I aquí la parcialitat del judici. Afegiu en això
una coacció brutal del poder, un acovardiment de les consciències, un arrencament
forçat de la protesta burgesa per un govern que tenia tanta coneixença de la noblesa del
moviment, que posava una perfídia minuciosa en falsificar-lo i calumniar-lo.
Vingué la repressió. Vingué la protesta universal. Comença a ser coneguda l'opinió dels
altres països, que el govern l'havia segrestada la frontera per a imposar el prejudici de la
crítica que ell monopolitzava. I les gents començaren a dir-se: “Potser tenien raó,
aquells homes. Potser davant la injustícia de la guerra, envestien contra la base de tot
l'edifici, contra la causa primera, contra els fonaments educatius d'aquesta societat, i
esberlaren les portes dels convents, i exerciren, en un dia l'obra per a la qual tots
sospirem, obra que necessita centúries. Potser ells obriren el camí únic de l'evolució, de
l'evolució que fuig precisament de les revolucions, camí que nosaltres, incautes, hem
permès cegar de bell nou”.
El primer moment, lectors meus, havia congriat en un nom: els fets vandàlics. El segon
moment congria en una més noble designació: setmana Tràgica; això és, combat entre
dos adversaris dignes, entre dos vents d'humanitat.
I vet aquí que el tercer moment està per venir. Està a punt d'arribar l'hora en què aquell
impuls tan caòtic i acèfal com volgueu, aparegui com l'impuls predecessors i
representatiu de tota una evolució alliberadora, ciutadanista, populista. I una plaça de la
ciutat, de la ciutat que aquell esperit haurà suscitat, portarà en son centre el record

monumental d'aquells homes. I el tercer nom, setmana gloriosa, setmana heroica,
florirà.
Aquells homes, en nom de la jurisdicció única i popular, en nom del laïcisme,
esventraven les portes dels convents, Bastilles d'exempció, petits estats dins l'Estat. Homes de l'Estat, recordeu que també dins el gran Estat que s'anomena Civilització, les
nacions que arriben a construir-se en petits Estats excepcionals, sostrets a la llei comuna
de la llibertat, s'erigeixen com a convents en el racó de les cultures internacionals, i
provoquen, desafiadores, la ira dels pobles.

Els homes de la setmana de Juliol no tingueren cap solidaritat amb el nostre
catalanisme. Però el fracàs d'aquell esforç es degué, en gran part, a semblar que la
tenien. De tal manera el catalanisme havia de donar segell, caràcter i personalitat a
Catalunya, que semblava a tot ull espanyol veure resoldre's en catalanista qualsevol
acció empresa aquí. La nacionalitat catalana privava sobre el territori català.
Nosaltres, catalanistes i republicans a un temps, vàrem veure malaguanyar-se un dels
nostres dos ideals per la culpa involuntària de l'altre. Si no hi hagués hagut la tradició
forta del catalanisme, l'engany d'Espanya davant aquells fets hauria estat impossible, i
potser la revolta no hauria acabat sense eco. El nostre braç dret danyà el nostre braç
esquerre... Però també sense el nostre catalanisme l'ideal republicà no tindria el
contingent d'aquesta Catalunya, on hi ha l'únic cas de consciència democràtica, l'única
part d'Espanya compenetrada, de veritat amb el sentit de la sobirania popular i el sentit
de nació.
Un dels homes més considerables de la política dinàstica espanyol em deia un dia: “En
aquella ocasió, el vostre catalanisme perjudicà el vostre republicanisme. Sense la vostra
propaganda de catalanistes, ¿qui sap si avui seria un fet la República espanyola?”
Però... ¿veritat que la resposta és obvia i clara? Sense el nostre catalanisme ¿qui sap si
valdria la pena desitjar-la aquella República?”.

V. L'ALOMAR URBANISTA

5.1 GABRIEL ALOMAR, PARE DE LA NOCIÓ
CATALUNYA-CIUTAT
Margalida Mestre Morey
Oriol Nel·lo i Colom

Un dels mites poc estudiats de l’obra d’Alomar és el fet que se li atribueix la paternitat
de la noció Catalunya-ciutat. Aquesta ha estat, al llarg del segle XX, una noció en certa
manera, tant difosa com desnaturalitzada. En la formulació d’Alomar, el concepte
implicava no només que les condicions, els serveis i les formes de vida urbana havien
d’atènyer tot el territori, sinó que tot aquest esdevindria “ciutat”, en el sentit d’espai
caracteritzat per una alta qualitat de vida social i cívica, capaç de generar projectes
col·lectius fecunds i irradiants.
Al llarg de l’anàlisi de l’obra assagística de Gabriel Alomar es produeix una teorització
de la relació entre ciutat i territori. Relació que, en la seva concepció, supera a
bastament els aspectes geogràfics per esdevenir compendi i metàfora de l’organització
social i del pensament polític. D’aquesta concepció Alomar anirà elaborant i
desenvolupant una evolució que resulta particularment notable al llarg de diferents
escrits.
En primer lloc, en els seus primers escrits mallorquins té encara una concepció adversa
vers la ciutat, que giren entorn dels anys 1897-1899. En ells hi exposa una concepció
oposada entre camp i ciutat, on aquesta darrera, segons l’autor, suposa per a la resta del
territori una nova tirania pel camp des d’on es produeix allò que necessiten per viure. La
ciutat s’emportava els aspectes negatius, fins al punt de descriure-la textualment com a
“poble sense desitjos ni esperances”.
Entre els anys 1899 i 1900, el bull que es vivia dins aquesta ciutat enemiga – Palma –,
conseqüència del procés d’industrialització i d’exportació de béns, era també patent a
fora d’ella, a extramurs, apareixent nous ravals, mesclant-se l’activitat agrària i
industrial, el que avocava l’enderrocament de les murades. I és precisament arrel a
aquest fet, a l’enderrocament de les murades i també al nomenament d’Eusebi Estada
com a fill il·lustre de la ciutat, que convidaren a Gabriel Alomar a llegir un discurs a
l’Ajuntament de Palma, l’agost de l’any 1902. Sembla, precisament, en la preparació
d’aquest discurs on l’autor canvia, amb l’oportunitat que suposen l’enderrocament de
les murades, la seva concepció de la ciutat i comença una perspectiva que dominarà en
els seus futurs posicionaments.
“La caiguda de les murades representa un vol de l'esperit des dels carrerons
funests de la ciutat opresa en els camps. […] Una vila novella va a sorgir de la
terra.

Per damunt noltros lluu la resplendor d'una naixenta aubada. […] La nostra
Palma va a badar-se com una poncella, en una nova eflorescència de llibertat.
[…] La ciutat s'obri a les pagesies, donant per mortes del tot les rivalitats
llegendàries i les velles rancúnies dels dos petits mons./ Deixau-me-la fantasiar
tal com jo la voldria. […] I veig la ciutat de demà, personalitzada, mallorquina i
universal al mateix temps, […] convençut de que les ciutats són la flor d'un arbre
qui té sa soca i ses arrels en les garrigues i en els conradissos, i de que la
grandesa de les ciutats és la major garantia de força de les nacions, […], faç vots
per a què l'expandiment de Palma sia, en bé de Mallorca, lo més ràpid possible.”
Alomar no es referia a l’extensió física i continua de la ciutat sobre l’illa, ans al contrari,
propugnava que aquesta expansió de la “ciutat del demà” fos respectuosa amb els
paisatges rurals i litorals:
“I com som, per davant de tot, un entusiasta de la pau, del triomf de les entitats
civils, que som tots noltros, faç vots així mateix per a què no se taqui la virginitat
esplendorosa de les costes i muntanyes mallorquines amb els fruits odiosos de
l'afany destructiu humà.”
La plenitud de l’elaboració sobre la ciutat i el territori en el pensament d’Alomar vindrà
durant la primera dècada del segle XX i serà sobretot en relació amb Catalunya, territori
cap al qual anirà projectant cada vegada més la seva activitat cultural i política. I és
precisament amb la seva evolució dins del Principat on ja en comptes de veure la ciutat
com l’origen dels problemes, la veu com la solució. El trencament es féu evident, de
manera gens sorprenent, ja en els moments previs a la Setmana Tràgica i amb relació al
tema de la violència política. Com sabem, la reacció del catalanisme conservador va ser,
en bona part, la condemna genèrica de la ciutat com a origen dels problemes i de la
violència. La posició d’Alomar és la contrària, condemna la violència precisament
perquè és un atac a la Ciutat, entesa aquesta com a projecte i com a convivència.
La concepció del paper de la ciutat acabarà prenent un caràcter general, abstracte. Això
pot veure’s en detall en l’article “Regió, Nació, Ciutat” (1907), reflexió que podria ser
vista com la síntesi del seu pensament sobre la qüestió:
“La gradació progressiva no és aquesta: regió (ruralitat), ciutat, nació. Sinó ben
diversament, aquesta: regió, nació, ciutat (...). La mera nació és col·lectivitat
tancada dins si mateixa, movent-se a si mateixa, exercint la seva influencia en el
cercle de si mateixa; i la ciutat és nucli d’irradiació, d’influència sobre l’exterior;
si en la nació hi ha esperit conscient, en la ciutat hi ha esperit pensant i imperant;
si en la nació hi ha sentimentalitat, en la ciutat hi ha pensament i volició. Els
interessos nacionals són de resistència a l’adaptació de lo estrany; són
tradicionals, conservatius del moviment i la llei pròpia. Els interessos de la ciutat
són futuristes, perquè veu tota la seva missió en el pervenir, en la sort futura i en
la potencia fecundant i generatriu de les idees que llença, en l’èxit de les
empreses que escomet. (…) En fi, com a fórmula final, deuria dir-se: la regió és

moguda, la nació se mou; la ciutat mou. La regió és inert. La nació és se-movent.
La ciutat és motriu (...)”.
Llegida avui, la reflexió de Gabriel Alomar sobre la ciutat sembla particularment actual
per dues raons, vinculades, en alt grau a la importància i la conceptualització del
fenomen de la urbanització. En primer lloc, Alomar sembla intuir, encara en ple període
“implosiu”, la capacitat irradiant i integradora del fenomen urbà, és a dir, la capacitat de
difondre la cultura i les formes de vida urbanes sobre la totalitat del territori.
En segon lloc, l’autor, abandonant tota vel·leïtat anti-urbana, identificarà el procés
d’urbanització com a motor de transformació social i progrés cultural. Aquestes nocions
col·locaren Gabriel Alomar en contradicció amb els corrents de pensament dominants
en el seu temps, i, encara avui, fan que la seva obra ens interpel·li per les seves
implicacions territorials, socials i polítiques.

VI. ALOMAR I ELS DARRERS CINQUANTA ANYS

QÜESTIONARI A MATEU MORRO I ANTONI MARIMON

Antoni Trobat

Plantejam un petit qüestionari a dues persones que coneixen bé l’impacte que Gabriel
Alomar i el seu pensament han tengut a l’esquerra sobiranista mallorquina, nascuda a
partir de la Transició política i el final del franquisme. Es tracta de Mateu Morro (Santa
Maria, 1956), historiador i exsecretari general del Partit Socialista de Mallorca (PSM)
durant els anys vuitanta i noranta i Antoni Marimon (Son Sardina, Palma, 1965),
professor d’Història Contemporània de la UIB i autor d’“Entre la realitat i la utopia.
Història del PSM” (1998, i 2002 en segona edició, Documenta Balear).

Com fou la recepció d'Alomar entre els mallorquinistes d'esquerres i la societat
illenca en general dels anys del tardofranquisme i la Transició?

Mateu Morro: Pens que la recepció va ser important, sobretot com una
referència intel·lectual i ètica de primera magnitud. Cal esmentar la tasca feta per
Antoni Serra Bauçà – el seu primer biògraf-, per Antoni-Lluc Ferrer i per altres
persones: record, a tall d’exemple, l’edició del seu llibret sobre la pena de mort i la
publicació de «El futurisme i altres assaigs». La revista «Mallorca Socialista», que
editava l’esquerra nacionalista mallorquina, va jugar un paper important en la difusió
del seu pensament i no hem d’oblidar que el fill de Gabriel Alomar, Víctor Alomar, va
ser candidat del PSM a les eleccions generals de 1979. Sí que és cert que l’obra
alomariana, en general, ha estat poc coneguda i els seus escrits no han estat accessibles
fins fa relativament poc temps.

Antoni Marimon: Alomar és un personatge d’aspecte ampli, d’una certa ambigüitat
dins l’esquerra més o manco autocentrada . Això donà molt joc des d’un principi.
Parlam d’algú, a tall d’exemple, que el 1931 va ser candidat per la Conjunció
Republicano Socialista a Mallorca, que fundà la Unió Socialista de Catalunya – que el
1936 seria un dels partits que donaria lloc al PSUC- i que mai fou del PSOE però que
els socialistes estatalistes han vindicat posant el seu nom a llur fundació... Aquest
“aspecte ampli” del que parlam esdevé molt evident en el moment de l’inici de la seva
reivindicació durant la Transició Política. Alomar és un personatge de la classe alta
palmesana ideològicament enfrontat a la seva pròpia gent que segurament, si hagués
estat a Mallorca durant l’alçament militar de 1936, hauria viscut la mateixa sort que
Emili Darder o Alexandre Jaume. Tanmateix l’Ajuntament tardofranquista que impulsa

el retorn de les seves despulles des d’Egipte és el que encapçala com a batlle
l’“aperturista” Paulí Buchens. El 8 d’agost de 1977 les seves restes arribaren a Palma en
una operació que el doctor Miquel Duran i Pastor (1934-2016) m’havia explicat en
alguna ocasió i que no degué estar exempta de dificultats. Després el consistori palmesà
de Ramon Aguiló, a la primera legislatura democràtica des de la coalició PSOE-PCEPSM i a la segona amb majoria absoluta socialista, va fer possible que se li concedís el
títol de fill il·lustre de la ciutat el 1983.
Què aporta Alomar que ens pugui interessar políticament?
Antoni Marimon: Gabriel Alomar és un referent de modernitat i el pioner en lligar,
efectivament, catalanisme i socialisme. Quelcom extraordinàriament nou en aquell
moment. Deixa’m, emperò, donar una visió crítica i que ens ha d’importar avui en dia.
Segurament des d’una mirada històrica el seu problema fou, en el cas de Mallorca i del
mallorquinisme, de tipus pràctic. Hom té la sensació que el seu discurs nacional
impecable articulat des de Barcelona no acaba de connectar amb la realitat que vivien
els mallorquinistes del seu temps. Podríem, fins i tot, tenir la sensació que hi manca
compromís i constància a la seva relació amb els mallorquinistes d’esquerres i
l’esquerra mallorquina en general. És idealista i quimèric, si se’m permeten els
adjectius. No el trobam, per exemple, fent campanya pels republicans federals
mallorquins els anys vint. Tot i que el localitzem a altres espais i moments importants
(des de la inauguració de la Casa del Poble de Palma, el 1924, fins al missatge als
catalans de 1936, per dir-ne alguns). El seu discurs a les Corts el setembre de 1931
oposant-se a l’autonomia de les Illes Balears per considerar que no estàvem “preparats”
va ser molt polèmic i no va ser compartit ni entès per molts mallorquinistes. I, de tota
manera, no hi ha dubte que personatges com Emili Darder i organitzacions i
publicacions com La Nostra Terra, l’Associació per la Cultura de Mallorca o Esquerra
Republicana Balear el seguien i l’admiraven.
Mateu Morro: Des d’una perspectiva del nacionalisme d’esquerra Alomar representa
una de les primeres síntesis entre el catalanisme republicà i el socialisme, concretada en
formacions com el Bloc Republicà Autonomista (1915), el Partit Republicà Català
(1917) i la Unió Socialista de Catalunya (1923). Les seves formulacions polítiques són
diàfanes en aquest aspecte.

Per què Alomar va deixar d'interessar un cop passada l’efervescència transitiva?
Antoni Marimon: No tenc la sensació que Alomar deixés d’interessar mai del tot. Cal
prendre en consideració que som un país petit amb enormes dificultats i amb una massa
crítica que també és menuda. De tota manera des de la publicació el 1984 de la biografia
d’Alomar encarregada per l’Ajuntament de Palma a l’escriptor Antoni Serra (“Gabriel
Alomar. L’honestedat difícil”) fins a l’inici de la sortida de les seves obres completes el
2004, sota la cura del professor Pere Rosselló Bover i editades per l’editorial Moll – ara
Nova Editorial Moll-, passen vint anys. El 2017 el llibre “Gabriel Alomar. Pedagog,

publicista, escriptor, poeta i polític” dels historiadors Catalina Moner i Jordi Pons va ser
una bona notícia. Com també ho seran totes les publicacions, jornades i estudis que es
faran de 2021 a 2023.
Mateu Morro: Jo no crec que Alomar hagi deixat mai d’interessar. Veig un problema
general que afecta la transmissió del nostre llegat cultural, en tots els terrenys, i que té
molt a veure amb el virulent procés desnacionalitzador que estam vivint.

Si hom fa la vista enrere i mira des del PSM i les diferents expressions de les
esquerres autocentrades a MÉS passant pel Bloc per Mallorca, quines creis que
són les contribucions alomarianes a l’esquerra sobiranista?

Mateu Morro: Pens, en aquest sentit, que el nacionalisme mallorquí d’esquerra, en
general, ha volgut sumar amb altres tradicions progressistes sobre una base compartida
de sobirania política plena, i quan això ha estat possible n’ha pres l’envit.
Antoni Marimon: La modernitat alomariana crec que plana sobre el mallorquinisme
d’esquerres contemporani. Només cal donar una ullada als seus escrits dels anys vint i
trenta on es mostra contrari a la pena de mort, antibel·licista, anticlerical o fins i tot
crític amb la festa dels toros. El mallorquinisme progressista que a partir dels anys
setanta del segle XX i fins avui s’ha compromès amb l’ecologisme, el feminisme o el
pacifisme evidentment és deutor d’aquest tipus de pensament extraordinàriament
modern. Sigui com sigui el que és essencial que hom entén llegint Alomar i comparantlo amb la situació actual, és que moltes problemàtiques són les mateixes. La necessitat
de regeneració i transformació democràtica del país continua essent idèntica a la
Mallorca del 2021.

