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I LL CATALANISMO

Les fehleses
del catalanisme
LLUÍS COSTA I FERNÁNDEZ, histo-

EPISODIS DH LA HISTí)RI/\=,

COSTA i FERNÁNDEZ, Lluís.
]osep Peüa i f (trgos i el camhinhme.

Rafael Dalmau, Editor,
Barcelona, 1997. 128páííLnes.

riador I arxiver, acaba de publicar
un Ilibre sobre l'erudit de la
Renaixen^a originari de Bcgur,
Josep Pella i Porgas, en qué tracta
les relacions d'aqiiest amb el catalanisme.
L'estudi de Lluís Costa
demostra que aquell gran patrici
va teñir rambicló de fer carrera
política i no se'n va sortir. Va
vüler ser Diputar a Corts una i
altra vegada i per arribar-hi fins i
tot va fer trampa, fet que li costa
l'expulsió de la Lliga el 1905.
Aquell nuble defensor a peu i a
cavail del dret cátala resulta que
va proüagonitzar un assaig de
tupinada i potser dos (tot ho fa
pensar) per tal d'obtenir Tany
1896 i el 1905 l'acta de diputat.
D'altra banda, el seu catalanisme
abrandat, del qual havia donat

mosrres a tort i a dret, no li va
pas impedir en la seva llarga trajecroria de separar-se en determínats períodes del catalanisme
organitzat ni de mostrar-se contrari a la Unió Catalanista, ni
d'acceptar el suport del govern
canovista per tal de ser diputat,
ni de mostrar-se contrari a les
Bases de Manresa, ni finalment,
després de la seva defenesrració,
d'escriure un Ilibre, La crisi del
Catalanisme, tan crític que per
molts fou considerat un regal per
ais enemics de Catalunya.
La paradoxa es enorme ja
que ningú no pot discutir que
Pella és un deis grans noms de la
Renaixen^a, que féu una aportad o jurídica, histórica i cultural de
primer ordre i que fou el mestre
de Prat de la Riba i companyia,
fornidor de dret i historia a la

doctrina catalanista. És cert que
era un home conservador i que en
termes polítics el seu catalanisme,
indiscutible, era mes un regionalisme que un nacionalisme; pero
no se li pot pas negar el seu ideal
d'una Catalunya recuperada i
autogovernada.
El catalanisme de comencament de segle fou mes feble de!
que a voltes ha semblat i no ens
han d'estranyar les batalles i desacords constants, ni les contradiccions i les miséries que hi anem
descobrint a mesura que l'estudiem. Pella és una mena de paradigma d'aquella feblesa i ho
demostra el Ilibre de Lluís Costa.
Per aixó és un Ilibre tan interessant i, si m'ho permeten, tan
actual.
Lluís María de Puig

Uaeródrom
de Celrá

Artemi Rosscll Ferrer. El camp ¿'aviado de Cetra Í936-Í939. Girona. Ajuntament de Celrá, 1997.123 pág.
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CONSTRUIT A p.ARTIR del novembre de 1936 per tal de contribuir
a la defensa de la costa gironina
deis atacs «nacionals», el camp
d'aviació de Celra fou un deis
aeródroms originats per la guerra
civil que deixaren de teñir utilitat després del confíicte.
La monografía d'Artemi
Rossell, confeccionada a base de
documentado arxivística, prcmsa, fotografíes i testimoniatges
oráis, refereix Porigen de l'úbra,
la seva situacid en els termes
municipals de Celrá i Bordiis, les
edificacions que tingué, els condicionaments que va suposar per
a Celrá i les poblacions veínes,
els avions que hi van operar i els
bombardeigs de qué fou objecte
per part de l'aviadó del bándol
contrari. Com a apéndix reporta
un llistat del personal civil que

va treballar-hi a l'hora de la
construcció, una relacio de
comunicats franquistes relatius al
camp i els plánols de les construccions que conformaven
Paeródrom. També s'bi inclouen
ibiustracions sobre els avions
repubiicans que hi tingueren
acrivitar, els bombardeigs i les
restes actuáis que es conserven
de refugis, garites i altres obres
relacionados amb el camp o la
defensa antiaéria.
Com molt be s'apunra a la
presentado, el Ilibre acompleix
la funciü de m a n t e n i r viu el
record del que va ser el camp ais
qui van veure'l funcionar i ais qui
no i'han vist mai pero n'han sentir a parlar. La llarga Uista de
noms de persona que hi desfila el
fan, sens dubte, mes entranyable
per ais h a b i t a n t s de Celrá i

pobles veíns, pero el valor del Ilibre transcendeix els limits locáis
per ais interessats en els treballs
sobre la guerra civil. El Taller
d'História de Celrá, promotor de
l'estudi, ha encertat així, dobíement, en Pelecció del rema.

J. Clara
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