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Josep M. Figueres

Nota sobre l’edició
Els quaranta-quatre textos que apleguem procedeixen del Diari Català, menys dos
que van ser publicats, el primer a la prestigiosa revista La Ilustració Catalana i el segon
al Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana. L’única signatura que trobem en tots
aquests textos, ultra la d’anònims corresponsals, és la de Valentí Almirall. També hi
incloem altres documents publicats al Diari Català, com una carta col·lectiva d’un
grup de liberals de la Seu o el comunicat que engega el procés conflictiu, l’anomena-
da qüestió d’Andorra. Els textos del corresponsal estan inclosos dins la secció “Cata-
lunya”; les sèries d’Almirall, a la “Secció de Fondo”, i les notes breus, en la miscel·lània
de notícies i comentaris de tot tipus que el periòdic incloïa. A final del XIX la premsa
no tenia tan marcades les seccions fixes com en l’actualitat. Dins de la sèrie del 1881
so vint vénen com a notes de la delegació que té el periòdic a Lleida i com una més de
les informacions d’aquestes comarques. No hi ha, per tant, uns criteris clars. Només
que la matèria periodísticament és important i bona prova en són els diversos edito-
rials que hi dedica el periòdic a través del seu director, que àdhuc hi viatja, el primer, i
únic, director d’un periòdic barcelonès que va fins a Andorra amb objectius periodís-
tics i el primer, lògicament, periodista de Barcelona que ho fa.
Hem ordenat els articles cronològicament i segons el mateix ordre amb què aparei-
xen al Diari Català amb l’excepció dels dos publicats fora del mateix diari, per facilitar
la lectura dels esdeveniments. L’edició es presenta en facsímil i el que perd en facilitat
de lectura ho guanya en frescor i vivesa, en ser els mateixos mots que usà el corres-
ponsal o el mateix Almirall.
La utilització del facsímil ens estalvia més comentaris i volem manifestar només el nos-
tre agraïment a les diverses biblioteques en les quals hem consultat les col·leccions
del Diari Català: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (IMH), Biblioteca Arús i Biblio-
teca Nacional de Catalunya. 
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Presentació
El 1880 la societat andorrana manté un esquematisme tradicional en les seves re -
lacions de producció, diversos elements la configuren com un grup gairebé aïllat amb
conflictes de caràcter social –manca de comerç, situació dels cabalers abocats a l’e -
migració…– i polític –canvis als estats veïns i situació de manteniment al Principat,
divisions ideològiques motivades per les profundes transformacions d’Espanya i
França…–, derivats de l’economia gairebé de subsistència de les sis mil persones que
habiten les Valls. Es configura, doncs, un marc en el qual només cal la presentació
d’una proposta, externa i privada, de modernització –ensenyament, comunicacions,
treball…– a través de l’obertura de casinos, hotels, etcètera, perquè esclatin aquestes
tensions.
L’existència d’una monografia recent, La revolució del 1881 dins el conjunt d’estudis.
L’Andorra del segle XIX, editada precisament pel Govern andorrà el 1988, ens estal-
via de fer cap comentari en aquest aspecte de l’evolució lineal del conflicte en el qual
participen tots els estaments relacionats amb Andorra. Ens limitem a aportar una crò-
nica, preciosa tanmateix per la seva extensió a diferència dels altres periòdics barce-
lonins, que es fixen només en els aspectes més esclatants del conflicte. El conjunt de
textos que publica el Diari Català, el diari barceloní més progressista i avançat del
moment, alhora laic i urbà, partidari de la modernització i hostil al tradicionalisme i el
clericalisme, a través del conjunt de les cròniques del corresponsal de la Seu d’Urgell,
del corresponsal de Sant Julià de Lòria –segurament no és andorrà, fixem-nos en els
temps verbals–, de les notes i editorials diversos de la redacció, de les gasetilles de la
redacció establerta a Lleida el 1881 i dels comentaris de Valentí Almirall, director del
Diari Català que viatja a Andorra per conèixer amb detall el procés de transformació
que s’hi produeix, configuren un retaule on s’intenta, en la mesura de la capacitat
d’anàlisi de l’època, penetrar en les fondes motivacions de les mutacions que viu la
societat andorrana.
El 1881 significarà un punt d’inflexió en la història contemporània d’Andorra. Perso-
nalment qualificaríem els esdeveniments d’aquest any de revolta, més que de revolu-
ció, però en fer fortuna el darrer terme el mantenim amb reticències conceptuals. En
tot cas, si bé els objectius a curt termini no són assumits, sí que ho seran en el que sig-
nificarà com a inici del profund canvi que viurà Andorra en el decurs d’aquest segle.
No és casual que França parli d’oferir una carretera i altres avantatges, contrarestant-
ho a l’escàs poder material del bisbe de la Seu, que s’haurà de suportar en el poder
po liticomilitar de Madrid, quan els conflictes esclatin i no abans. El 1881 serà el punt
d’arrencada de la modernització andorrana; Almirall parla de la república muntanyen-
ca, com de Suïssa, que coneix molt bé, i la situa com a mirall. La companyia que aspi-
ra a tenir la concessió del Consell es fixa en Mònaco, on el joc i la internacionalització
de l’economia l’han esperonat en el camí del progrés material. 
Les portes del Diari Català s’obren de grat a tot el que signifiquin aires de modernit-
zació per a Andorra. Així des d’andorrans residents a Lleida com Pere Bons o els libe-
rals de la Seu tenen les columnes del periòdic a la seva disposició. La poca simpatia



que el Diari Català té per al bisbat amb poders a Andorra, com per a la resta de la
jerarquia eclesiàstica, al costat de l’esperit de modernització dels revolucionaris, dels
innovadors andorrans, farà que es miri amb una perspectiva d’adhesió tot el procés
de canvi. Hi contribuirà el fet de la catalanitat del Principat, amb la qual cosa no es
jugarà només en una òptica de caràcter ideològic o polític, sinó que el periòdic hi par-
ticipa amb la mateixa intensitat que contempla el ferrocarril per les comarques lleida-
tanes, participa en les reunions de Tremp o Balaguer. 
Com a factors adversos per a una política d’afinitat entre el Diari Català i Andorra, hi
trobarem el sentit de pervivències de lleis, costums i tradicions feudals tan reticents a
Almirall que les critica profundament, com en el famós article “L’aristocràcia d’espar-
denya”, on maldà contra l’hereu de l’alta muntanya, considerat com a factor de regres-
sió social. Quan hi hagi des de dins de la societat andorrana un procés de canvi, no
serà estrany que el Diari Català, creat per republicans, liberals, laics… i també escrip-
tors, advocats, polítics… catalanistes allunyats de la poesia tradicional dels Jocs Flo-
rals –tot i que algun redactor, com Conrad Roure, hi participi–, miri amb simpatia
aquest procés i no s’espanti del que signifiquen els canvis socials, atès que ells han
viscut el sexenni ocupant càrrecs i participant en el combat polític republicà i federal.
Per situar el paper del periòdic indicarem només un exemple. Fem referència al joc i
el tractament periodístic que té. Ho considerem ben il·lustratiu d’aquesta posició que
no té res de contradictòria o paradoxal entre el pensament del director i el compor-
tament del diari. Vegem-ho. Valentí Almirall és enemic declarat, i constant, del joc.
Creu que és un endarreriment i que cal estudiar i treballar. Així, ras i curt, res de pen-
sar en atzars sinó en l’esforç i la voluntat. Ho detectem en nombrosos textos crítics al
llarg de la seva producció periodística anterior, com ara el periòdic anterior seu El
Estado Catalán. En dirigir el Diari Català, on no ha de retre comptes a ningú atès que
n’és el propietari, es distancia de les seves pròpies opinions atenent la presència d’al-
tres elements superiors en escena com puguin ser la fórmula perquè Andorra surti de
l’endarreriment per la manca de matèries primeres o indústria de transformació. El
Diari Català, tot i ser-ne enemic, doncs, publica regularment els resultats de les rifes i
sorteigs més populars, com els de la Rifa dels Empedrats. El mateix podríem dir de les
curses de bous, que el diari anuncia a la secció d’espectacles i en la secció pertinent
en fa regularment la crítica especialitzada i, simultàniament, en notes breus o en arti-
cles d’opinió apareix la carregada en profunditat contra aquest espectacle que és
considerat cruel i endarrerit. 
És en aquesta línia de respecte que cal situar la crònica del corresponsal de la Seu,
que parla elogiosament del joc com a motor en l’evolució que ha de viure Andorra. El
diari1 no s’està, però, d’indicar, en nota a peu de pàgina dins la crònica, i serà una de
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1. Vegeu FIGUERES, JOSEP M. El primer diari en llengua catalana: Diari Català (1879-1881). Barcelona, Insti-
tut d’Estudis Catalans, 1999.
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les dues úniques vegades que el periòdic ho farà, la posició contrària davant les opi-
nions del corresponsal. Tanmateix la crònica surt publicada.
En conjunt, la voluntat andorrana de modernització, potser seria millor dir de treball i
comunicacions, al costat dels interessos dels sectors benestants oposats majoritària-
ment al sentiment popular de rebel·lió farà que el periòdic sigui una bona pantalla
d’estudi dels esdeveniments que es produeixen l’hivern del 1880 fins a la primavera
de l’any següent; el diari desapareix el juny del 1881. Tanmateix seria útil veure el trac-
tament que en fa la premsa francesa, influenciada per la companyia que aspira a la
concessió dels privilegis del casino famós, o la premsa conservadora barcelonina, per
veure quina posició pren, i disposaríem aleshores d’un conjunt d’opinions que ens
situarien el conjunt dels fets en la projecció internacional de l’esdeveniment a través
de les coordenades de la recepció periodística. En l’aportació del Diari Català a la
divulgació de la revolució andorrana del 1881 trobem un periòdic combatiu i avançat
que s’ha caracteritzat per la defensa del proteccionisme econòmic, la divulgació de la
ciència i el progrés, etc., que no es mira amb ulls sensacionalistes el fet de la revolta
com ho fan altres col·legues seus barcelonins sinó que aspira a comprendre-la. Per
això el viatge d’Almirall i el tractament, que es caracteritza per una claredat concep-
tual rellevant, un estil incisiu i directe, una forma estricta d’anar al fons i a les arrels
despullant-se de retòriques i descripcions o interpretacions i fent una obra caracterit-
zada per una prosa moderna.  

Valentí Almirall i Andorra
Valentí Almirall, polític, periodista, assagista i alhora fundador del Diari Català, és una
personalitat molt especial en el seu context. Domina les principals llengües europees,
té una curiositat innata, aplica la crítica sistemàtica en la visió de la realitat, en el marc
del periodisme, per tant, disposarà d’uns mètodes periodístics més avançats, com
pugui ser el realisme en contraposició a l’idealisme i al subjectivisme dominant. També
és important constatar el llenguatge: directe i modern en contraposició al barroc de
les construccions enfarfegades que prevalien aleshores. En conjunt, aquests trets i la
seva forta personalitat motivaran que qualsevol fet singular li atregui l’atenció. 
Era evident que li interessava conèixer una part de la Catalunya de cultura, llengua o
història, de lligams és obvi que n’hi ha, i veure com era Andorra. Era evident que un
home amb recursos i temps i voluntat, que viatja per curiositat a veure l’Etna en erup-
ció o a Suïssa per conèixer el seu sistema, tan vàlid encara per resoldre l’articulació de
l’Espanya en seculars problemes d’estructuració, no tenia por ni preocupació per viat-
jar, amb la qual cosa va esdevenir el primer periodista que va a Andorra. L’oportunitat
de visitar Andorra, i a final de segle passat no era habitual com avui aquest coneixe-
ment directe per l’absència de comunicacions regulars, la manca d’hàbit en els des-
plaçaments i dificultats laborals, no existien les vacances. Almirall no tenia cap d’a-
quests problemes, era ric i solter, curiós i culte, dinàmic i autoritari, per tant només li
faltava l’oportunitat, i aquesta se li presentà arran d’un fenomen geològic a la ciutat
de moda a Catalunya en la fenomenologia dels successos: Puigcercós, una ciutat que
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desperta una natural curiositat popular. Indiquem només que es publica un dels pri-
mers reculls de fotografies catalans arran precisament dels successos d’aquesta vila.
El director del Diari Català viatja així a Puigcercós, el poble que s’ensorra i que és notí-
cia, com les inundacions de Múrcia, l’assassinat del tsar de Rússia o els descobriments
de la llum elèctrica d’Edison. Andorra és, però, també, actualitat, i Almirall hi va. Serà
l’únic periodista que hi anirà, com també fou l’únic que va, el 1880, a Sicília a contem-
plar l’erupció de l’Etna. També serà l’únic que s’hi trobarà quan tinguin lloc els impor-
tants esdeveniments del 1881. Hi viatja al marge de la seva actuació política i en el cas
d’Andorra no es manifesta com a tal. Serà un simple espectador; un analista, però que
prendrà notes i les divulgarà en importants plataformes periodístiques. En els seus
escrits “La qüestió d’Andorra” i “Una excursió a Andorra” sovintegen les expressions
ben clares tot indicant que no pot ni vol intervenir, que tant se li’n dóna, etc. Vol ser un
simple espectador, d’excepció tanmateix, però al cap i a la fi espectador. 
Trobant-s’hi, i la seva prosa ens ho explicita clarament, hi participa d’una forma nítida
i el Diari Català se’n farà un ressò important, projectarà els seus escrits amb relleu
especial i en un marc principal en la seva inserció: les pàgines centrals on van els arti-
cles de fons, editorials com la “Secció de Fondo”, etc.
És un, potser el primer, polític professional català. Gràcies a la seva fortuna personal
disposa de llibertat de moviments i d’independència ideològica, i un dels seus ves-
sants de difusor de l’ideari federalista, republicà i catalanista el fa esdevenir periodis-
ta, com també –i faceta poc coneguda–, novel·lista, amb dues novel·les d’argumenta-
ció política que, dit de passada, són poc reeixides en l’aspecte formal i no tingueren
el favor del públic. La vocació periodística d’Almirall la podem trobar en la seva curio-
sitat per viatjar a Sicília per veure l’erupció de l’Etna; que un volcà esclati és un feno-
men geològic impressionant, i un home vitalista com l’autor de Lo Catalanisme no
s’ho podia deixar perdre. El conjunt d’escrits, de reportatges sobre l’erupció de l’Et-
na ens mostren un estil vigorós i dinàmic, punyent i observador, més fixat en les per-
sones i les causes profundes que no en ambients naturals o aspectes estètics. 
En el cas d’Andorra, hi havia molts elements que l’encuriosien, des de la singular
supervivència d’un codi medieval en mig de la tradició muntanyenca fins a la situació
d’independència d’una comunitat catalana en llengua, costums, etc. La temptació
també fou forta per veure qui podia més en aquesta conjuntura: els potents estats
centralistes veïns o la vall pirinenca amb sobirania pròpia. També les situacions de llui-
ta entre carlins i liberals, els tòpics entre la muntanya hostil a la llibertat i la ciutat focus
de progrés. Per tant, davant el repte estava escrit que Almirall sucumbiria i Andorra,
tot i les dificultats del viatge, l’esperava. Només si l’obstacle del temps fos molt, a
causa de les fortes pluges que es preveien, deixaria, diu, d’anar-hi. Tot i el regust,
però, de viatge exòtic per indrets tropicals, en esmentar les pluges com a impedi-
ment per arribar-hi, cal que ens fixem en un detall del periòdic, que no hem de con-
fondre amb el seu pensament, tot i que n’era el fundador, director, propietari, etc.,
quan el 24-XII-1880 s’inclou una nota d’Andorra al costat d’un altra de Tarragona i
dins l’epígraf ben eloqüent de Catalunya, i ja se sap que els titulars de secció dels
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diaris volen dir moltes coses: si els diaris d’avui a l’Estat espanyol donen la informació
dels atemptats de l’organització armada basca dins de “Política” no és el mateix que
si ho posen, que no ho fan, a “Successos”, per desesperació dels assessors de prem-
sa del ministeri d’Interior que entren en contradicció. 
Detalls que els andorrans filen prim mentre de les terres de baix el Valira hi havia una
opinió difosa que en parlar una mateixa llengua s’era del mateix país, sense penetrar
en la sobirania, la qual era una altra cosa, potser matèria de juristes. El 1880 es podia
escriure amb lleugeresa, Almirall no ho pensa, tot i que en alguna avinentesa quali fica
de catalana la “república” que visita. En tot cas, és una apreciació social i lingüística
més que política. No diria mai d’Argentina o Mèxic que són una república espa nyola,
per exemple. La sensibilitat que té Almirall per Andorra fa, doncs, que emprengui el
viatge i deixi el singular testimoniatge de la seva experiència. Com també ho efectua
per Suïssa, país que també visità per conèixer-ne el particular funcionament polític i
del qual publicà el singular llibre La Confederación Suiza y la Unión Americana. Estu-
dio político comparativo,2 així com diversos articles al Diari Català, La Veu del Centre
Català, etc. Els resultats escrits del viatge a l’Etna són una de les primeres mostres del
reportatge modern en el periodisme català, atès que són cròniques en prosa àgil i
descriptiva sense ser exclusivament anotacions literàries. Són, doncs, precursores del
periodisme contemporani i les hem antologat.3

Almirall vol ser incisiu i directe en els textos de caràcter polític i ideològic; per exem-
ple la “Resposta al Discurs de Núnez de Arce” excel·leix per la seva prosa argumental
allunyada de la buida retòrica noucentista molts anys abans dels grans reportatges de
les primeres dècades del segle XX. Almirall escriu que “relataré sols los fets”,4 escriu
en prosa moderna i estructurada racionalment unes descripcions que no s’endinsen
en el paisatge sinó que volen aprofundir en el caràcter i extreure’n conclusions vàlides
per a les seves reflexions sobre Catalunya. En altres paraules, si entén la Casa de Cari-
tat, amb mil asilats i de la qual fou director del 1871 al 1875, com “un experiment
sociològic de laboratori”, vol entendre Andorra com un microcosmos en el qual pot
observar amb detall l’evolució i arribar-ne a extrapolar, intuïm, dades per al seu estu-
di que publicaria cinc anys més tard de la seva visita, el 1881, a les Valls d’Andorra. Ens
referim a Lo Catalanisme, la seva obra més coneguda, amb Espanya tal com és, un
altre llibre en el qual utilitza tècniques narratives properes a les periodístiques, com
ara diàlegs imaginaris, fils argumentals a l’entorn d’un viatge en tren per la península,
etc. Per tant, viatja a Andorra per curiositat intel·lectual i humana, per observar-ne el
règim polític i el caràcter dels seus ciutadans amb la finalitat d’aplicar-ho a les seves
reflexions sobre Catalunya.

2. La primera fou l’antologia Articles polítics (Barcelona, La Magrana, Diputació de Barcelona, 1985) i poste-
riorment férem els articles culturals Cultura i societat (Barcelona, Edicions 62, 1985).
3. Sobre la bibliografia d’Almirall pot consultar-se l’obra El primer Congrés Catalanista i Valentí Almirall. Mate-
rials per a l’estudi dels orígens del catalanisme i la biografia Valentí Almirall, forjador del catalanisme polític,
que ens edità la Generalitat de Catalunya, respectivament, el 1985 i el 1990, on la incloem detalladament.
4. Diari Català, 574 (11-III-1881)



47

Quan Almirall veu fets singulars i vius que reclamen l’atenció del país, viatja; així va a
Tremp per a una reunió política i alhora a Puigcercós, com hem dit, per l’afer de l’es-
llavissada i en succeir els fets que esmenta en la crònica del 5 de març, ací Almirall
actua com un corresponsal, referma el seu desig de conèixer de prop la “microscòpi-
ca nació pirenaica”. 
Els criteris morals, tan abundants en aquests anys de final del segle XIX, no abunden en
la prosa realista d’Almirall. Ell, com a enemic declarat del joc, té diversos articles sagnants
contra l’activitat al Diari Català. És també un home pràctic, i talment com entenia que el
periòdic havia d’informar, per exemple, de la Rifa dels Empedrats, creu que An dorra ha
de comunicar-se amb Europa eficaçment si es vol que la “indústria dels estrangers”, com
a Suïssa, sigui florent i, en conseqüència, cal signar un conveni amb la Compa nyia del Joc
que, a canvi de l’autorització per a un casino, etc., promet diners i una car retera. És, pot-
ser, una teoria pragmàtica, però no vol jutjar en casa d’altri i amb els ulls d’ara sorprèn
aquesta lucidesa i honestedat quan a la premsa de l’època els articles, abrandats i sense
fonamentació argumental, són legió. Textos fets més amb l’emoció que amb la raó enra-
reixen l’ambient amb la política interior espa nyola i catalana, en uti li t zar Andorra com a
pretext per a disputes entre catalanistes i dinàstics, carlins i liberals, etc.
Quan el bisbe Cassanyes interrelaciona liberalisme i caràcter rebel dels ciutadans que es
neguen a l’autoritat, fa un associacionisme malèvol que Almirall, persona culta, advocat,
lector impenitent, viatger curiós i personalitat amb caràcter fort i propi, desfà a cuita-
corrents, com és habitual en ell en polemitzar constantment amb el fort caràcter religiós
de la societat catalana de l’època. Així sovintegen els articles d’aquest matís al Diari
Català, com abans a El Estado Catalán i altres, els quals li valdran, i serà molt important
per a la seva posterior trajectòria política, el rebuig d’un sector social català, afí en l’a -
par tat catalanista però discrepant en les seves concepcions republicanes i religioses. Un
laic intel·ligent i culte no era en aquells moments assimilable, per manca d’un cos social
afí que li donés suport. La gran paradoxa d’Almirall és que tenint raó en el seu planteja-
ment teòric, no tenia la burgesia liberal que li fes costat i només quan es planteja l’acord
conjuntural, basat en la defensa del proteccionisme, el 1885, apareix un punt d’unió
amb el Memorial de Greuges del qual és el principal redactor i membre de la comissió
que representa pràcticament tot el país cultural i econòmic, és a dir, polític. 
Oposar-se a Urquinaona, Cassanyes, Caixal, etc.; ridiculitzar les mantellines o les pro-
cessons, fer, en definitiva, una visió laica de la vida i la societat li comportarà un rebuig
visceral del grup de La Renaixensa, La Veu del Montserrat, els escriptors de comar-
ques profundament marcats per la religió, en definitiva, ací trobem les arrels del seu
antagonisme amb la Lliga com del seu ostracisme final: la societat catalana, profun-
dament marcada pel fet religiós, li farà el buit polític tot i acceptar-lo, no obstant això,
com un dels pares o forjadors de la moderna pàtria catalana, com un precedent.
Almirall és un demòcrata convençut. Republicà aferrissat, entén en el particularisme
la seva concepció en l’organització dels estats. Creu i predica la diversitat enfront de
la uniformitat. Pot no estar d’acord amb el que faci un Estat diferent però fer actes de
força ho considera inacceptable, arriba a comparar Andorra i Portugal per indicar que



si la situació produïda a Andorra fos a Portugal, Mateo Sagasta no haguera actuat
amb l’Estat veí amb la mateixa contundència, tancar fronteres al comerç, cordó mili-
tar, bloqueig de pas, que amb el Principat sí que es fa pel fet de ser Andorra una
“petita república catalana dels Pirineus” i Portugal, una nació amb un exèrcit més
gran que els deu soldats simbòlics del Principat. No és té cap dret legal, només la
força, i Almirall, un dels grans liberals de l’Espanya de la Restauració i fins i tot de l’Eu-
ropa del canvi de segle, avantposa la raó del dret a la raó de l’Estat o de la simple
força del poder. 
La lectura dels articles següents, la pràctica totalitat d’Almirall, ens demostren la con-
tundència d’una prosa que no vol ser estrictament descriptiva i costumista sinó enten-
dre i fer entendre la realitat d’una Andorra, en diríem avui, en construcció. 
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