L '11 DE SETEMBRE
Tothom sap avui que
amb l'onze de setembre commemorem la caiguda de Barcelona el 1714 a mans felipistes. No es tracta, tanmateix
aquí, de repetir novament els
fets històrics, sinó d'assenyalar com aquella data anà esdevenint la principal diada del
nacionalisme català. De fet es
tracta d'una celebració desenvolupada al llarg d'aquest segle. Durant molts anys, amb
tot, competí amb d'altres dates ben significatives per al catalanisme com el Corpus de
Sang o, més endavant, Sant
Jordi. Aviat, amb tot, n'esdevingué la més important.
És comprensible que les
primeres recuperacions romàntiques def passat català
fessin referència a la derrota
de 1714. La literatura popular
hi feia també esment almenys
des de 1869, segons l'historiador Josep Termes, en relació
amb el federalisme. El carlisme, amb les seves reivindicacions forals, també se n'havia
de fer ressò. Però la primera
commemorac10
d'aquella
data serà l'onze de setembre
de 1886, com explica Fèlix
Cucurull, i ja quan ha iniciat
el seu carni un catalanisme
políticament independent de
partits espanyols, àdhuc del
federalisme i el carlisme
-que també eren partits
d'àmbit estatal-.
La primera celebració.,
anunciada des de les planes de
«La Renaixença», havia de
consistir en una missa a l'església barcelonina de Santa
Maria del Mar i en ,la que el
bisbe Jaume Català prohibi6
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Tothom amb un sol dam: «Llibertat, amnistia, Estatut d 'Autonomia».

ria el canonge Collell de pronunciar l'homilia, prohibició
que desvetllaria les protestes
de catòlics i anticatòlics i que,
com en futures prohibicions,

aconseguiria tot el contrari
del que s'havia proposat.
Mentre, Rossend Novas, per
encàrrec de l'Ajuntament de
Barcelona, començava a esRESSO de Ponent
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culpir l'estàtua de Rafael Casanova. Enllestida, fóra
col.locada a l'entrada del
Saló de Sant Joan. De seguida
esdevenia un punt de confluència catalanista. El 7
d'abril de 1889, una manifestació d'estudiants de la Universitat de Barcelona hi acudia a retre homenatge.
Amb tot, trigà uns anys
encara a perpetuar-se la celebració de l'Onze de Setembre.
Els estudiants havien triat una
altra data per a la seva manifestació. Però, el record romandria. El 1900, l'entitat
Catalunya i A vant acudia
l' onze de setembre a guarnir
de flors l'estàtua del Conseller. L'any següent es repetia
el gest amb la detenció d'una
trentena de catalanistes. El
que és i.nteressant de destacar
és que la diada no va néixer
tant dels primers grups polítics catalans organitzats com
a tals, com de les entitats catalanistes. De fet neixeria de
la radicalització nacionalista
de primers de segle.
La diada, tanmateix, no
prenia un caràcter ritual, unitari i permanent fins que una
altra entitat popular nacionalista, el CADCI (Centre
Autonomista de Dependents
del Comerç i de la Indústria
de Barcelona), reprenia la iniciativa de «Catalunya . i
Avant» i, el juliol de 1905,
convocava els centres i periòdics catalanistes per tal d'establir una comissió organitzadora de la Diada. La Comissió, formada, entre d'altres,
per representants del CADCI,
Unió Catalanista, Lliga ReRESSÓ de Ponent

gionalista i Catalunya Fede- gust per posicions massa moral, cridà totes les entitats a derades dels grans partits, o la
portar un record o ram a l' es- seva protesta enfront de la
tàtua i a hissar la bandera ca- política governamental de
talana amb crespons de dol. Madrid . D'aquesta manera,
Entitats de tot Catalunya s'hi l' onze de setembre constitueix
feien presents, mentre que la un termòmetre excel.lent de la
policia es dirigia als diversos situació política catalana i de
centres per tal de fer treure les l'estat d'opinió dels catalanisbanderes , tot donant lloc a un tes. L'Onze de Setembre vehifamós conflicte (el conflicte culava la militància de base
de les banderes) que es repetí catalanista i els petits grups
el diumenge següent i l'altre, intransigents o independentisfins que l'amplitud del movi- tes, especialment a partir dels
ment forçà el governador civil anys de la primera guerra
·
a rectificar la seva actitud . Es mundial.
tracta d'un conflicte precurLa celebració va anar
sor de l'agitació catalanista també extenent-se per tot Caque seguiria als fets del «Cu- talunya. Els ajuntaments i les
Cut» de novembre de 1905 diputacions s'afegiren a l'ho(l'assalt d' oficials militars a mena'tge nacional. Durant els
aquesta revista satírica i a «La anys 1919-1921, de forta agiVeu de Catalunya») .
tació sindical i minva de les
Amb l' esclat del movi- campanyes autonomistes, així
ment de la Solidaritat Catala- com d'afluixament de la tenna, la diada prengué encara sió catalanista per part de la
més importància i cada any Lliga Regionalista, els assisanà augmentant el seu ressò tents a les diades de l'Onze de
públic. Fou sempre organitza- setembre varen poder expr~s
da per una comissió represen- sar la seva queixa als repretativa de totes les opcions ca- sentants d'aquest darrer partalanistes i el CADCI, que ac- tit pel que ells consideraven
tuava de secretari. El lliura- claudicacions i aigualiment de
ment de flors i corones d'enti- les reivindicacions nacionals,
tats n'era el tret principal, alhora que esdevenien un facjuntament amb la presència tor de resistència contra la dede públic que cridava visques pressió civil que semblava paa Catalunya, aplaudia o can- ralitzava la societat civil de
tava Els . Segadors. En mo- Catalunya durant els anys del
ments de divisió dels catala- terrorisme i dels atemptats
nistes o de refredament del (l'època de la lluita de classes
nacionalisme, l'onze de se- i del pistolerisme dels anys
tembre, com els actes que or- vint). Les celebracions de
ganitzava el mateix CADCI, 1922 i 1923, en canvi, reflecticonstituïen un llaç de concòr- ren la represa del clima d'agidia o, també, una plataforma . tació catalanista i la força dels
on els grups nacionalistes ra- nous grups com Estat Català
dicals expressaven el seu dis- o Acció Catalana que substi7
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tuïen la Lliga en la direcció
política del moviment nacional.
La Dictadura de Primo
de Rivera estroncà la festa,
però aquesta prengué unes
grans proporcions a partir de
la proclamació de la Generalitat i del restabliment de la Generalitat. Novament, el
CADCI, prengué la iniciativa
de convocar diverses agrupacions per tal de mantenir el
seu caire unitari. La de 1931
comptà amb la participació
de la Unió Catalanista, Lliga
Regionalista, Acció Catalana,
Esquerra Republicana de Catalunya, Estat Català i
CADCI. La presència de
Francesc- Macià, president de
la Generalitat de Catalunya,
donà tota una nova significació a la diada. Les manifestacions aquests anys esdevenien
multitudinàries. El 1932 hom
parlava de 500.000 ciutadans
que desfilaven davant l'estàtua. Les corals i orfeons hi
acudien en una jornada que
venia quan les Corts Espa-

nyoles feia poc que havien rit unitari de les diades dels
aprovat l'Estatut. La celebra- trenta primers anys de segle,
ció continuaria i, també, a així com també part de la forpartir d'ara, reflectiria la pro- ça reivindicativa que s'ha regressiva radicalització del fugiat , sobretot per part dels
país, d'ençà de 1934.
grups radicals i independenLa dictadura franquista tistes, al Fossar de les Moretornaria la commemoració de res. Aquest està esdevenint un
l'Onze de Setembre a la clan- nou espai «simbòlic» en la
destinitat. Però la repressió jornada de l'Onze de Setemtampoc ara no aturaria la dia- bre. Ara, com en dates anteda com no ho havien fet altres riors , l'Onze de Setembre
repressions. Les grans diades continua essent un punt de rede Sant Boi, el 1976, i a Bar- ferència reivindicatiu per a la
catalanista
celona el 1977, sense oblidar militància
les manifestacions que recor- sobretot pels joves insatisfet~
rien els carrers de ciutats i po- d'algunes grans organitzables, palesaven que la diada cions. Ha estat una
com la reivindicació de constància i és un error resl'autogovern nacional era més ponsabilitzar-ne a algun parviva que mai. Els partits polí- tit polític. Sempre, a la històtics n'eren ara els principals -ria del renaixement català , hi
protagonistes, mentre que ha- han hagut primer militants i
via desaparegut el rol d'una després partits.
entitat com el CADCI.
MANUEL LLADONOSA
Amb la recuperació de
l'autogovern i l'exercici de la
democràcia, la diada ha esdevingut oficialment la Festa
Nacional de Catalunya, però
ha perdut en bona part l'espe-
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