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5Introducció

INTRODUCCIÓ

I. L’exili d’Antoni Rovira i Virgili

La nit del 23 al 24 de gener de 1939, Antoni Rovira i Virgili, 
diputat per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Parla-
ment de Catalunya, va marxar amb una bona part dels diputats 
que encara restaven a Barcelona camí de l’exili francès. Ja no 
tornaria mai més. D’aquella setmana plena de neguits, incomo-
ditats i temences, Rovira ens va deixar un testimoni excepcio-
nal a Els darrers dies de la Catalunya republicana,1 obra escrita 
el mateix any 1939. Aquella experiència recent, dramàtica, de 
proporcions enormes —unes 450.000 persones—, és relatada pel 
veterà escriptor amb la seva prosa àgil i captivadora.

El 1939, l’obra de Rovira i Virgili havia assolit un volum in-
abastable. En els deu anys següents, s’incrementaria encara més, 
amb articles publicats a periòdics i revistes catalanes de França 
i Amèrica, i amb altres escrits que varen restar inèdits.2 Dins de 

1 Antoni Rovira i Virgili, Els darrers dies de la Catalunya republi-
cana. Memòries sobre l’èxode català. Buenos Aires, La Revista de Ca-
talunya, 1940. L’obra va ser reeditada el 1976 a Barcelona per Curial 
Edicions. Una aproximació de la trajectòria de Rovira a l’exili, a: Maria 
Capdevila, “Antoni Rovira i Virgili a l’exili”, Revista de Catalunya, 
núm. 144. Barcelona, octubre de 1999, pàg. 35-49.

2 Vegeu Felip Calvet, Teresa Rovira, Bibliografia d’Antoni Rovira i 
Virgili. Tarragona, Diputació de Tarragona, 2010. 
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6 Mercè Morales i Jaume Sobrequés

la varietat temàtica que caracteritza l’obra periodística i la pro-
ducció literària de Rovira, hem orientat la nostra selecció en els 
articles de contingut històric3 escrits a l’exili. És una mostra del 
que Rovira, una de les plomes més fèrtils de la primera meitat 
del segle xx, va escriure fins el final dels seus dies, el 5 de desem-
bre de 1949, en aquella França de la Segona Guerra Mundial, de 
l’alliberament, de l’esperança i del desengany. 

Podem dir que Rovira havia nascut amb una ploma a la mà. 
Va néixer a Tarragona el 26 de novembre de 1882, en el si d’una 
família treballadora. El seu pare era un fidel seguidor de Pi i Mar-
gall, i el jove Rovira devorava, com ell mateix va deixar escrit, 
el setmanari El Nuevo Régimen, inspirat pel polític federalista i 
president de la Primera República. Els lectors tindran una bona 
ocasió per constatar-ho en l’article “Cuba i Pi i Margall, de Josep 
Conangla i Fontanilles”, i en altres textos de la present obra en 
els quals sovintegen les referències al polític. 

La vocació periodística de Rovira i la passió per l’escriptura es 
varen desvetllar ja en els primers anys de l’adolescència. Just amb 
l’arribada del segle xx es va traslladar a Barcelona per a estudiar 
la carrera de Dret, però la mort de la seva mare i les dificultats 
econòmiques de la família, varen fer-lo tornar a Tarragona i dei-
xar els estudis universitaris per a una ocasió més favorable. 

El 1901, amb dinou anys, va ser elegit president de la Joventut 
Federal de Tarragona i va fundar el setmanari La Avanzada. Els 
articles que hi publicava li varen ocasionar el primer contratemps 
amb les autoritats. En aquells dies, Rovira ja havia catalanitzat la 
seva ploma. El seu primer article en català va ser publicat el dia de 
Nadal del 1900 al diari tarragoní La Justícia. En l’òrbita del fede-
ralisme pimargallià, aquell 1901 va publicar per primera vegada 
en un diari barceloní, La Autonomía, dirigit pel fill gran de Pi i 
Margall, Francesc Pi i Arsuaga. Al mateix temps que redactava 
els seus articles, Rovira també escrivia poesia i obres de teatre. El 
1904 va estrenar el drama Vida nova, però forjaria el seu prestigi 
com a periodista i no com a dramaturg. L’any següent, el 1905, va 

3 Sobre l’obra historiogràfica de Rovira, vegeu Jaume Sobrequés i 
Callicó, Antoni Rovira i Virgili. Història i pensament polític. Barcelo-
na, Curial, 2002. 

001-108 Sobre història RV.indd   6 14/09/12   11:21



7Introducció

guanyar el concurs de periodisme promogut per El Poble Català, 
periòdic del qual esdevindria redactor i que havia estat promogut 
per militants de la Lliga Regionalista que s’ha vien separat del par-
tit el 1904. 

Els articles periodístics de Rovira varen anar assolint un gran 
ressò. Establert de nou a Barcelona, va començar a col·laborar 
en diversos rotatius de la ciutat, com La Campana de Gràcia, 
on defensà les reivindicacions dels treballadors a la secció Notes 
Obreres,4 i a L’Esquella de la Torratxa. Així mateix, el 1910, va 
embarcar-se en una aventura editorial que tenia com a objectiu 
promoure la llengua catalana. Es tractava de la Societat Catalana 
d’Edicions, destinada a publicar obres i traduccions en català. 

Aquell any es va fundar la Unió Federal Nacionalista Repu-
blicana (UFNR), un intent d’aplegar el republicanisme federal 
català. Rovira s’hi adherí, però se’n separà el 1914, en desacord 
amb el pacte de Sant Gervasi, mitjançant el qual la UFNR i el 
Partit Republicà Radical d’Alejandro Lerroux anirien en coalició 
a les eleccions legislatives del 8 de març. Els lectors podran saber 
quina era l’opinió de Rovira sobre “l’emperador del Paral·lel” 
en els articles que dedica al Pacte de Sant Sebastià i al mateix 
Lerroux, entre altres al·lusions al polític en diferents textos de la 
present obra. 

Com Rovira, també abandonarien la UFNR gairebé tots 
els membres de la redacció d’El Poble Català, entre ells Clau-
di Ametlla, Prudenci Bertrana, Andeu Nin i Alexandre Plana. 
Aquell mateix 1914, Rovira va cofundar el partit Esquerra Cata-
lanista —l’any següent es fusionaria amb la Unió Catalanista—, 
el rotatiu La Nació, que en seria el seu portaveu, i es va incorpo-
rar a la secció de Premsa de la Mancomunitat de Catalunya, cri-
dat per Prat de la Riba. Dos anys després es llicenciava en Dret. 
Tanmateix, no va exercir mai d’advocat, dedicat al periodisme, a 
l’estudi dels moviments nacionalistes, la literatura i una mica més 
endavant, a l’estudi de la història de Catalunya. 

4 Vegeu la recopilació de les Notes Obreres a Antoni Rovira i Vir-
gili, Notes obreres. (Edició a cura de Jaume Sobrequés i Callicó). Bar-
celona, La Magrana, 1986.
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8 Mercè Morales i Jaume Sobrequés

El 1916 va començar a col·laborar a La Veu de Catalunya, 
portaveu de la Lliga Regionalista, amb articles sobre política es-
trangera, i a La Publicidad —a partir del 1922, La Publicitat—, 
en el qual escriurien joves periodistes com Josep Pla. També l’ac-
tivitat política de Rovira i Virgili pren major relleu a partir d’ales-
hores. Participa en la fundació d’Acció Catalana (AC) el 1922, 
integrada en els seus inicis per un nucli d’escindits de la Lliga que 
havien abandonat aquesta formació descontents amb la política 
acomodatícia del partit amb la monarquia. 

Acció Catalana reivindicava el pensament d’Enric Prat de 
la Riba i era dirigida per Jaume Bofill i Mates, Lluís Nicolau 
d’Olwer i el mateix Rovira i Virgili. És en aquesta època, els anys 
vint i en plena Dictadura, quan Rovira va veure publicats els dos 
primers volums de la seva monumental obra Història nacional de 
Catalunya, la primera història general moderna del passat català, 
que tindria una llarga vigència. 

El 1923 es va presentar a les eleccions a Corts per AC, però no 
va ser elegit, sembla que per causa de les irregularitats electorals 
comeses per la Lliga i els radicals lerrouxistes. Cinc anys més tard 
abandonaria el partit per anar a la creació d’un de nou, netament 
republicà, nacionalista i d’esquerres: Acció Republicana (AR). El 
seu portaveu seria el diari La Nau, fundat per Rovira, i en el qual 
l’escriptor va esmerçar grans esforços personals i econòmics. Ac-
ció Republicana va participar en el Pacte de Sant Sebastià del 
1930, pacte unitari no escrit entre socialistes i republicans es-
panyols per posar fi a la Monarquia i instaurar la República. 
L’ocasió es va presentar el 12 d’abril de 1931, amb motiu de les 
eleccions municipals.

AC i AR es varen fusionar en vistes a la convocatòria d’elec-
cions sota el nom d’Acció Catalana Republicana, i es va postular 
com una alternativa a la unió republicana que aquells dies Macià 
cridava a constituir-se per unir totes les forces republicanes na-
cionalistes i de la qual en resultaria ERC. Els dirigents d’ACR 
varen refusar l’oferiment i es varen presentar en solitari, i aconse-
guirien un sonat fracàs electoral. 

El partit, conegut pel perfil intel·lectual dels seus membres i 
amb el sobrenom de la Lligueta, no va atreure les bases electo-
rals, com sí que ho va fer ERC gràcies als centres republicans 
locals i comarcals que s’hi varen adherir. Desdibuixat entre ERC 
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9Introducció

i la Lliga, alguns dels dirigents d’ACR varen emprendre trajectò-
ries polítiques divergents després de la desfeta electoral. Manuel 
Carrasco i Formiguera derivaria cap a la Unió Democràtica de 
Catalunya (UDC), creada el novembre de 1931, Jaume Bofill 
i Mates tornaria a la Lliga, Lluís Jover i Nonell passaria per 
UDC i acabaria integrant-se a la CEDA de José María Gil Ro-
bles, i d’altres, com el mateix Rovira, s’incorporarien a ERC. 
L’octubre de 1932, alguns dels homes més significats d’ACR es 
varen sumar a la “crida de Lleida” feta per Macià. El president 
de la Generalitat provisional va animar els republicans catala-
nistes disposats a col·laborar en el desenvolupament de la nova 
Catalunya autònoma —s’havia aprovat l’Estatut d’Autonomia 
i s’anaven a convocar les primeres eleccions autonòmiques—, 
perquè ingressessin a ERC. Varen fer-ho Rovira, Carles Pi i Su-
nyer, Jaume Serra i Húnter, Pere Coromines, Josep Sunyol i 
Fran cesc X. Casals, entre d’altres. 

Rovira es va presentar a les llistes d’ERC per la circumscrip-
ció de Tarragona a les eleccions autonòmiques del novembre de 
1932. Elegit diputat al Parlament de Catalunya, una greu dismi-
nució auditiva que va arrossegar al llarg de la seva vida no va ser 
obstacle perquè intervingués de manera activa en els debats par-
lamentaris, com ara en qüestions com la divisió territorial de Ca-
talunya en comarques i vegueries —Rovira defensava una divisió 
supracomarcal—, un dels temes en què la contribució de Rovira 
va ser més destacada. Aquesta qüestió era una de les passions del 
polític i tornaria a aparèixer a l’exili, com els lectors compro-
varan en llegir els articles que hem seleccionat en el capítol “El 
Consell Assessor”. 

Sobre el pas de Rovira pel Parlament comptem amb el testi-
moni del diputat d’ERC Miquel Guinart, el qual el considerava 
una de les “personalitats més estimades del nostre Parlament. Les 
seves extraordinàries dots d’orador corresponien a les d’aquell 
que era, sense dubte, el millor escriptor català contemporani. In-
tervenia eficientment sobre les qüestions més diverses […], però 
era molt sord i quan un diputat —sobretot si era de l’oposició— 
contestava al seu discurs, ell abandonava l’escó per baixar al mig 
de l’hemicicle i s’inclinava per damunt l’espatlla dels taquígrafs 
a fi d’assabentar-se dels arguments adduïts pel seu contradictor, 
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29Sobre història de Catalunya

LEONZE AUZIÀS “L’AQUITAINE” 

Cap estudi de conjunt, remarquen els editors d’aquesta 
obra,20 no ha estat consagrat fins ací a la història de l’Aquitània 
carolíngia. L’il·lustre professor de la Universitat de Tolosa Josep 
Calmette21 ja ho havia fet remarcar, sis anys enrere, en la seva 
obra Le Monde féodal (1934). Per tal d’omplir aquest buit de 
la historiografia, un jove erudit llenguadocià, Leonci Auziàs,22 
va posar-se a treballar en la redacció de dues tesis del doctorat 
de Lletres —tesis connexes, però independents— que s’haurien 
intitulat respectivament Le Royaume carolingien d’Aquitaine i 
Les Origines du Duché féodal d’Aquitaine; a més a més, redac-
tà diversos estudis, en forma de memòries separades, una de les 
quals, Les Sièges de Barcelona, Tortose et Huesca (801-811), va 
ésser publicada l’any 1936 als Annales du Midi, de Tolosa de 
Llenguadoc.

20 Nota de Rovira i Virgili: “Leonce Auziàs. L’Aquitaine carolingi-
enne (778-987). Biblioteca meridional, publicada sota els auspicis de la 
Facultat de Lletres de Tolosa. 2a sèrie, vol. XXVIII. Tolosa, E. Privat, 
1937. In-8º XLVIII i 587 pàgines.”

21 Josep Calmette (Perpinyà, 1873 – Tolosa de Llenguadoc, 1952). 
Historiador especialista en història medieval. Va publicar un gran nom-
bre d’estudis sobre història del Rosselló i de la Catalunya comtal.

22 Leonce Auziàs (Llenguadoc, 1895 – Tolosa de Llenguadoc, 1934). 
Historiador occità especialitzat en història de l’Aquitània. 
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30 Antoni Rovira i Virgili

Dissortadament, Auziàs no va poder acabar les seves obres. 
Ferit i afectat pels gasos asfixiants en la guerra dels anys 1914-
1918, la seva salut era delicada, i l’any 1934 va morir a Tolosa, 
on actuava com a professor del Liceu des del 1930. Tan avança-
da, però, estava la feina del malaguanyat erudit, que uns amics 
seus, especialitzats en ciències històriques —Calmette, Gelabert i 
Aymard—,23 després de revisar els originals deixats per Auziàs, 
cregueren que podien ésser publicats amb alguns advertiments, 
anotacions i modificacions d’estructura. Han aplegat, en efecte, 
les dues tesis i les han convertides en les dues parts d’una sola 
obra, L’Aquitaine carolingienne, amb les memòries especials a 
tall d’apèndixs. “Aquesta obra —conclouen els editors— imper-
fecta i incompleta perquè és inacabada, ens ha semblat, no obs-
tant, que pot ésser útil.”

Útil és, en veritat, l’obra pòstuma de Leonce Auziàs. Fins di-
rem que és utilíssima. I ho és, no sols perquè ve a omplir un 
buit, sinó per la seva intrínseca excel·lència. L’autor havia dedicat 
llargues temporades a l’estudi detingut i directe de les fonts his-
tòriques de l’època i de la bibliografia que s’hi refereix. Coneixia 
bé les cròniques franques, i és sobretot a través d’aquestes que 
basteix la seva narració. El domini que l’autor té de la matèria va 
acompanyat d’un bon estil d’historiador, clar, concís, precís, ele-
gantment senzill, sense afectació retoricista i sense el tirat d’elo-
qüència que, en les obres d’història, presenta el perill d’engrescar 
massa el lector i de desviar la seva atenció del contingut. 

Si L’Aquitaine carolingienne és un llibre utilíssim per a la his-
tòria de França des de les darreries del segle viii fins a les del 
segle x, ho és també per a la història de Catalunya, sobretot per 
a la nostra història del segle ix, tan lligada a la del reialme franc 
i particularment a la de l’Aquitània. Així, hi trobem tractats la 
majoria dels fets importants de la història catalana en aquell obs-
cur període que veié els començos de la plasmació nacional i l’es-
tabliment de la gloriosa dinastia que durà fins a Martí l’Humà.

En tractar dels fets relatius a Catalunya, Auziàs no innova 
gaire cosa. Els resultats que obté no sobrepassen els que han ob-

23 André Aymard (Saint Denis, 1900 – Orador de Glana, 1964). His-
toriador francès especialitzat en història antiga. 
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31Sobre història de Catalunya

tingut els historiadors i erudits catalans de l’actual segle. Però es 
mostra ben assabentat de llurs treballs recents i quasi sempre en 
confirma les conclusions; algunes vegades les reforça i les precisa 
amb dades i arguments de considerable valor.

La innovació més notable que ofereix el llibre d’Auziàs res-
pecte a la història de Catalunya, és la de les dates del setge i presa 
de Barcelona per l’exèrcit de Lluís el Bondadós i de les posteriors 
expedicions contra la Tortosa sarraïna. Creu Auziàs que Barce-
lona fou reconquerida, no pas l’any 801, que era la data admesa, 
sinó l’any 803, consignada ja per la Crònica de Moissac. Quant 
a les dates de les tres expedicions contra Tortosa, assenyala res-
pectivament les de 804, 808 i 809, en oposició a les de 809, 810 
i 811, assenyalades per Dom Vaissète24 en la seva Histoire du 
Languedoc i després admeses generalment.

Un altre punt de gran interès tractat per Auziàs és l’origen 
de la casa comtal de Barcelona. Davant les diverses tesis eme-
ses, es declara decididament contra la tesi de Calmette, que feia 
del comte d’Aragó Aznar Galí el pare de Sunifred d’Urgell i per 
tant l’avi de Guifré I, anomenat Guifré el Pilós. En aquest punt, 
i sens dubte per culpa d’una insuficient documentació, Auziàs 
atribueix al senyor Sala i Moles,25 autor d’uns opuscles sobre el 
comtat d’Ausona en l’Edat Mitjana, la impugnació de la tesi de 
Calmette i la presentació de l’argument documental decisiu en 
favor de la tesi de Dom Vaissète, segons la qual Sunifred era fill 
del compte Borrell d’Ausona. I bé: va ésser el que escriu les pre-
sents ratlles qui primer impugnà la tesi de Calmette i trobà en un 
document del Cartulaire de Carcassonne, de Mahul,26 la menció 

24 Els monjos benedictins Claude de Vic (Sorèsa, 1670 – París, 1734) 
i Jean Joseph Vaissète (Gaillac, 1685 – París, 1756) varen escriure aques-
ta història general del Llenguadoc apareguda entre el 1730 i el 1733 i 
que continuaria Vaissète amb nous volums. 

25 J. Sala i Moles, historiador i col·leccionista osonenc especialitzat 
en la prehistòria i història de la comarca.

26 Jacques-Alphonse Mahul (1795-1871). Polític antireialista i gran 
erudit. El 1848 es va recloure al seu castell de Villardonel. Va recopilar 
centenars de documents que varen donar lloc al seu imponent Cartulari 
de Carcassona. 
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32 Antoni Rovira i Virgili

que mostra en poder d’uns fills de Sunifred una de les finques do-
nades a Borrell per Carlemany i a Sunifred per Lluís el Bondadós. 
Val a dir que Auziàs no coneixia el nostre treball La Genealogia de 
Guifré I i de la seva muller Guinidilda, publicat a la Revista de 
Catalunya, en el qual s’inspirà pocs anys després Sala i Moles.

Veiem, doncs, que pel camí de l’obra d’Auziàs entra a la his-
toriografia francesa, amb tots els honors, la conclusió a què han 
arribat els historiadors catalans sobre els orígens de l’antiga di-
nastia catalana. Aquesta no tenia l’ascendència basco-aragonesa 
que li atribuí Calmette; la seva ascendència és autòctona, perquè 
el comte Borrell d’Ausona era segurament un dels nobles catalans 
—és a dir, hispanogods de Catalunya— que amb molts d’altres 
habitants del nord-est peninsular van refugiar-se al Baix Llen-
guadoc en temps de la dominació sarraïna. La família comtal de 
Barcelona, que en el segle xii esdevingué família reial de Catalu-
nya-Aragó, era, segons totes les probabilitats, una antiga família 
de refugiats catalans establerta cap a Carcassona i Narbona. En 
la reconquesta de Catalunya, fa més de mil anys, els refugiats del 
Migdia de la Gàl·lia van tenir un primer paper.

(Revista de Catalunya, núm. 97. París 1940, pàg. 344-345.)
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