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Acte institucional de commemoració del 
125è aniversari de les Bases de Manresa  

Manresa, 24 de març de 2017 

Senyores, senyors, és un honor participar, com a presidenta del Parlament, en aquest 

acte institucional de commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa. 

Aquella reunió de representants de les entitats adherides a la Unió Catalanista, 

provinents d’arreu del territori del principat, i el text resultant, constitueixen un fet 

destacat en la història política de Catalunya. Destacat, especialment, perquè va marcar 

el final, o l’inici, segons uns o altres historiadors, d’una etapa del catalanisme polític.  

I també, perquè en anys posteriors va esdevenir gairebé un símbol, un mite, per la 

resposta rebuda de les institucions de l’estat i per la reacció de l’opinió publicada 

espanyola. Unes reaccions que s’han repetit cada cop que el catalanisme ha presentat 

un nou projecte polític. Primer, l’intent de ridiculització de la reunió i el text; després, la 

negació del diàleg, el rebuig sord de qui no vol escoltar; i, a l’últim, la desqualificació i 

els intents de criminalització. El que era una proposta de constitució regional es va 

arribar a titllar de separatista nou anys després a les Corts espanyoles.  

Avui, 125 anys després, observem que el contingut de les Bases de Manresa, que 

responia a un context molt determinat, ha quedat àmpliament superat pel pas del temps. 

Però són molt útils, llegides en el seu context històric, per ajudar-nos a entendre el 

passat i mirar amb més perspectiva els reptes del present.  

Perquè les Bases evidencien l’existència d’elements constants del catalanisme polític 

des d’aquell llunyà 1892, com ara la persistència de la nostra identitat nacional malgrat 

els intents d’esborrar-la amb tot tipus d’imposicions; la voluntat reiterada de governar-

nos, de gestionar des de Catalunya, amb representants del poble català, les polítiques 

que afecten el dia a dia dels catalans; l’afany d’intentar articular respostes a les 
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demandes de la nostra societat davant contextos estatals que no les atenen; també la 

voluntat, sostinguda durant molt de temps, de reformar l’Espanya centralista i 

modernitzar-la, intentant que accepti la seva pluralitat, o el fet que, davant la negació, 

davant el rebuig, de les seves aspiracions col·lectives, el poble català no hi renuncia. Al 

contrari, les reforça i les fa créixer. 

D’altra banda, és necessari recordar que aquella no va ser la primera expressió de la 

voluntat catalana de recuperar els drets i la sobirania perduda amb els Decrets de Nova 

Planta, perquè les Bases de Manresa no van aparèixer del no-res. Responen a una 

realitat nacional, a una idea de fons que persisteix en el temps. Per això, abans trobem 

altres textos, com els memorials de greuges, el missatge a la reina regent del 1888 o el 

‘Projecte de constitució per a l’estat català’, una proposta federalista que proposava 

l’encaix de Catalunya en una hipotètica Espanya federal.  

Com veuen, una successió de demandes, de projectes del catalanisme que en etapes 

posteriors han anat adoptant altres formes i que tantes vegades han estat bloquejats o 

escapçats, fet que ens hauria de portar a una reflexió per al present i el futur immediat. 

I és que els projectes impulsats pel catalanisme troben sempre grans resistències per 

esdevenir realitat. Ho hem de tenir sempre present i no perdre mai la perspectiva del 

repte immens que comporten.  

En conseqüència, els qui participen en el seu impuls han d’actuar assumint sempre la 

responsabilitat individual i col·lectiva de les seves decisions. El catalanisme, 

internament, ha de saber conjugar l’exigència amb la confiança i ha de defensar el seu 

projecte amb tanta fermesa com intel·ligència i astúcia, perquè només així podrem 

construir la Catalunya millor, més justa i més lliure, a què aspira la ciutadania del país. 

Moltes gràcies. 


