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L'edici6 del primer volum del que han de ser les obres completes de Viceng Plantada, aquell que porta per titol Crdrliqitls i
arlicles de L,l Rllv;rxrlg,r, em va portat fa uns nresos i a instincies
de l'amic.[osep Gordi, a reflexionar sobre el context histdric o,
per dir-ho de forma m6s planera, sobre l'dpoca que li havia tocat
de viure al patrici molleti. Un personatge del qual, els qui no
€rem del Baix Vallds, teniem un coneixement limitat a unes poques
dades esparses que contrastaven amb la seva dilatada trajectdria
vital. La primera edici6 de la Gran Enciclopddia Catalana deia de
Plantada que era un home del segle XIX, sense m€s precisions
cronoldgiques. Algunes referdncies que es trobaveD a la
bibliografra m€s recent sobre la histdria del catalanisme ens el
mostraven, en els anys de la Uni6 Catalanista, 6s a dir, en 1a ddcada
de 1890, com un "veterA" amb una llarga trajectdria civica al
darrera, proveit d'una experidncia que contrastava amb lajoventut
extrema de bona part dels correligionaris nacionalistes. D'altra
banda, els historiadors teniem noticia de Ia seva presdncia activa
en els anys de Ia Solidaritat Catalana, cap a mitjans de la primera
dicada del segle XX. Ras i curt, com el moddlic treball de Ferran
P6rez iG6mez que obre el volum ens ho confirma, estem davant
d'una figura la biografia de la qual va rec6rrer prop d'un segle de
la histdria del pais.
Plantada neixia a Mollet Ianl 18.J9 imoria pel n,rtrmbredc
I913. Les diferdncies sociopolitiques, econdmiques o de vida
quotidiana entre el m6n d'una data i el de l'altra ens ill.lustren
sobre la profunditat de les transformacions que, al llarg d'aquells
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vuitanta anys, alectaren la societat esPanyola, catalana i molletana
L'agost de 1839 tenia lloc el Conveni de Bergara, que posava Ii a
la primera guerra carlina (per b€ que el front de Llevant va restar
obert fins a la caigttda de Morella el maig de 1840). Es tractava de
la primera d'un seguit de guerres civils que colpejaren el pais al
llaig de la centriria. Timbd per aquelles dates es realitzava la primera de les g.ans desamortitzacions que transleririen la terra de
mans de l'Eiglisia i de les corporacions comunals a una "nova"
propietat de perfils burgesos. La societat es transformava' amb
iiuersos.itmes arreu de l'Estat, iemcrgia un m6n industrial i
liberal. Fora bo tamb6 de recordar que el 1883 Bonaventura Aribau
publicava I'oda "l,a Palria"; amb Posterioritat aquest fet ha estat
ionsiderat com el punt d'arrencada de la RcnaixenEa, amb el seu
corol.lari d'intens associacionisme cultural i recuperaci<i
historiogr)rfica. Dins d'aquest context's'ha de recordar que el 1837,
dos anys abans del naixement de Plantada, Barcelona recuperava
la seva Iiniversitat. traslladada a Cervera arran de la derrota dels
austriacistes a la guerra de Successici del 1714.
Eren gaire diferents les coses a I'alEada de l9l3? La resposta
ha de ser iontundentment afirmativa Aquell any el pais es trobava
a la vetlla de dotar--se, amb la constituci6 de la Mancornunitat,
d'un prirner assaig dlrrganisme administratiu unitari iautdnom'
Per aquclles mateixes dates, llrrstitut d'Estudis Catalans, creat
anteriorment per Enric Pr-at dc la Riba, publicava les normes
ortogr)fiques de la llengua catalana elaborades per Ponrpeu Fabra'
Tambd 6s cert que no totes les novetats convidaven a I'optimisme'
Les vagues obreres Posaven en relleu la radicalitzaci6 de les
tensions socials en el m6n industrial, mentre el col.lapse del sistema politic de la Restauraci6 comeneava a albirar-se. !'inalment,
no podem oblidar que el t9l3 el nr6n es trobava immets en una
confrontaci6 entre estats i imperis que acabaria portant, mesos
rn6s tard, a I'esclat de Ia Primera Guerra Mundial A Catalunya, a
Espanya i a Europa semblava arribar a la fi un m6n amb arrels
seiulars. lln definitiva, aquells vuitanta anys estigueren Presidits
per continuats canvis politics i daltabaixos no sempre pacifics:
des de la tercera guerra carlina, monrent en el qual Plantada accedi a l'Ajuntament, fins als canvis sobtats que tingueren lloc en els
a,rys di I'a,r,rmenat Sexenni Democritic. El pais en el que va viurc
Plantada s'inclustrialitzit i s'urbanitzd, r'a veure criixer el Pcs del
set rrir econdmic dels serveis i va haver d'afi-ontar dur-s cicles de
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crisis al camp. A Mollet, aquest m6n en transformaci6 es visualitzd

amb l'arribada del ferrocarril o amb el progrds de la indristria
textil, tant com, en un altre ordre de coses, amb la volada que
adquiri el sentiment de pertlnyer a una comunitat dilerenciada
dins de I'Estat.
L'aspecte de la trajectdria de Plantada que ha quedat recollit
en el vo-lum editat per P6rez 6s el de la militirncia catalanista Els
primers contactes amb aquest m6n van tenir lloc en els primers
anys uuitanta, quan el catalanisme tenia per caPdavanter- m6s
significat a Valinti Almirall. M€s tard, el 1896, Plantada va
promoure la fundaci6 del Centre Catali de Mollet No es tractava
pas d'.,na tasca hcil, ni que compt6s amb la comprensi6 plena
iels seus convilatans. Plantada, com la majoria dels primers i aillats
catalanistes, era un personatge singular, enderiat en I'estudi del
pai:. Periodista ifolkiorista. mestre ipedagog. home representatiu
ie l'imprrr tc comarcal de la Renaixenqa fou un individu que el
mateix intentava de reformar la vida de I'agricultor que procurava
el foment de l'activitat excursionista. Per assolir el primer objectiu
va defensar aferrissadament la incorporaci6 al m6n agricola local
de les novetats tecnoldgiques, maldi en pro de la introducci6 de
pous metil.lics, miquines de bregar, i I'is de diversos sistemes
per evitar les pedreg;des; tamb6 estrrdii amb atenci6 tant d'altres
i-errdmens meieotoldgics com els mecanismes de les epidimies i
la virtualitat de les vacunes L'excursionisme li faciliti un
coneixement exhaustiu del territori i li possibiliti d'escriure, entre d'altres, estudis de Ia launa comarcal, o la seva Geografa loml
de Mollet del l/all?s. En aquest ordre de coses, Plantada va relacionar la seva tasca amb la que havien dut a terme personalitats com
Francesc Maspons i Labr6s (1840-1901)' que el 1880 publici /-o
Valtis, tal vigada la primera monografia comarcal de la
Restauraci6, i que entre 1883 i l89l fou el president de l'Associari6
d'Excursions iatalana. O, tamb6, amb la feina de Josep Pella i
I.brgas, el qual publici, el 1883, la His,iria del Ampurdan' Estudio
tle ti ciailizaci| en las comarcas del noreste de Cataluia'
tnmateix, tambd resulta evident que aquests catalanistes
erudits, homes de conviccions forEa conservadores, podien resultar, per als seus coetanis, un punt avorridots. Nom6s cal rellegir
la cronica de l'l I d'agost de 1896 recollida en el volum que ser-veix
de pretext per aquesta nota: mentre les altres societats molletanes,
la iau i la'Concdrdia, responien positivament a I'exigdncia dels

2t

N()T|S

II

.joves de la localitat per tal que s'organitzessin sessions de ball, el

Cenlre Catali, def'ensor d'una moral catdlica que identificava
aquesta activitat de lleure amb la promiscuitat, propugnava esrudiar coses d'utilitat, defugir la broma i debatre sobre "milloras d
Catalunya". En tot cas, el Centre no era una entitat aillada.
Anteriorment.ja s'havia vincul:rt a la Uni6 Catalanista, plataforma
crcada el febrer de l89l a recer de l'dxit de la campanya endegada
per Narcis Verdaguer i Callis en defensa del dret civil catal:r. La
Uni6 Catalanista, pensada com una associaci6 oberta i federativa,
aglutinava societats catalanistes d'arreu de Catalunya itenia en
les assemblees que es reunien de manera itinerant el mixim drgan
rector i de definici6 ideoldgica. Ben coneguda 6s la participaci6
de Plantada a la de Manresa, aquella en la qual, el 1892, es donaren
a coneixer Ies Bases per a le Conslilltci' RegionaL Catalana. En els
del canvi de segle, Plantada no va seguir el cami possibilista
delensat per lajove generaci6 que, formada per Narcis Verdaguer
i Callis,.faume Carner, Lluis Domdnech i Montaner i Enric Prat
de la Riba, donaria lloc, despr6s de I'impacte de la crisi colonial
de 1898, a Ia Lliga Regionalista.
an,r's

La biografia de VicenE Plantada ens permet, doncs, de
comprendre rnilloq de Mollet estant, dos temps de durada diferent.
El primer, un temps llarg constitult per-tots els Vuitcentistes. Un
temps en el que van tenir lloc guerres civils i conflictes politics, la
construcciir de I'Estat liberal i I'emergincia de nous grups socials,
la industrialitzaci6 ila Renaixenqa. El segon, un temps curt que
s'enceta cap el 1880 i culmina en els primers anys del segle XX.
Uns anys en els quals Plantada assumi un especial compromis civic
que el porti a formar part, en lloc destacat, del nou moviment
catalanista de signe plenament nacionalista. Dos temps, en fi, que
s'elcavalcaren i que consriruiren la primera part d'alld que
cotreixem anrb cl nom de contemporaneitat.
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