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EDITANT sobre la gènesi del cop del 13 de setembre i sobre la situació

a què ha arribat la política espanyola en aquests últims anys, torna
amb molta insistència a la memòria la figura de don Antoni Maura.
Maura ha tingut una idea d'Espanya, ha creat una generalització de la realitat
.espanyola que, ultra haver tingut un gran èxit en els ambients intel·lectuals,
s'imposà difusament en l'opinió, i provocà, després d'uns anys de gestació
febrosenca, la situació d'avui. Les persones que han parlat de l'existència
de les dues Espanyes, els poetes i els professors que han fet la imatge de
VEspana en flor, els temperaments espanyols que darrerament s'han inclinat
a l'optimisme i a l'il·lusionisme, no han fet sinó glossar la idea mare de
l'ortodòxia maurina. Maura ha cregut, en efecte, que Espanya és un organisme sà, viciat per una superestructura política. Aquesta superestructura,
espècie de closca artificiosa i infectada d'una substància viva i plena
de salut, ha mantingut el país en un constant estat d'ofegament i de falsificació. La superestructura s'ha format amb la classe política dominant, segons
unes lleis de selecció antinaturals, ha estat la xarxa estesa sobre el país del
que s'anomena la vella política. La substància viva s'ha redossat en la
massa de la gent que no s'ocupa de política, en l'Espanya que treballa,
sofreix, paga, calla, etc. Descrita així Espanya, la vida política oficial, la
feina de l'Estat i dels partits admesos, només pot consistir en l'esfcrç continuat que ha de fer el que en general se'ji diu la classe política per tapar les
escletxes a través de les quals poden eixir a la llum les manifestacions autèntiques del país. La política es presenta, doncs, com un pur i simple treball
de falsificació i l'Estat com una oligarquia amb una missió policíaca. Pel
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cantó de l'Iíspanya sotmesa no es pot produir altra cosa sinó un forcejar subterrani per trencar i fer saltar la superestructura adversa.
Maura, denunciant el contrast entre classe política i material humà, obria
un període típicament revolucionari. E l que s'anomena una crisi política,
no és sinó això, no és sinó la ruptura d'aquell estat de transfusió i
de correspondència entre polítics i poble que caracteritza les situacions normals. Vinguda la ruptura, desballestada la superposició d'una cosa i l'altra,
s'esdevé que l'autoritat dels uns és purament imaginativa i la llibertat dels
altres il·lusòria. L'Rstat, en un mot, desapareix. I el treball de reajustació,
el retorn a l'estat de transfusió i de correspondència és el que s'anomena una
revolució. Una crisi parlamentària incruent i fins elegant pot tenir un sentit
revolucionari tan accentuat com les grans commocions de la història. Es
per això que el que compta més en les revolucions, malgrat el valor exemplar
que sempre té l'exercici de la violència, és la revalorització de les funcions
de llibertat i autoritat que tota revolució comporta com a llei interna i com a
conseqüència natural.
Quin espanyol corrent no ha estat en aquests últims anys maurista, és
a dir, revolucionari? Qui no ha predicat contra la classe política? Qui no ha
volgut veure destruïda la xarxa de la política vella, la selecció segregada pel
caciquisme, qui no s'ha adonat de la inutilitat de les consultacions, de la
debilitat del Parlament, de la falsificació profunda de tot? H i ha hagut sobre
aquest punt una perfecta unanimitat, i es pot dir que l'ideal de la petita
burgesia espanyola ha estat en aquests últims vint anys el fer la revolució i
concretament fer la revolució de les bones persones. De Miquel S. Oliver a
Ortega i Gasset, passant per les apologies de la classe mitjana escrites per
R. de Maeztu, de l'Assemblea de Parlamentaris i els treballs per l'Espanya
gran als moments àlgids del sindicalisme de classe o professió, totes les sorolloses anècdotes polítiques d'aquests últims temps, què són sinó un seguit
de documents subversius, il·legals, típicament revolucionaris? La idea motriu
de tot aquest treball subterrani és la creença en la realitat d'una Espanya
sana que no pot deixar sentir la seva veu perquè està ofegada per la superestructura política. La característica del corrent és una simplificació de la
lluita política portada als últims extrems : la política es converteix per cada
ciutadà en un compromís entre la desconfiança que inspira la classe política
i la necessitat d'acostar-s'hi per resoldre certs afers. En el millor dels casos
la política es redueix a un estat d'animadversió de les persones serioses contra
la frivolitat de la classe política professional. E l fi és que aquesta Espanya
sana pugui emergir a la llüm i s'encarregui de la direcció del país. Totes les
reserves indispensables estan acumulades dins d'ella. Només cal invertir
l'edifici polític i substituir uns homes per uns altres. Es crea, en un mot, 00
corrent de patriotisme contra la política vella, del color de la petita burgesia,
que s'integra aproximadament per les persones allunyades de la política, »
aquest corrent és el que porta, en mig de la satisfacció de la majoria, P

LA C O N C H P C I O

MAURISTA

419

general Primo de Rivera a la presidència del Directori militar. I el general,
amb els suggestius arguments de l'austeritat pública a la mà, i en nom de
l'Espanya sana—de VEspaüa en flor del professor Ortega i Gasset, de la
classe mitjana descrita per Maeztu, de l'Espanya gran del regionalisme català—passa el 13 de setembre per sobre de la superestructura política. L'edifici
quedava invertit i la revolució consumada.
Primo de Rivera, en tot aquest treball interior, és el de menys, és un
nom, una anècdota. El popular general no fa sinó agarberar, sobre el pom
llampant d'una espasa, les aspiracions familiars i públiques del que s'anomena la gent de bé, el cop militar és el fruit normal, en un mot, de vint
anys d'aspiracions capgiradores. El que cal retenir és que l'home que contraposa a la legalitat una solució revolucionària—una solució en la qual es
barregen el nacionalisme espanyol de la generació del 98 i l'experiència del
regionalisme català, les ambicions d'un capitalisme ardent i les aspiracions
de la gran massa de la gent que voldria que «tot anés millor», les necessitats
de la vida municipal en quatre o cinc nuclis urbans i les esperances de millorament de la situació internacional—és Maura. Aquesta solució es fa més
menys urgent segons és la prosperitat del país i la marxa dels afers :
estat general i difús en els períodes brillants, de distracció fàcil, es converteix intermitentment en una força activa. E! contrast assenyalat entre
classe política i poble troba en el terrorisme de Catalunya i en els afers
del Marroc una font inestroncable de confirmació. Des que el' problema del
Marroc passà a ésser el màxim problema de la política interior espanyola,
queda minada la superstició, que tota classe política necessita, a la base,
Per mantenir-se, queda destruïda l'obra de sedimentació realitzada pel
simple pas del temps durant la Restauració i la Regència. E l curs dels
esdeveniments segrega una plasticitat brutal que sembla feta a posta per
enfortir la posició capgiradora de la gent de bé. No té res d'estrany, doncs,
'a popularitat enorme que tingué el cop del 13 de setembre ni l'espessa
florida d'esperances que féu néixer en el ciutadà mitjà. La preparació venia
de lluny : en realitat, els discursos de Maura no havien estat sinó una anticipació daurada i acadèmica dels propòsits que ha produït el Directori i
aquests monòlegs no són sinó una explicació en termes justos per impressionar la petita burgesia de les idees de Maura. El cop eren vint anys d'esPerances, i tothom que n'havia tingut s'hi trobava complicat. Era la revolució dels no-revolucionaris.
I no podia pas deixar de reeixir mentre la procedència de la iniciativa
revolucionària fos ertodoxa, és a dir—i passi la clara paradoxa—antirrevo'ucionària. Per altra part, totes les qüestions de principis feia anys que
•s havien deixat de banda, perquè es considerava que el primer principi era
Crear un ambient de serietat i d'honradesa : el socialisme i l'individualisme,
'a monarquia i la república, la reacció i el lliberalisme- -tot això eren paraules. La lluita po'ítica, en un mot, havia desaparegut. Només hi havia
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una aglomeració informe guiada per un acord de màvima sobre els termes
del procés a la classe política. Tot individual examen de consciència podia
perfectament substituir-se per una aversió provada a la superestructura política, a l'antic règim. Quan el cop, provinent del centre social del país,
arribà, avalat per les classes més intel·ligentment conservadores, no trobà
ni el més mínim obstacle. Ha passat avui més d'un any i mig del triomf, i
l'aversió a la política que l'originà continua essent la pedra de toc teòrica
del moviment en marxa. Fa pocs mesos, a Catalunya, un representant del
poder central declarava—curiosa, espontània declaració !•—que la característica del P. U . P. era la d'ésser un partit apolític.
La història dels últims vint anys del catalanisme és massa coneguda
perquè sigui necessari d'aclarir les relacions que ha tingut amb l'ideal descrit per Maura. Aquests últims vint anys són la infància de! catalanisme
polític, i la malaltia infantil del catalanisme és el regionalisme. Durant
aquest temps, Catalunya no sap ben bé el què vol, la tàctica política és una
cosa incerta i trèmula, l'esperit és, certament, el fruit d'una posició crítica,
però la posició no és un esforç en profunditat. E l catalanisme treballa, certament, per Catalunya, i ho fa amb un sentit regional. El catalanisme, en
un mot, era un partit espanyol, amb un indubtable color de subversivisme
marcat, això sí. Aquest subversivisme prové simplement del fet que el catalanisme conté, una massa de gent organitzada que sent un nombre de necessitats materials i espirituals més gran que el dels altres partits espanyols.
Assenyalem dues fases diferentes de la malaltia infantil del catalanisme : en la primera fase, el catalanisme, tot i col·laborant amb l'Estat
en el terreny de la vida social, es troba, políticament, per raons involuntàries, a l'oposició parlamentària ; en la segona fase, començada després
de l'Assemblea de parlamentaris, el catalanisme oficial col·labora socialment
i políticament, es barreja després d'haver donat l'escalada—es barreja si
voleu fent un cert nombre de reserves mentals—amb la superestructura
política espanyola. L'escalada es dóna en el moment que el catalanisme
disposa d'una minoria d'homes retinguts absolutament indispensables, en
un moment que el catalanisme és socialment l'única força política organitzada d'Espanya. L'escalada triomfa i la col·laboració es produeix en les
més altes institucions de l'Estat. La col·laboració aviat, però, esdevé impossible degut a la resistència de una força profunda i evidentment no-política.
S'accepta la col·laboració del catalanisme en tot allò que pertany al ram ae
l'administració ordinària i sobretot en el treball policíac de què parlàvem
més amunt. No s'accepta, en canvi, el diàleg sobre allò que constitueix la
raó d'ésser del catalanisme, i en el fons de la col·laboració, sobre allò que
el catalanisme aporta de revolucionari a l'Estat. No cabia més sinó W
retirada i el retorn al punt de partida : conformar-se malencònicatnent a
formar part de l'Espanya sana i tradicionalment ofegada, posar-se a veure-
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venir, tot esperant que maduri la revolució de la gent de hé. L'experiència d'aquests assaigs no s'havia perdut del tot : el retorn al punt de partida,
al viure una cama aquí, una cama allà, originava una tercera fase del catalanisme, un estat d'angoixa davant de l'hamletisme professional, fase que
avui està en plena gestació, caracteritzada, al meu entendre, per un afinament del sentit crític i pel descobriment del gruix sensual i humà que té
el problema.
Hom no sabria destriar, de la posició anterior, el que és racional i volgut,
el que és tàctica, del que és orgànic i fatal, és a dir, del que és pes mort i
malaltia. L'escalada ministerial sembla, a primera vista, la resultant d'una
previsió de forces dibuixades amb una naturalitat clàssica. Si a Espanya
—hom pot dir, en efecte—, l'única cosa que compta i pesa és la classe política, només cal introduir-s'hi i dominar-la, per disposar, gairebé sense control,
de la màxima autoritat. Amb aquesta autoritat a la mà, mantinguda viva
disposant d'un cert nombre d'homes indispensables, el problema de Catalunya queda resolt instantàniament, sense necessitat d'apellar a sacrificis,
sempre difícils d'obtenir a Catalunya, ni de mantenir lluites, que repugnen
al tarannà català, ni de pertorbar en el grau més mínim el país, ideal suprem.
El cop queda plomejat admirablement, pels cantons tot està lligat, l'imprevist sembla eliminat. E l projecte alia, en dosis justes, tots els vicis d'un país
assolellat amb el coneixement més exacte que hom pot tenir del contrari.
L'escalada es dóna fàcilment i el cop falla. Admiració, estranyesa general...
Es que la tàctica s'havia dibuixat especulant sobre una idea d'Espanya completament falsa.
La idea d'Espanya de què es serví el catalanisme per donar l'escalada a
la superestructura política, era la idea de Maura. Aquesta idea era encara
•a que s'emprava uns anys després per col·laborar d'una manera clara en la
preparació de la revolta de la gent de bé. Si s'havia intentat, a canvi d'una
autonomia administrativa conjectural, adscriure la història de Catalunya en
«1 llibre de la història de l'Espanya oficial, i l'èxit havia estat negatiu, amb
niés forta raó s'havia d'intentar fondre-la en els desigs, evidentment més
favorables, de l'Espanya freturosa de renovació. La tàctica es tornava, per
segona vegada, d'una claredat de ratlles i de volums impressionant. Calia
només comprometre's en la fase de preparació en grau suficient per esdevenir
nn element essencial per a la consolidació del triomf. Substituïu a la classe
Política de l'any 17 els drets del moviment del 23 i us trobareu amb dues
Posicions que fotogràficament es repeteixen. L'any 17 calia dominar el que
anava a sobre ; l'any 23, avalar primer, per disposar-ne després, el que esdevindria fatalment la nova classe política. Es repetia, doncs, el miracle de
Poder resoldre la qüestió de Catalunya sense pertorbar en el grau més mínim
• I país, sense necessitat d'arribar a ía lluita ni d'apel·lar a sacrificis, sempre
difícils d'obtenir. Com abans, el cop queda plomejat admirablement ; l ' i m • Previst sembla eliminat; pels cantons tot està lligat: es tornen a barrejar,
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en dosis agradables, el coneixement del »i amb la matèria més aviat flonja i
avariada dels països de sol. L'única diferència—diferència exterior i protocolària—és que si l'escalada ministerial es donà després d'una bona preparació
de melodramatisme i de verbalisme abundant, ara el que convé és exercitar
una sordina prudent, mate, opaca. Kl cop es dóna fulminant ; té un èxit general, però el resultat és infinitament advers. Admiració, estranyesa general..Es que el cop estava plantejat sobre una idea d'Espanya completament falsa.
Nosaltres sabem, doncs, per experiència, perquè hem aplicat mantes vegades la idea de Maura a la realitat, que és una cosa falsa i inservible. Val
a dir que, com a utopia, és d'un infantilisme absolut. Més que el fruit d'una
posició reflexiva, alimentada amb l'experiència de la llarga carrera política
de l'autor, més que un intent per esgotar la matèria i la complexitat de la
descripció, sembla un residu d'un estat de deliri de grandeses, deliri que
ha marxat sempre paral·lel amb una limitació de pensament iinprcssi nant, els
últims badalls de la història d'P,spanya tal com ve descrita en els manuals
més pintorescos. Es la segregació, en un mot, d'un estat dominat per l'optimisme, per l'il·lusionisme i per la passió del desconegut.
I si des del punt de vista català l'aplicació de la utopia de Maura ha
dona: resultats impensats i contraris, des del punt de vista espanyol ha
trobat una crítica aclaparadora en els últims esdeveniments. Veu's-aquí un
Govern que té ja en el nom una significació d'autoritat i de mà forta, ple
de bona voluntat, desafiant amb una fredor admirable els més alts problemes
de responsabilitat que un hom pot donar-se, encès de fervor patriòtic, amb
uns poders absoluts, qui cerca fa més d'un any i mig la famosa Espanya sana
que tothom s'havia promès i que l i havien promès. On és l'Espanya sana,
VEspaiïa en flor, l'Espam'a gran? Truquen, truquen, truquen a tots quatre vents, i només el silenci els respon. Curiós país aquest, que es passa
vint anys madurant projectes revolucionaris i una vegada destruïda la superestructura política del país i dominants els òrgans màxims per actuar la
revolució, tothom, frívolament, es fa enrera.
En aquest mateix lloc hem descrit d'una manera molt sumària (i) e'
que nosaltres creiem que forma l'ossada d'Espanya. Dèiem llavors que Espanya és una monarquia servida per un sistema de canals format per una
aristocràcia agrària, una clerecia omnipotent que té el monopoli de tota la
lotça moral del país i d'una gran part de la força econòmica, i d'una éUt*
militar. En aquest sistema de canals, la superestructura política, quin paper
hi feia? E l Parlament, els partits, l'opinió, els diaris, quina força autèntica '
pròpia tenien ? Segons els admiradors de l'utopia de Maura, la classe política
tenia una força decisiva, primordial. A l nostre entendre la seva força era
nul·la, un pur diversiu, un joc tolerat. Però la seva importància provenia
precisament d'ésser un diversiu. Era una cosa nul·la que servia admirablelil
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ment. En efecte : hom pot dir, continuant la imatge hidràulica que fa J. de
Maistre per descriure la seva monarquia ideal i que nosaltres hem emprat en
parlar d'Espanya, que la superestructura política no era sinó una sèrie de
canals figurats per dissimular la vertadera ossada del país. Durant la guerra
s'obrien trinxeres inntils per dissimular les trinxeres vertaderes. La superestructura política feia el mateix servei que feien les trinxeres
inútils durant la guerra. En aquest sentit—i això és el que l'experiència avui
demostra clarament—la classe política, podrida i infecta com era i tot, representava una força de consolidació, era una mena de distracció imponent
dels vertaders nuclis directius del país. Haver-la destruïda és un fet important, perquè avui Espanya es presenta davant dels ulls de tothom com un
cos despullat, sense trampa, i tothom pot veure on s'articulen les forces d'aquest cos. Aquesta obertura general d'ulls pot portar llargues conseqüències,
perquè de la revolució de la bona gent, de la revolució no-revolucionària, en
podria eixir, a conseqüència del despullament citat, la revolució de bó
•le bo. 1 això. Déu meu, seria un final ben antimaurista.
I la classe política, qualitativament, com era? Era, aproximadament,
com havia d'ésser. Donat l'estat del material humà, no podia pas ésser millor,
tenia filis i tot massa qualitat : era una vertadera aristocràcia, l'única aristocràcia vertadera—hom pot dir—del país. La seva característica era la paciència de l'histrionisme, que és la paciència més dura de totes. La seva
tàctica consistia a donar temps al temps i 1 treballar sobre un cert nombre
de fets consumats. Per un país en convalescència crònica no hi podia pas
haver un tractament més ajustat. Mireu, per exemple, el caciquisme, tan
desacreditat. En primer lloc el caciquisme no és pas una creació de la política ;
es una conseqüència del pessimisme de la monarquia absoluta. La monarquia absoluta és paternalística i crea, actuant, el ciutadà que no pot passar-se
de la protecció paternal. Entre governants i governats el paternalisme institueix un corrent caritatiu, amable i esponjat. I la caritat pot ésser espiritual
i material, i la caritat espiritual és encara més paternalística que la material. La baixa Itàlia és un país de caciquisme material : Espanya és un país
de caciquisme espiritual. E t c , etc.
Des del punt de vista català, tot aquest enorme trasbalsament originat
Per l'aplicació a Espanya de la utopia de Maura. podria ésser més aviat un
bé que nu mal, i això, sigui quin sigui l'esdevenidor. En el pitjor dels
casos, tot pot tornar, després d'un parèntesi més o menys llarg, al punt de
Partida, però l'experiència política s'haurà, de tota manera, enriquit considerablement. Per mica mica profund que el solc d'aquests mesos hagi estat
sobre la gent, es podrà actuar fàcilment una tàctica. Aquesta tàctica s'haurà
d'empernar tenint en compte la clau de volta d'Espanya : aquesta clau de
Volta és, des del pifut de vista català, la funció consolidatriu de la monarquia.
^ ' aquesta idea, fruit d'una llarga meditació i observació de la realitat
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espanyola, es torna corrent i vivent, s'haurà donat un pas gegantí, perquè
s'haurà descobert una tàctica.
El primer que ha parlat d'aquesta funció de les dinasties ha estat, que
jo sàpiga, Renan. Renan, en la seva gran conferència de l ' u de març de
18S2, va intentar definir la nació. Va descriure els elements materials i morals que integren la idea de nació. Visiblement Renan, en aquest treball,
d'eliminació,- posa per sobre dels elements materials i psicològics de la idea
de nació l'exaltació del seu contingut moral. Per força s'havia de trobar amb
el fet de la funció unitària que històricament han realitzat les dinasties. Les
idees de Renan sobre aquest punt han estat represes per molts historiadors
i crítics i han estat desenrotllades amb amplitud pels escriptors del nacionalisme francès fins al punt que han arribat a convertir la funció unitària
de les dinasties en una llei social. Veu's-aquí com l'escriptor René Johannet (r) descriu aquesta funció : «La causa d'una estàtua no és pas el marbre,
sinó l'artista. Des del punt de vista de la nacionalitat, aquest artista és, en
primer lloc, la dinastia. La dinastia ens fa penetrar en el món, no ja de la
matèria inerta, de l'inconscient, de la vaguetat, de l'indeterminat, sinó de
la iniciativa, del càlcul, de la voluntat formatriu ; la dinastia és al davant
dels valors que estudiarem de seguida com a punts de partida de l'evolució
històrica. Abandonats a si mateixos, la religió, el territori, la llengua, la
raça, es dissoldrien en un agombolament informe ; la força que primer intervé
per treure els efectes polítics d'aquest caos, la força que valoritza, que ordena,
que tria, la força coherent a la naturalesa de les coses i que arriba al cor de
l'home per mitjà de la família, la força que limita la nacionalitat, que l i dóna
un cap, un mirall, una memòria, una previsió i uns òrgans, és la dinastia
nacional • (2).
Els exemples d'aquest punt de vista, en efecte, es podrien multiplicar.
La dinastia fa un paper incontestable sempre que l'ascendent d'una personalitat o d'una família ha pogut ésser necessari per encarnar i estimular
la vegada la consciència que un poble té de la seva fisonomia i de les seves
aspiracions nacionals. Les imprecacions del Dant són lletra morta fins que
la casa de Savoia pren pel seu compte la gran obra del tRisorgimento». Encara és més impressionant el paper jugat per la dinastia Hohenzollern en
l'història de Prússia primer, en la de l'Imperi alemany després. I qui no
pot veure en el curs de l'història de França la preocupació de la unitat en la
política dels Capets i dels Borbons? Però, alhora, la funció dinàstica és una
arma de doble tall : barrejada amb la funció unitària, realitza, gairebé sempre
una funció imperial. Es per això que en les formacions nacionalitàries més
recents, hom pot veure un divorci radical entre l'esperit nacionalista i W
lleialtat dinàstica. L'exemple de la liquidació de les dinasties Habsburg 1
(1)
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Romanoff és significatiu. Aquestes dues dinasties no havien projectat sobre
els mosaics vivents de llurs imperis cap principi unitari vivent : sobre Rússia
hi havia un sistema de canals alimentat per la religió ortodoxa, una organització agrària medieval o premedieval, una burocràcia i una policia, i tot això
lligat per la dinastia. Sobre Austria-Hongria la unitat era administrativa,
militar i agrària i l'emperador-rei ho lligava tot.
A l'imperi austríac, la unitat es romp sorollosament després de la caiguda dels Habsburgs. A Rússia, la liquidació dels Romanoff deixa el pas
lliure a diferents corrents nacionalitaris que seria un error dir que gaudeixen
d'una llibertat de moviments absoluta, però que alhora seria de mala fe no
reconèixer que en el règim actual la llibertat no és més gran que en el règim
anterior.
H i ha, en un mot, unions vivents que persisteixen a través del temps
1 de l'espai, i unions mortes que desapareixen el dia que l'esquelet sobreposat
que les aguanta es disloca. França és l'exemple més típic de país d'unitarisme
vivent. Aquesta unió ha estat fruit de la funció dinàstica en temps dels Capets
i dels Borbons, fruit de la revolució en temps de la Convenció, fruit dc l ' I m
peri en temps de Napoleó, és fruit de la tercera República en els nostres dies.
França és una persona vivent, infantada per una dinastia i pastada definitivament per la Revolució. Des del punt de vista de la política interior, el qui
crea la burocràcia unitària és la Convenció ; des del punt de vista exterior,
Danton reprèn la idea del Cardenal de Ridielieu de donar a França unes
fronteres naturals (Pireneus, Alps, el Rin), i l'any 18 aquestes ombres
il·lustres comparèixen encara a Versalles. La unitat alemanya té aires de
seguir el mateix camí : començada per la preSsió napoleònica, afirmada en
la unió duanera, articulada per l'obra dels Hohenzollern, rep una empenta
decisiva a conseqüència de la revolució i de la Constitució de Weimar. Alemanya, França, Itàlia, són països d'unitarisme vivent, el vincle unitari és
més profund que les formes polítiques exteriors, és una força que resideix
a la sang.
La unitat, en un mot, és una cosa que es guanya, i només les unitats
guanyades tenen resistència : sense la injecció d'un principi unitari vivent
que articuli una sèrie d'elements nacionals dispersos, no es pot crear una
miitat durable. Que les monarquies han realitzat, en aquest punt, una funció
unitària és indubtable, encara que d'això no se'n pugui deduir una llei social
relativa a la correspondència de la formació nacional amb la institució dinàstica. Alhora, els interessos dinàstics han estat una font inestroncable de
subjecció d'elements nacionals allògens. Es per això que hi ha històricament
)es mateixes raons per poder afirmar la llei de correspondència entre unitat
1 nació que la llei contrària.
Tenim, doncs, davant una cosa concreta i determinada : del que es
•Neta és de valoritzar exactament aquesta força. Aquest treball s'ha de
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real'i/ar sense illusions ( i ) , però, alhora, sense un desig preconcebut de rebaixar o d'augmentar el que tenim davant. Cal no oblidar, sobretot, que Espanya, políticament, en les seves capes profundes es troba, encara, en una
fase medieval. Cal, alhora, no rebaixar la importància que el reflex estranger té sobre la superfície de la vida política espanyola. L'experiència de la
política cal&lana d'aquests últims anys, de tota la fase infantil del catalanisme, no pot ésser, ni un moment, deixada de banda. Què ens ensenya—•
repetim—aquesta experiència? Aquesta experiència ens ensenya que a Espanyi hi ha una cosa més profunda que la política, que els tractes amb els
partits i amb els homes polítics. Aquesta força profunda és la monarquia,
principi de consolidació (2), d'organització, d'estabilització i d'unificació primordial del país. La tàctica s'ha de deduir naturalment d'aquests fets. Si
realment es vol anar a Roma, tots els camins són bons i només un és dolent :
el no voler-hi anar.
J O S E P
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Els catalans a les illes Afortunades
i a la Terra del Preste Joan

S

i el volum primer de l'obra de Charles de La Roncière L a àécouverü
de l'Afriqtte au moyen-àge ( i ) és dedicat a l'interior del continent,
el volum segon, recentment aparegut, és dedicat a! periple del continent. I si en aquell volum l l i ha paràgrafs i fins capítols sencers qui interessen directament els catalans (2), no manquen pas en aquest, i és l'ohjecte
del present article exposar-los i comentar-los. Les allusions abunden, sobretot en els capítols referents a les Canàries i a l'Ivtiopia : hi cenyirem especialment l'exposició i el comentari.

I
Foren genovesos els primers navegants europeus dels quals es tinguin
notícies fidedignes que arribessin en els temps medievals a les illes Canàries.
H i ha, en efecte, notícies que un tal Lanzaroto Malocello, qui donà nom a
«na dc les illes, fou el primer que hi plantà el pavelló de la seva pàtria (1312) ;
1 la cartografia medieval ve a corroborar aquests indicis, tramesos per una
genealogia antiga dels Maloisel dc Normandia, descendents dels Malocello
genovesos. Rl planisferi d'Angclino Dalorto, datat el 1325, no porta cap
indicació de les Canàries, però el planisferi d'Angelino Dulcert, datat l'any
l339. derivació indubtable de l'anterior, ja n'indica algunes. Rs, doncs, un
Planisferi aparegut en terres catalanes, a Mallorca, el qui, per la primera
vegada. representa algunes de les illes Afortunades i en dóna els noms.
I entre aquests noms, confirmació de les notícies de l'esmentada genealogia
normanda, hi ha el de Insula <ie Lanzarotus MaroceUis i el de la Fnrlc V m -

tura. Rn mig d'aquestes dues illes trobem la dels Vesci marini (Llops ma^ns) i un bon tros cap al N . O. la Insula Cnuaria, la Captaria. la Gonnuaria
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(si no llegeixo malament) i les lusulle Sancli Brandant sive puellarum. Dul-

cert es veu ací influït per una llegenda medieval : la llegenda místico-geogràfica de Sant Brandà, monjo irlandès del segle v i . En aquella illa s'hi trobava la terra de Promissió dels .Sants, i tres cors, d'infants, d'adolescents, i
d'ancians, alternaven sense fi els versicles dels Càntics ( i ) .
Malgrat l'expedició, volguda o fortuila, del Malocello, hom pot considerar com a veritable expedició del descobriment la d'un altre genovès,
Niccoloso di Recco, el qual, sota la bandera i amb naus portugueses, recorrt.gué ú 341) els arxipèlags de les Açores i les Canàries. I si en el planisferi
d'Angelino Dulcert apareixen les illes abans esmentades, en els planisferis
catalans apareix ja tot un conjunt d'illes d'ambdós arxipèlags, amb la particularitat que la major part dels noms són, per molt de temps, en italià, W
qual cosa confirma llur descobriment per part dels genovesos. Cal arribar
a alguns planisferis catalans del segle XV per trobar-hi en català gairebé tota
la nomenclatura de les illes. Vet-els-aquí escollits dins els Planisferis de
la Biblioteca Estense, de la Biblioteca Xazionale de Elorença i de Jaume
Bertran : Illa de corbs marins, L i Conigi, Illa de Sant Jordi, Eortventura,
Illa de Coloms, Illa del Bre/.il, Illa de Cabres, Illa de l'ou, Illa de Porto
Santo, Illa de Madera, Illes desertes, Illes salvatges, Alagrança, Graciosa,
Lo Roch, Lancelot, Melixel, Eorteventura, La gran Canària, Illa d'Infern,
Illa de Palmer, Illa de Gomera, Illa de Eerro.
L'Atlas català de Carles V de Erança porta, demés, una llarga llegenda
relativa a aquestes illes. La Roncière no en reprodueix sinó tres línies traduïdes al francès. Però és de prou interès per a nosaltres perquè la transcrivim sencera. Diu així : oLes iles beneventurades són en lo mar gran contra la masquera prop lo terme del occident més pero són dintre la mar. Isidori he diu al se. xv. libre que aquestes són dites beneventurades, quar (car)
de tots bens, blats, fruytes, herbes, arbres, són plenes, e los pagans se cuiden
que aqui sia paraís per lo temprament del sol e habundancia de la terraítem diu Isidorius que los arbres hi crexen tots al menys c.lx. peus ab
molts poms e molts aucels. aqui ha mel e let majorment en la ylla de Caprària qui ayxi as apellada per la multitut de cabres quei són. ítem es après
Canària, illa dita Canària per la multitud dels cans que són en ella m0'1
grans e forts. Diu Plius (Plini), maestre de mapamundi, que en les yles fortunades ha una ylla un (on) se leven tots los béns del mon, com sense semrar
e sens plantar leva tots fruits en les altees dels monts los arbres no son
null temps menys de fulla e de fruits ab molt gran odor ; d'dssò menyen
(mengen) una part del any, puis seguen les messes en loch d'erba. Per aquesta raho tenen los pagans de les índies que les lurs ànimes con son morts se 0
van en aquelles yles e viuen per tot temps de la odor d'aquels fruits e all"
creuen que és lur paradís ; mes, segons veritat, faula es.»
Abraham Cresques, l'autor del planisferi català de Carles V de França.
(1)
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i , versemblantnicnt l'autor d'aquesta llegenda que acabem de transcriure, es
serveix, per redactar-la, del testimoni de Sant Isidor de Sevilla i de Plini.
Tanmateix, podia acudir a testimonis molt més acostats a ell. L'expedició
portuguesa de Niccoloso di Recco fou seguida immediatament de l'expedició
mallorquina de Francesc des Valer. Aquella fou aparellada el juliol de 1341,
i aquesta ho fou l'abril de 1342. Francesc des Valer fou nomenat tcapità i
president» de dues coques baioneses, la Sanla Creu i la Santa Magdalena,
comandades respectivament per Pere Magre i Bernat de Giges. La finalitat
de l'expedició era d'anar a «les illes de Fortuna» (1). Aquest nom donat pel
document mallorquí a les illes Canàries, i el fet que en la llegenda del mapamundi de Cresques, abans transcrita, aparegué el nom d'illes afortunades
al costat del d'illes henaventurades, m'han decantat a preferir aquella denominació a aquesta.
No tenim cap altra notícia de l'expedició
relatives als aparellaments. Però sabem que
ésser un home ardit, amic de les exploracions
diploma publicat pel doctor Rubió i Lluch en

de Francesc des Valer sinó les
el capità de l'expedició degué
en llunyanes contrades. Per un
els seus Documents per la his-

tòric de la cultura culahina iuiyj-,ul (.;), ens assabentem qne cap allà l'any

1350 (uns deu anys després de l'expedició a les Canàries), Francesc des Valer havia anat a la Gran Tartària. Vet-aquí el text del document qui, per
^sser una prova més del gran interòs que els reis catalans mostraven envers
el coneixement de les terres llunyanes, i per referir-se al primer explorador
català de les illes de la Fortuna, ens sembla digne de figurar en aquest article :
L o Rey.

Entès havem que ara novellcmcnt ós vingut aqui un hom, avoncle d'En ComPany de la ciutat de Mallorques, lo qual, bé ha .xi. anys, anA en Tartària e en la
terra del gran ean ab En Francesch des Valer, dc la dita ciutat, on com nòs cok^egetn molt veure lo dit hom e haver informació e colloqui ab ell e saber los fets
e actes que ha vistes en les dites terres, manam vos que, vistes les presents nos
tretnetats lo dit hom per la primera fusta que vinga açf en València, dihenli de
Part nostra que'ns farà servey lo qual haurem per agradable, dada en València, sots
nostrc segell secret, a xi dies d'abril de l'any tncccxciiii. rcx Johannes.
Després de l'expedició de Francesc des Valer a les Canàries, pregunta
Roncière (3), ^com admirar-se que el rei d'aquell arxipèlag es sigui adreWt als mallorquins perquè el menessin amb tres de llurs naus al seu reialme?
Aquest rei de les Canàries era l'infant Lluís de la Cerdà, almirall de
^rança, conegut amb el nom de Lluís d'Espanya, i amb el sobrenom de PrínCCP de la Fortuna. Era besnét de Sant Lluís de França i nét d'Alfons el Savi
* Castella. E l papa l i havia donat la investidura de les illes Afortunades i
ü h avia cenyit a Avinyó, el 15 de novembre 1344, la diadema amb pedreries
'•I
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de Prfacep dc la l-'ortuna. Clement \ ' I preconitzava arreu, a França, a Sicília, a Catalunya, a Castella, a Portugal, a (lènova, igual que si es tractés
d'una croada, la conquesta de les illes Afortunades. Els coneixements geogràfics respecte a aquestes illes no essent gaire estesos, l'ambaixador d'Anglaterra va escriure astorat al seu sobirà que el papa acabava de disposar del
«eu reialme (i).
Sembla, però, que l'expedició no es realitzà, i que solament les naus
preparades a Mallorca varen partir. E s possible que el precedent de l'expedició dc Francesc des Valer hagués inclinat el Príncep de la Fortuna a embarcar-se en vaixells mallorquins, però és també possible que hi hagués influït el record de l'ajuda que el seu pare havia rebut dels sobirans de Catalunya en les seves pretensions a la corona de Castella, i el que ell en rebia en
aquesta expedició. A precs de l'Arquebisbe de Neopàtria, Pere el Cerimoniós
va prometre de coadjuvar-hi (i novembre 1345) (2). Segons Zurita, les tres
galeres mallorquines foren proi)orcionades pel rei Pere (3).
.Sols una de les tres galeres partides de Mallorca degué arribar a l'Arxipèlag, i sembla que el capità Àlvar Guerra prengué possesió de l'ilh
de Lonçalot i li donà el nom d'illa de l'Infant. Però, vist que el Príncep de
la Fortuna no persistia en els seus propòsits de conquesta, la galera va tornar
a Malloica.
I/expedició de Jaume Ferrer, qui partí el 10 d'agost 1346, per anar al
rin de l'ür, segons ens expliquen els planisferis catalans i segons indicava
en I article precedent, no va donar millors resultats. L a galera qui duia els
expedicionaris es va perdre i mai més no se'n va saber res.
Però, com diu L a Roncière (4), la ruta cap a les Canàries era traçada.
E l 1352 Joan Diria, Arnau Roger i Jaume Sagarra hi van des de Mallorca.
EI 1362 vaixells catalans i mallorquins hi tornen a anar. Desembarcats, els
expedicionaris, a la badia de C.ando, caigueren en poder dels Guanxes. Al
començament foren tractats l>enignament i ensenyaren als indígenes l'a^
de la construcció, bastint ermites ornades amb les estàtues de Santa Maria
Magdalena Sant Joan Fvangelista i Sant Nicolau. Però al cap d'alguns
anvs foren condemnats a mort i precipitats, com a traïdors, dins l'avenc de
Ginnamar. Sembla que entre ells hi havia alguns missioners.
Si els documents ens donen a conèixer aquestes expedicions a les Canàries, pensem en el nombre de viatges que els documents no han perpetuat.
Alguna cosa ens en pot dir la butlla del papa Urbà V, expedida el 2 de setembre 1360, i dirigida als bítbes de Parcelona i 1 'ortosa per tal que afavorissin uns mertaders catalans qui es proposaven de trametre missicncrs a
les illes Canàries (5). Una vintena d'anys més tard Pere I I I de Catalunya(1)
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Aragó recomanava al Sant Pare alguns ermitans i altres persones devotes qui
volien anar a evangelitzar aquelles illes, en les quals, segons comunica el
rei al papa, no hi ha poblacions construïdes i els indígenes es dediquen a
l'adoració d'ídols (1). Prenguem nota d'aquests fets : un rei català, molt català, i uns catalans mercaders, probablement molt mercaders, preocupant-se
de IVvangeïr.zació d'unes illes remotes.
Després d'aquesta època perdem el rastre d'expedicions catalanes a les
Canàries. Molt de temps no ha de transcórrer perquè comencin les exploracions normandes de Bcthencourt i (radifer qui havien de fer-se en benefici
de la corona de Castella (1402).

II
Durant els darrers segles de l'Kdat mitjana, mercès a una falsificació
feta pel bisbe de Mayence, Cristià, entre 1165 i 1177. havia omplert la imaginació de les gents un personatge llunyà, un rei d'un regne indecís i misteriós, qui duia per nom el nom estrany de Preste Joan. Rl bisbe de Mayence,
servint-se de la llegenda d'Alexandre el Gran, havia bastit una lletra, una
pseudo-traducció del grec al llatí. Aquesta lletra es suposava adreçada pel
Preste Joan a l'emperador de Constantinoble Manuel.
«En la seva capital d'HuIna, per fer el tomb de la qual calien quatre
jornades—escriu La Roncière ( 2 ) — , en un palau de fetilleria on el cristall
de roca competia amb el pòrfid i la sardònica, el Preste Joan era servit per
«et reis, en una taula d'or i d'ametista amb columnetes de vori. Setanta dos
reis, tretze exèrcits, depenien del rei de les tres índies, del rei dels Pigmeus,
les Amazones, dels Cinocèfals i dels Codes banyuts. Les tropes desfilaven
al darrera de creus, de bassines d'or plenes de terra i bassines d'argent plenes
de pedreries, símbols del no-res de l'home i de la riquesa del més poderós dels
reis. Allí hi havia el país de les espècies que serpents guardaven gelosament ;
allf, la font de Jovença ; allí, el Paradís terrenal, en una illa on eren posats
e's vells decrèpits prestos a abandonar aquest món».
.«On es trobava aquest sobirà meravellós, aquest poderós monarca cristià,
Voltat de països pagans? D'on l i venia el seu nom estrany? A l començament,
a sobirà de l'índia que era, tothom el feia endins de l'Asia. Es allí on
"nagina el nostre Ramon L l u l l , i on hauria volgut que els cristians d Euroanessin a dcsUiurar-Io del cercle de nacions infidels qui l'assetjaven. Quin
^ g n í f i c aliat per a la Cristiandat llatina! Calia bloquejar l'Egipte, ocupar
Rodes, Malta i Rassetta. D'altres apòstols medievals, com Guillem Adam 1
íordà Català, propugnaren també l'alliberació del Preste Joan.
Quan a aquest nom, sembla que deriva de la doble funció sacerdotal
1.58.
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reial que assumia. E l mot Joan no seria sinó una adaptació del mot Zan o Gan
qui significa «la Majestat» ( i ) .
Quan Gengis Khan caigué sobre l'Asia occidental i l'Europa, hom
cregué, per un moment, que el Preste Joan havia aparegut : aviat, peró, la
decepció va venir. Les imaginacions europees tomaren a recloure'l endins
dc l'Asia. I a l'Asia continuà fins que cap al primer terç del segle x m , sota
la suggestió d'alguns missioners, es començà a creure—ara amb algun fonament—en l'existència d'un regne africà del Preste Joan. Aquest regne era
l'Abissínia. La confusió resta explicada : els seus habitants professaven el
cristianisme, i l'Etiopia era considerada com a una dc les tres índies.
èCom reflexen els planisferis catalans les idees qui corrien per Europa
respecte al Preste Joan? Quan l'escola mallorquina comença a donar els seus
fruits ja s'havia enrunat en les ments l'imperi asiàtic del rei-sacerdot. Tots
els planisferis catalans colloquen el seu país en cl continent africà a l'indret
d'Etiopia. Cap d'ells no ignora el caràcter sacerdotal d'aquell monarca misteriós, aquell caràcter qui feia escriure Abou Salich, en cl segle x m : «Els reis
d'Etiopia són tots sacerdots» (2). Per això els planisferis catalans representen cl Preste Joan cenyint una corona en forma dc mitra i portant la creu
a manera de ceptre. En cl de Jaume Bertran (1482), es diria que es tracta
més aviat d'un bisbe que d'un rei. La creu patriarcal apareix també eri ••>!guns dels nostres planisferis damunt de certes ciutats del seu reialme.
Les llegendes que porten aquests planisferis, relatives a la terra d d
Preste Joan i als Països limítrofs són potser les més curioses de totes. Ens
estranya que La Roncière no n'hagi transcrit alguna. Prenguem, per exemple, el planisferi qui es conserva a la Biblioteca Estcnse dc Mòdena, qui és
cl que es troba en millor estat i les llegendes del qual són completament entenedores. Davall del monarca, assegut dins una tenda com els altres monarques africans, amb la seva alta mitra, cabellera i barba, hi ha en grans
lletres els mots : Presta lohan. A l davall d'aquests mots hi ha la llegenda
explicativa : «En sta província sta lo gran anpcrator (emperador) presta
lohan. Senyor dc les índies, los qüals són negres per natura, al vuytan
jorn que són nats senyalen los an (en) tres locs de la cara c batajan-105
en ayga a usança de Roma».
A l voltant de la tenda del Preste Joan hi ha representades les ciutats
del seu regne : Soan, Simària, Dobaya, Civitas A r i m , Mesna, Menma, Cambeni (3). Limitant amb els seus dominis, cap al N . O. hi ha cl reialme dc
Núbia. E l sobirà d'aquest reialme s'està també dins la seva tenda, però n0
amb l'aire pacífic i gairebé ascètic del Preste Joan, sinó amb un aire belli^8'
cimitarra en mà i darga al braç. Bé prou que ho remarca la llegenda : «AsS
(1)
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senyoria un rey da Núbia, lo quall sta contínuament en guera (guerra) ab
los crestians da Núbia, los quals s ó n sotsmessos al presta lohan de les
índies».
Si pel N . O. el Prcste Joan ha de sofrir les escomeses del bel·licós sobirà
de Níibia, per la banda S. O. ha de sofrir les escomeses d'un ben singular
monarca : el rei Benicalep, segons ens diu el planisferi. Aquest rei és assegut, com tots els altres, però el seu vestit, amb botonadura i calça curta,
n'és ben diferent. Tanmateix, allò que, sobretot, el diferencia és l a seva cara,
qui no és humana, sinó canina. La llegenda qui l'acompanya ens explicarà
de què es tracta. Diu així : aAquesta generació de gens apellan los sarains
beni calep, vol dir en nostra lenga (llengua) ca fill de cha (ca) com lur cara
es semblant aqual qui glapeixen entra els (ells) s'entenen per aquelles altres
gens e no an (han) Hg ne raho nenguna ans guaragen (guerregen) ab altres
sarains los quals son sotsmezos al anparador presta lohan».
Per fortuna per al Preste Joan i en compensació, tal vegada, per les lluites que ha de suportar de la banda de ponent, a llevant del seu reialme hi t é
no menys que cl Paradís terrenal. Provem de descriure'l. Un clos lobulat
sembla contenir-lo. Un hemicicle de casquets esfèrics, d'on es diria que surten
flames, el defensen part d'amunt : són muntanyes : tmonts de diamants—
^iu la llegenda (sempre en el planisferi català de la Biblioteca Estense)—
monts de diamants los quals son an (en) guàrdia de paradís teranall» (terrenal I.
En la part baixa del clos hi ha un bosquet format de dues rengleres d'arbres, i en la part alta un arbre solitari, probablement el de la Ciència, a
banda i banda del qual hi ha agenollades dues figures humanes, probablement
e's nostres primers pares... Però veiam què ens diu la llarga llegenda que
oí ha sota el clos paradisíac : oAquesta ragió és peradís teranall, lo quall és
•"olt delitable loch. en lo qual peradís as murat tot de fochs Oa nostra interpretació era, doncs, exacta) los quals puien tro fins al celi (cel), en lo
quall és l'arbre de vida, lo fruyt del qual arbre se diu que qui'n menjava
seria immortal, del dit paradís hix una font la qual se pertix en quatre
Parts : la hu Eufrates, l'altra Triges, l'altra Trageon, l'altra Frixon devalant del qual aygua fa tan fort brogit que los qui nexe nexen forts, de
aquest lac (loc?) parla Ysidorus dient que peradís teranall es en mig de
' "quimvsiall. lo qual és delitable loch sens comparació.»
Els altres planisferis catalans tenen llegendes no massa dissemblants a
'es de la Biblioteca Estense. Les del planisferi de Macià de Viladestes ens
wfoen a l g u n s detalls més. La que hi ha davall la figura del Peslrc lohen
'amb mantell de púrpura, mitra blanca amb vores daurades, i tron d'or) ens
" S a b e n t i que «per instigació e per molts nüragles aqui fets per mon senver
an Tomàs apòstol al dia de vuy es honrada la sua sepultura».
* *«

l-ERKAN

434

S O L D E V I L A

Hem parlat abans de l'interès que mostrà el rei Joan I envers les terres
ignotes i llunyanes, i hem transcrit un document on el veiem dalint-se per
adquirir notícies de la (iran Tartària. Ara, en t r a c t a r de la terra del Preste
Joan, retrobem l'Amador de l a gentilesa, desitjós també de conèixer les
meravelles del reialme africà. Ha sabut que amb el comte de Foix hi havia
un frare Menor qui n'era vingut, i vol que acudi a la seva presència. Vet
aquí la lletra del rei Joan al seu cosí, tal com la publica Rubió i Lluch (i) •
tLo rey d'Aragó :
Comte car cosí : segons que'ns ha dit mossin l'ouç de l'crellons, nostre majordom, aqui ab vos, quan ell hi era, havia . i . frare Menor qui ha estat molts anys «•>
Frestc Johan e compta d'aquelles parts moltes meravelles, e com nos lo dcsigcm oir,
pregam vos, car cosí, que'l nos trametats encontinent sens falla, c si per aventura
era ja partit de vos, que hi vullaís trametre on que sia e fer per guisa que vcnga,
car gran plascr nos en farets. e sia, car cosí, lo Sant Sperit ah vos. Dada en Sarajjoça, sots nostre segell secret, a .viii. d'abril de l'any .mccclxxxxi. rex Johannes.
Comiti Fnxensi.
Doniiuns rex mandavit mihi l'etro de Beviure.

Alguns anys m é s tard (encara no una trentena) trobem les primeres
notícies de relacions entre la nostra terra i la terra del Preste Joan. Es en
temps d'Alfons el Magnànim. Francesco Cerone, en la seva monografia La
política orienlale di Alfonso di Aragona (2), afirma que per obra d'aquest

rai foren represes, per la primera vegada, les relacions del món civilitzat
amb !'Etiòpia. I ho afirma malgrat que el primer document que, segons ell,
illustra aquestes relacions oficials catalano-etiópiques, remunta a l'any
1450 (3). Avui, p e r ò , posseim notícies bastant anteriors, i , en realitat, en
el document citat i publicat per Cerone són al·ludides relacions qui el precediren de molt.
Diu La Roncière (4) que en u n a de les cartes que el cardenal Guillen'
Fillastre va unir l'any 1427 a la Geografia de Ptolomeu traduïda per Giacomo
Angelo, una llegenda relata la tramesa, pel Preste Joan, de dos ambaixadors,
l'un cristià, l'altre infidel, al rei Alfons el Magnànim, qui els havia donat
audiència en la ciutat Valentina, davant del cardenal de Foix, legat de la
Santa Seu. I el legat n'havia reportat al papa Martí V, en presència de Guillem Fillastre, l a conversa.
Per aquest temps el rei d'Etiopia, Isac, h a v i a adreçat una crida als reis
francs (des de les Croades el nom de francs era sovint donat pels orientals
i africans als pobles de l'occident d'Europa) per tal d'emprendre una acció
conjunta contra l'Islam. E l fei Alfons hi h a v i a respost. Les seves ambicions
imperialistes i l'amenaça que significava per a elles la creixença del poder
íi)
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mahometà, l'inclinaren segurament a acceptar aquest aliat que tothom imaginava poderosíssim. L i escriví una lletra i l i trameté uns missatgers. La
lletra, escrita en llatí, comença : «Ktninentissimo et invictissimo monarche,
domino Ysach, filio David, Dei gràcia prebero Johanni Indiorum, domino Tabularum Montis Sinay et Troni David regumque Kthiopie regií. () sigui :
«A l'eminentíssim i invictíssim monarca, senyor Isac, fill de David, per la
gràcia de Déu Preste Joan de les índies, senyor de les Taules del Sinaí.i del
tron de David, rei dels reis d'Etiòpia». Els missatgers foren mestre Felip
Faiadell, confessor del rei Alfons, i Pere de Bonia, mercader : un memorial
els fou donat amb instruccions sobre tot allò que havien de fer ( i ) . Ambdós
documents han arribat fins a nosaltres i han estat aprofitats per l'historiador
romanès Constantí Marinescu en el seu treball l:n roí de la Rennaissance,
Alphonse d'Aragm el de Naples, el l'Orient. No m'ha

estat possible de

veure aquest treball, publicat el 1923. Però he vist el document i el memorial,
els quals es troben al nostre A r x i u de la Corona (2). La Roncière aprofita
breument la monografia de Marinescu ; incorre en alguns errors que no sé
a qui són imputables. Sobre la base de les instruccions dades als dos ambaixadors reconstruiré, doncs, llur missió i llur camí.
Havien d'anar a Rodes i presentar al (iran Mestre, qui era llavors un
compatriota nostre, Antoni de Fluvià, les lletres de creença que de part del
rei Alfons l i portaven (3). Havien de demostrar-li «lo dit senyor haver-li
gran afecció». Havien de pregar-li que els donés una persona segura perquè
el servís de guia fins allà on ells «coneixeran ésser fahedor», i que quan
aquesta persona tornés a Rodes vulgués el Gran Mestre escriure al rei Alfons
donant-li detalls de l'indret on ha deixat els missatgers i de tot allò que hagi
esdevingut.
Després de Rodes aniran a Xipre. Donaran al rei de la illa la lletra que
Per a ell porten del rei Alfons (3) i l i diran que van en nom del Magnànim
3 veure «la casa santa de Jerusalem», i a complir alguns vots fets per ell.
Passaran després «en la terra del soldà» 'Egipte) i inspeccionaran tot
e' país que travessin : «e d'allí avant per tot lo camí fins al Preste Johan
"^-diuen textualment les instruccions—, anant e encara al tornar, pendran
se esment de la disposició de la terra e de la fertilitat, viures e aygues.
*» aximateix de les poblacions, forces e passos, e de tot açò amb les circumstancies faran un memorial molt secretament, avisant se de la manera de
,es gents e de la vida lur».
Quant arribaran davant del Preste Joan, després de donar-li la lletra
creença abans esmentada, i de les salutacions degudes, l i presentaran los
'"uestres de les cequies, i l i diran la intenció «bona e ben disposta» del rei
• M e a n r i a ] pet a M«MR Phelin l-'aiadell, confessor ilil stn.vor Rey, i Un P c r r ik- Iionin,
Pff In dit s m y o r R<y Irnracsos n P i M r i Johnn <le U n lamOl c altre» purlst.
j»j K C K ,(*.,. f. , 6 , , i r , e . .,6-7, f M
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Alfons en el fet de l'Empresa. De quina empresa es tracta? Segurament
de la lluita conjunta contra l'Islam, i la darrera de les instruccions del memorial ens en deixa entreveure alguns extrems. Diu així :
• ítem, sobre lo fet de la empresa, secretament se informaran de la manera, de la
puxança e del temps. E de ço que lo senyor Rey hauria a fer per mar, e quina
ajuda poria haver en moneda del dit Pestre Johan, e en quina forma seRiirament se
poria dur.»
Es tracta, doncs, de fixar la data i la forma de l'expedició, i d'armar
una esquadra catalana, si pot ésser amb cabals del Preste Joan. Per això
encarrega Alfons als seus missatgers una inspecció semblant a la que han
de practicar a Egipte, és a dir : assabentar-se de les terres i la puixança del
rei Isac, dels seus tresors, «e de totes circumstàncies».
Pels altres articles del memorial podem deduir que el rei d'Etiòpia
havia proposat a Alfons un doble matrimoni : el seu amb la infanta Joana i
el d'una princesa etiòpica amb l'infant Pere. E l Magnànim accepta sense
reserves el primer ; per això mana als seus missatgers que en parlin en aquest
sentit al rei Isac. Quant al segon, es veu que no l i sembla tan fàcilment acceptable. Per això encarrega als seus missatgers de no dir-ne res, i , si el rei
d'Etiopia els en parla, de fingir ignorància d'un tal projecte, dient-li que
ade tal cosa de la part deçà no havien haud (hagut) sentiment algú, pero
que ho reportaran». Potser el germà del rei no veia amb gaires bons ulls un
semblant matrimoni amb una semblant princesa llunyana... i negra. No és
que el rei el rebutgi absolutament, però cal que abans mestre Faiadell i Pere
de Bonia s'informin ode la persona de la dona e de ço que serà fet e donat al
dit infant per contemplació del dit matrimoni». Cal saber també de quina
manera dona Joana podrà anar secretament fins a la cort d'Etiopia, i de.
quina manera la princesa podrà venir a Catalunya, cas que el segon projecte prosperés.
Ignorem quina fou la fortuna d'aquesta ambaixada. La relació entre els
sobirans d'ambdós països restava, però, iniciada ; i podem deduir d'una lletra
d'Alfons a Zar'a Ya'eqob, germà d'Isac (la lletra aportada per Cerone) (l)>
que el Magnànim va trametre a Abissínia certs artífexs que el monarca d'aquell país demanava. Cap motiu no hi ha per creure, com fa Cerone, que
aquests artífexs fossin napolitans, perquè llavors de la primera ambaixada,
la segona expedició a Nàpols no havia encara començat, i calia que alguns
anys s'escolessin perquè comencés. E l més probable, doncs, és que fossin
catalans. .
Se sap el nombre d'aquests artífexs—tretze—, se sap que partiren cap
a la terra del Preste Joan, però no se sap que hi arribessin. A l contrari : e'
rei Alfons, en la lletra adreçada des de Castelló Turris el iS de setembre 1 4 5 ° ;
a Zar'a Ya'eqob, hi fa al·lusió en aquests termes : «quelli tredici homini mastr'
(x) A n , KIC la C o r . , r c g . itjA
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in diverse arte l i quali dimandati ad noi ya fa uno grande tenipo per lo serenissimo vestro fratre l i mandabamo, e essendo in camino per no potere passaré
morero». Es per això que ara no gosa trametre-li els mestres i artesans, els
brocats, draps finíssims, teixits d'or i d'argent, i altres coses que demana
per boca dels seus ambaixadors, el messinès Pero Rombolo i el monjo etiòpic
Frare Miquel, prior de Santa Maria de Cadaber-Anamerjundi. De tota manera tramet alguns dels mestres demanats (aquests sí que probablement eren
italians), i , quan el rei d'Etiopia hagi trobat una via segura, d'altres artífexs hi aniran, i tot allò que demani l i serà tramès. A canvi d'això Zar'a
Ya'eqob, fill de David, de la casa de Salomó, Emperador d'Etiopia, era pregat per Alfons I V de Catalunya-Aragó a ajudar-lo en la seva projectada empresa de trametre a Terra Santa un estol de cent cinquanta galeres, per a
la qual cosa l i demana que enviï gents a les fronteres d'Egipte i que obstrueixi
'el N i l . Així el soldà s'hauria vist atacat per dues bandes ( i ) .
Els progressos de l'amenava turca no feren sinó incitar Alfons el Magnànim a prosseguir els seus tractes amb el rei d'Abissínia, i després d'aquesta
ambaixada del 1450, formada pels propis missatgers de Zar'a Ya'eqob, Pero
Rombolo i Fra Miquel, i per un musulmà anomenat Bu-Amar (2), va trametre'n una altra al cap de dos anys (18 gener 1452). L'ambaixador d'Alfons,
Miquel Desideri, anava també a les corts de Constantinoble i de Trebizonda.
La seva finalitat no era altra, segurament, que la constitució d'una lliga
formidable contra els turcs. Era la idea fixa de la política oriental d'Alfons
el Magnànim. Al cap d'un any (3 juliol 14^3), probablement amb la mateixa
finalitat, un nou ambaixador, Antoni Martínez, era tramés per Alfons al
Preste Joan (3). Fou la darrera ambaixada. Constantinoble caigué l'any següent, i la política anti-turca d'Alfons seguí altres viaranys i fou aviat estroncada per la mort (1458).
De tota manera els catalans degueren continuar les seves relacions comercials i artístiques amb la terra del Preste Joan, i quan l'any 1521 el portuguès Francisco Alvares va estar a la cort de l'Emperador d'Etiopia, va
trobar-hi, entre altres estrangers, dos catalans. Segons conta Alvares (4),
els etíops responien als visitants qui s'extasiaven davant l'esplendor de les
esglésies d'Axoum : «Es l'obra dels blancs».
Tal vegada els artistes catalans hi tenien alguna part.
FERRAN
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Cerone, op. cit., 6 4 i sess., L a B O B C U R , 1 1 , 1 2 1 .
Coneixem els noms trnqticsts a m b i í i x i u l o r * perquò e n s s ó n i l o t m t s pels registres *lo la
Cerone, op. cit,, p. 71
'3) Cerone, 76 i 79.
U) Cita de l.a R o n e i í r e , I I , 120.

Tresoreria.

ESTUÜIS S O B R E GUIFRÉ I

Els orígens de la família comtal de Barcelona
I.

La genealogia llegendària de Guifré I

F

I N S al segle x v m no començà d'aclarir-se la qüestió de la genealogia
veritable del baró preclar que fundà la casa comtal i reial de Barcelona. I encara resten avui alguns punts obscurs.
Es molt vella la llegenda que, amb l'ajut de fantàstiques genealogies i
d'imaginaris enllaços matrimonials, atribueix sang reial a Ouifré el Pilós,
fent-lo davallar de la nissaga carolíngia.

Pròsper de Bofarull, en ocupar-se del llinatge i de la naixença de ( i u i fré I , declarava que tots els treballs fets en aquest punt pels escriptors moderns i antics, nacionals i estrangers, no deixaren altra, cosa sinó dubtes,
contradiccions i tenebres, sense que hom hagués pogut presentar un sol document que corroborés llurs afirmacions. Tanmateix era general creença que
Guifré i la seva muller pertanyien a la família de Carlemany ( i ) .
A les Gèttà C omitum Rarciíumensium trobem la llegenda que feia einmullerar Gtúfaí I amb la filla de Baldoví, comte de Flandes, i de Judit, filla
de Carles el Calb (2). Boades contava que (luifré de Rià (3), suposat pare de
Guifré el Pilós, «havia per muller una noble fembra del linatge del rey e
emperador Carles Maynes, apellada Almira, que n'era filla de na Landruda,
tia del dessús dit Carles ; e d'aquella hac (4) un fill apellat en Guifré.» (5)Aquesta il·lusòria genealogia fou descabdellada amb tota amplitud i exornada
amb nous detalls fantàstics per Jeroni Pujades (6). La quasi totalitat dels
historiadors coincidien en aquesta versió, tot havent-hi entre ells algunes
diferències de noms, temps i persones, diferències que no afecten a l'assenyalament del llinatge.
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La genealogia proposada per Vic i Vaissète

Descartant aquestes fantasies, es va cercar un millor camí per trobar l'ascendència de Guifré. Feren Aizd Vic i Vaissète, els quals presentaren el
comte Sunifred d'Urgell com a pare de Guifré el Pilós ( i ) .
Per apartar-se de l'opinió tins aleshores generalment admesa, al·legaren
sobretot l'escriptura de la donació feta l'any 878 (2) a l'abadia de La Grassa
per Sesenanda, Sunifred i els comtes Guifré, Rodulf i Miró, per al bé de
l'ànima de llurs pares Sunifred i Frmessenda (propter remedium domni Suniefredi getlitòlis nostri t/el dumnae Ermesindae gniitricis nostrae)

(3).

Segons els dits autors, el Guifré d'aquest document era el Pilós, i Rodulf i
Miró els seus germans d'aquests noms.
Pròsper de Bofarull volgué desfer les al·legacions de Vic i Vaissète (4) ;
però no fou gaire afortunat. \ o defensà la genealogia de Guifré de Rià, com
diu equivocadament Calmette (5). Ultra el relat de les Gesta Comitum, hom
només pot adduir en favor d'aquesta genealogia la igualtat del nom Guifré
i que el domini que donà nom al pretès C.uifré de Rià es troba, en el segle X ,
entre eis dominis de la casa dels comtes de Barcelona. L'argumentació de
Bofarull contra el parer dels benedictins és de caràcter purament negatiu.
Calmette ha desfet completament, i d'una manera definitiva, els arguments
de Bofarull en aquest punt (6).
Posteriorment, un document que els historiadors del Llenguadoc no
coneixien, els ha vingut a donar la raó. Kn el document al·ludit, que figura en
la nova edició df la Història del Llenguadoc, el comte Miró, germà de Guifré
el Pilós, es declara ell mateix fill de Sunifred (7).
H i ha autors que no solament neguen la genealogia tradicional, sinó
també l'existència à t Guifré de Rià. Pere Tastu diu que els vells cronistes
volgueren cmplir, costés el que costés, les llacunes que hi havia en els relats
dels primers temps de la família comtal de Barcelona, i amb aquesta finalitat
crearen un imaginari Guifré, senyor de Rià, presentant-lo com a pare de
'•uifré cl Pilós (8). Posteriorment, Calmette ha exposat el parer que Guifré
Rià és el comte Guifré de Girona, que apareix en l'any 850, i Valls i
iftberner i Ferran Soldevila han reproduït tímidament -amb ben explicable
t'niidesa—la dita hipòtesi (q).
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Podem donar per demostrat, diu Calmette, que els benedictins tingueren
raó de presentar (iuifré el Pilós com a fill de Sunifred i d'Ennessenda ( i ) .
Aquesta Ermessenda, muller de Sunifred d'Urgell, era filla de Belló. Hom
ha conjecturat (2) que el dit Belló era el comte de Carcassona que tenia aquest
nom (darreries del segle v i u o començaments del ix) i al qual succeí el seu fill
Gisclafred, que apareix citat en el diploma de Carlemany (any 812) sobre
els refugiats hispans.
Però, qui era Sunifred, pare de "'.uifré el Pilós? D'on venia? De quin
llinatge formava part? Vic i Vaissète creien que era el Sunifred comte
d'Urgell i que aquest era fill del comte Borrell d'Ausona, basant-se en un
document on apareixen un Borrell i un Sunifred, pare i fill.
Pel dit document, de l'any 829, Lluís el Bondadós concedeix a Sunifred
el lloc de Fontcoberta, no gaire lluny del monestir de La Grassa, lloc que
havia tornat al fisc després de la mort del seu pare Borrell, al qual Carlemany l'havia concedit. Cal pensar que foren els serveis fets pel pare els que
valgueren al fill aquest ric present que la seva joventut no havia pogut merèixer encara (3).
Però al diploma del 829, Sunifred i Borrell no apareixen amb cap títol.
Són, simplement, fidels de l'emperador (4). Es tracta, segons Calmette,
d'un Sunifred que no era el comte d'Urgell, i d'un Borrell que no era el mateix qui fou designat comte d'Ausona a les darreries del segle viu (5).
Que el Sunifred de la donació de Fontcoberta no era el Sunifred comte
d'Urgell, sembla probable. Però que el Borrell de la dita donació no era el
Borrell comte d'Ausona, no ho veiem tan segur com ho veu Calmette. E l fet
que el Borrell difunt de la donació de Fontcoberta fós anomenat fidel i no
comte, pot indicar que no era comte quan morí, però no significa que abans
no ho hagués pogut ésser.
La pèrdua de la funció de comte—noti's bé que aleshores es tractava
d'una funció i no d'un simple títol—per part de Borrell d'Ausona, podia
ésser deguda a la desaparició del dit comtat. En efecte : després d'un estudi
d'aquest punt, creiem possible que el fet de no figurar en els documents delt*
anys 812, 815 i 816 (on són anomenats els comtes i els comtats de la Marca dc
Gòtia) ni el comte Borrell ni el comtat d'Ausona, sigui degut, no pas com
alguns autors insinuen (6), a l'agregació d'aquest comtat al de Barcelona (de
la qual no hi ha cap prova ni cap indici valuós), sinó a la pèrdua del territor i ausonès, que devia ésser evacuat algun temps després de la seva repoblació a la fi del segle WHI. Aquesta evacuació es produí probablement entre els
anys 810 i 812, puix que en el primer apareix encara el comte Borrell d'Audi
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sona en l'expedició contra Tortosa, i en el segon no figura entre els comtes
de Septimània i de la Catalunya oriental. Està provat que quan Cuifré I
ocupà les terres de Vich i Ripoll, aquestes eren desertes, de manera que entre
la repoblació del 799 i la de l'filtim terç de! segle i x , aquella contrada s'havia
tornat a perdre. La versió corrent és que es perdé durant la sublevació
d'Aissó i de Villemund, fill del comte Rera (any 826). Aquesta versió és
molt dubtosa, puix que es tracta d'una deducció feta sobre el text de les cròniques franques, que parlen de l'anada d'Aissó a Ausona i de la destrucció de
la propera població de Roda de Vich. H i ha poderosos motius per creure que
es tracta de Roda de Ribagorça (1), i que la confusió d'aquesta amb Roda
de Vich o del Ter féu citar als cronistes francs el nom d'Ausona. Un nou
examen d'aquest problema ens ha inclinat a donar la raó, o almenys part
de la raó, a Codera quan nega l'existència de l'Aissó god i creu que només
hi hagué l'Aissó alarb de les darreries del segle v m , el qual operà efectivanienl per la banda de Ribagorça i de Cerdanya (2). Es possible que les cròniques franques barregessin, per confusió, l'Aissó alarb amb la revolta dels
gods catalans aliats amb els sarraïns, esdevinguda unes quantes dècades
després. Per tant, la devastació i pèrdua del comtat d'Ausona en aquesta
revolta, resulta problemàtica. Es probable que s'hagués perdut abans, i en
tal cas no hi ha cap dificultat perquè el Borrell de la donació de Fontcoberta
(mort abans del S29) fos el mateix Borrell que havia estat comte d'Ausona.
De totes maneres, aquest Sunifred de la donació de Fontcoberta també
està relacionat indirectament amb Guifré el Pilós. En efecte : la muller
d'aquest, Guinidilda, n'era filla, segons opina Calmette, fundant-se en el
fet que en diversos documents es declara filla d'un Sunifred que mai no és
anomenat comte (3). Això explicaria que el nom Borrell, que resultaria el
de l'avi patern de Guinidilda, sigui freqüent en la casa comtal de Barcelona.
Aquest nom, si no prové de la branca paterna, deu provenir de la materna,
detall que constitueix una confirmació de cert pes per al parer de Calmette,
si hom té en compte els costums que en l'època carolíngia regien quasi
constantment en la tria dels noms (4). E l dit autor sosté que ha d'abandonarse del tot la hipòtesi d'ésser el comte Borrell d'Ausona avi del comte Guifré
el Pilós 1 pare del comte Sunifred d'Urgell (5).

III.

La genealogia proposada per Calmette

El mateix Calmette cregué trobar, estudiant els documents del segle I X ,
un altre camí per arribar a l'aclariment de la dubtosa genealogia. Hem conïi)
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signat ja (i) que el dit autor sosté que el pare de Sunifred d'Urgell, i per tant
l'avi de Guifré I , era el comte d'Aragó i d'Urgell Asnar Galí (2).
La deducció de Calmette està feta, senzillament, relacionant tres escriptures ja conegudes i relacionades per Pròsper de Hofarull, el qual, però, no
en va treure l'aigua clara : l'escriptura d'oblació de Rodulf o Raül i de donació a Ripoll, de l'any 888 ; la sentència dada a favor del comte Guifré en
la qüestió sobre el Hoc de Borredà, de l'any 886, i la sentència dictada pel
tribunal del comte Salomó de Cerdanya a favor de Witiscle en l'any 862. Rn
totes tres escriptures figura Eilon ; en les dues primeres, com a tia paterna
del comte Guifré, i com a tia paterna (amila) d'un tal Witiscle en la tercera.
En aquesta, Eilon és presentada com a filla del comte Asnar Galí. Si Guifré
el Pilós era fill del comte Sunifred d'Urgell i era nebot patern d'Pvilon, filla
del comte Asnar Galí d'Urgell-Cerdanya, el dit Asnar era avi patern del
comte de Harcelona i pare de Sunifred d'Urgell (3).
Hom pot establir, segons el parer de Calmette, la següent taula genealògica :
Asnar f.alf, comte d'Urgell

B o n d l , fidel de Urús d Bondadó·

Sunifrul, coatte d'Urgell, espò* d'KrmesseiuIa

Sunifred, fidel de Lluís d Bondadd·

1 '.uinidilda

espòs de

C.uifré el Pilós

Així, l'avi i el pare de Guifré el Pilós haurien estat ja comtes d'UrgellGuifré ho fou al seu torn (4). La casa comtal de Barcelona governà de primer
el comtat d'Urgell, i allí nasqué la seva puixança (5).
Pot donar-se com a provada i definitiva aquesta genealogia? Cal reconèixer que és més fundada i més documentada que les anteriors. No obstant,
Carreras i Candi, malfiat, diu : «Vejam si serà aquesta la darrera genealog'3
de Wifret t l Pilós, 0 si vindrà a desfer-la la circumstància, gens difícil, de
trobar-se apòcrifs els dos documents en què s'afirma la conclusió de Calmette» (6). A l nostre parer, allò que deixa un interrogant més marcat sobre
(1)
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la nova genealogia és el fet que ni en la llarga línia de la casa conilal
de Barcelona ni en les seves branques d'altres comtats, hi surten mai els
noms del comte Asnar. No hi trobem cap Asnar ni cap Galí. Si el comte
Asnar Oalí fou l'avi de (luifré 1 i el pare de Sunifred, és ben estrany que
cap dels nombrosos germans i fills barons de (ïuifré es digués Asnar. Mentre
que el nom de l'avi de Guinidilda, Borrell, es repeteix sovint en la descendència de la primera parella de comtes propietaris de Barcelona, el nom
d'Asnar, avi de Guifré segons Calmette, es fa del tot fonedís. A l contrari :
en la línia dels comtes d'Aragó, sortida indubtablement d'Asnar Galí, aquests
dos noms es repeteixen tan sovint, que en el segle ix alternen els Asnar Galí
i els Galí Asnar (Asnar Galí I . Galí Asnar I , Asnar Galí 11, Galí Asnar I I ) .
Si comparem les dues sèries de noms, la de la família comtal d'Aragó
i la de la família comtal de Barcelona i altres comtats catalans sortits de la
mateixa soca, hi veurem una diferenciació ben clara. Els noms més freqüents
i característics de cada una de les dues sèries no es troben en l'altra. A la casa
comtal d'Aragó no coneixem Sunifreds, ni Guifrés, ni Borrells, ni Sunyers.
Solament és conegut un Miró en la quinta generació. A la família de Guifré el
Pilós no hi ha Asnars ni Galís. Per aquest costat, no veiem res que indiqui,
entre les dues famílies, la catalana i l'aragonesa, cap parentiu. Tampoc en
trobem indicacions en els testaments, ni en les donacions i altres escriptures,
m en les relacions personals, ni en els fets ] olítics. Tot això ho hem c'e declarar
molt snormal, si acceptem de ple la genealogia assenyalada per Calmette.
T é aquesta algun punt vulnerable, insegur? Efectivament : en els dos
documents on apareix Kilon 0 Eylo com a tia paterna (amita) de (ïuifré I ,
l o es diu que aquesta dama sigui filla del comte Asnar Galí, ni es dóna sobre
*Ua cap altra indicació genealògica. 1 en el document on apareix una Eilon
filla del dit comte, hi és al·ludida com a tia paterna de Witiscle, que no sabem
qui era. Pròsper de Bofarull insinua la hipòtesi que Witiscle sigui el mateix
Guifré 1, i que podis ésser aquell nom un diminutiu amb el qual fos designat
QQrant la seva joventut, hipòtesi gens satisfactòria. També diu que podia
•Mer un germà de Guifré I . Roca i Earreres afegeix que podia ésser un
Cosí, En qualsevol dels tres casos el Pilós resultaria nét patern d'Asnar, i
WQira que els historiadors i erudits que han estudiat el dit punt abans de
Calmette, no haguessin formulat, encara que fos hipotèticament, la genealogia donada per aquest. De totes maneres, no sabem del cert, fins avui, qui
era Witiscle, ni si la seva tia Eilon és la mateixa Eilon tia de Guifré 1. En
el cas (perfectament possible dins el conjunt de dades i documents coneguts)
que ea tractés de clucs dames diferents anomenades Eilon, la genealogia sos''nguda per Calmette s'enfonsaria del tot. Per acceptar-la sense reserves,
Calclria que fossin aclarits els punts foscos i els fets poc explicables que hem
Oposat. Per això creiem que no pot donar-se per resolta encara la qüestió
7 * la genealogia de Guifré I .
No hi ha cap seguretat, ni tan sols cap indici valuós, que Asnar Galí I
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fos basc, com alguns escriptors pretenen ( i ) , ni és prou segur que fos aragonès, com suposen d'altres, àdhuc alguns escriptors catalans. Només sabem
que era un refugiat hispà (2) i que el seu pare es deia GaU, però no consta
qui era aquest últim personatge. Les diverses identilicacions que hom ha
fet d'ell, i algunes de les que hom ha fet del seu fill Asnar, són hipòtesis
frèvoles (3). Essent Asnar un dels cristians de la península que emigraren
al sud de la Gàllia, tant podia procedir del país basc, com del territori que
després fou Aragó, com del que després fou Catalunya, i potser més aviat
d'un d'aquests dos territoris que del país basc. Es cert, això sí, que el nom
Asnar f.lsínuríws, Asenarius o Asvarius en el llatí dels documents d'aquella
època) el trobem avui convertit en el cognom Aznar, freqüent a Aragó. D'altra banda, ja sal)em que fou Asnar Galí I el fundador de la dinastia comtal
aragonesa (4). Però tot això és insuficient per afirmar amb seguretat que
era aragonès, és a dir, nascut al territori que fou més tard Aragó. No està
ací de més el fer notar que entre els hispans que en l'any 812.signaren el document adreçat a Carlemany queixant-se de la conducta abusiva dels comtes,
hi ha un Asinarius.

IV.

La genealogia que proposem nosaltres

Uu fet interessantíssim que |)ot ajudar a establir la genealogia de Guifré i é s l'evident parcntiu pròxim entre la casa comtal de Barcelona i la de
Carcassona. Estudiant les sèries de noms dels diversos comtats, ens cridà fortament l'atenció la coincidència de noms en les dues cases. A Carcassona
trobem els Òlibes i els Acfrés (nom equivalent a Guifré o Jofré) (5). E l nom
Òliba només el trobem, fora de la família comtal barcelonina, a la família comtal carcassonesa. Pensàrem aleshores que en el cas d'ésser originària de Caf"
cassona la família comtal de Barcelona quedaria explicada la seva gravitació
cap al migdia de la Gàllia i la seva devoció al monestir de Ea Grassa, situat
en el territori carcassonès. D'altra banda, és ben significativa la intervenció
conjunta en Tacte de consagració de l'església de Formiguera (al Capcir,
any S73) dels germans Guifré i Miró, i dels germans Òliba i Acfré, tots els
quals declaren que bastiren l'església pel bé de l'ànima pròpia i de la àe
llurs avantpassats, la qual cosa indica que tenien ascendents comuns (6). K's
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germans Guifré i Miró que surten a la dita escriptura eren Guifré I de Barcelona i Miró de Cerdanya. Els germans Òliba i Acfré eren, respectivament,
el comte de Carcassona Òliba I I i el comte de Rasés, fills d'Oliba I , comte
de Carcassona des de l'any 817 al 837. Quin era el parentiu dels dos grups
de germans? Vic i Vaissète, per aquest indici i per altres, consideren molt
versemblant que Òliba I de Carcassona fos germà de Sunifred d'Urgell, pare
de Guifré I (1). Així Guifré i Miró serien cosins germans d'Oliba i Acfré (2).
I si Sunifred I d'Urgell i Òliba I de Carcassona eren germans, quins eren
llurs comuns pares? Pel que fa a Òliba I , Mabille declara que hom no sap
quin és el seu origen. Vic i Vaissète l'havien fet entrar, com a altres personatges, dins la família de Guillem de Tolosa, però llur hipòtesi és en aquest
punt equivocada (3). Noti's també que la muller de Sunifred, Ermessenda,
era probablement carcassonesa, filla del comte de Carcassona Belló, i germana de Gisclafred, comte de Carcassona l'any 812.
Es oportú ací de tornar a examinar l'opinió dels maurins que, com ja
sabem, presenten Sunifred d'Urgell com a fill del comte Borrell d'Ausona, l.a
inseguretat de la genealogia donada per Calmette fa encara possible la genealogia donada pels benedictins. Però hi ha un fet que ens fa creure que no
era cap Borrell el pare de Sunifred i avi de Guifré, i és que cap dels fills del
dit Sunifred porta el nom de Borrell. E l primer Borrell de la família comtal
catalana és un fill de Guifré I i Guinidilda. E l pare d'aquesta es deia també
Sunifred, i era probablement el Sunifred fill de Borrell (potser el d'Ausona)
que surt a la donació de Fontcoberta. Això explica que el nom Borrell sigui
e' d'un fill de Guinidilda, i que no surti abans en la família-de Guifré I .
Si Sunifred d'Urgell i Òliba eren germans, la genealogia de Calmette s'aplicaria també a la casa de Carcassona : Òliba I seria un altre fill d'Asnar Galí.
I és convenient de remarcar que a les Genealogies de Roda o de Meyà (4),

on són citats els fills d'Asnar Galí, no hi consta cap Sunifred ni cap Òliba,
^'al a dir que tampoc no hi figura cap filla d'Asnar Galí que es digui Eilon (5).
Creiem, per tant, que cal deixar, per ara, el signe interrogatiu davant el
nom i el llinatge dels pares de Sunifred d'Urgell i d'Oliba de Carcassona,.
Probablement germans. La cosa indubtable és el parentiu estret entre el casal
de Barcelona i el de Carcassona.
Hem seguit fins ací la part del capítol V , volum 111, de la nostra Història
e Catalunya (6), on és extensament tractat aquest punt. Després d'haver
escrit aquests passatges, hem constatat d'altres fets i indicis que vénen a
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reforvar la nostra hipòtesi sobre els origens carcassonesos de la casa comtal
de Barcelona.
El més important dels indicis al·ludits ens l'ofereix la guerra que en
l'iiltim terç del segle x hi hagué entre el comte de Cerdanya i Besalú Òliba
Cabreta, nét de Guifré I de Barcelona, dit el Pilós, i Roger, comte de Car•cassona. E l comte català disputava el comtat al carcassoncs, al·legant que
havien estat posseïts pçls propis ascendents, mentre que Roger pertanyia a
una altra família ( i ) . Heu's-ací una confirmació explícita de la comunitat
d'origen en les primitives cases comtals de Barcelona i de Carcassona-Rasés.
Tanmateix no pretenem que la nostra hipòtesi quedi des d'ara completament provada, ni que pugui donar-se per aclarida del tot la genealogia de
Guifré I . Però creiem que la direcció assenyalada és bona. Els nostres erudits
medievalistes i els del Migdia de la Gàllia poden contribuir a la solució d'aquest enigma històric. Ens atrevim a demanar, especialment, el parer de
M . Joseph Calmette, l'il·lustre professor de la Eacultat de Lletres de Tolosa,
qui tant coneix la història de les terres d'Oc, sobretot en el període carolingi•
i a la qual ha fet aportacions molt notables, que no perdrien llur mèrit ni en
el cas que s'hagués equivocat realment en la qüestió concreta de la genealogia
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Personalitat moral
^ ' W ^OTS els autors i crítics que s'han ocupat d'aquest autor, mort fa poc,
I
parlen de la forta impressió que produïa la seva personalitat moral.
\
Efectivament, fascinava per la seva extraordinària potència de percepció i de sentiment, per la seva vivacitat saborosa, segons diu Galswortay ( i ) , pel seu cor tan pregonament afectuós, pel seu esperit subtil al qual
tantes coses interessaven. La seva curiositat era moguda per un fons de simpatia envers tot allò que és humà. «El que sorprenia en ell de primer antuvi,
•aa diu Cunningham Graham, era el geni». Però la seva subtilitat i la seva
Potència d'anàlisi, igualment profundes, s'agermanaven amb una senzillesa
extrema. La seva forta personalitat, que derivava del seu posat, del seu rostre, de les seves paraules i àdhuc dels seus silencis, no necessitava cap artifici ; la simplicitat, la modèstia, la naturalitat eren el seu senyal. Mai un
Caprici, mai una excentricitat ; cap cosa podem imaginar menys solemne que
'a seva conversa i els seus gestos ; en la seva vida íntima, ningú menys olímPÏC que aquest home els vint llibres del qual certifiquen tanmateix la rara
elevació dels seus objectius literaris. Allò que més l'enutjava era que algú
l^gués considerar-lo com un fenomen. No donava parers si no era competent
en la matèria discutida ; menyspreava les teories insolents ; odiava la vani^ t - Es malfiava igualment del diletant que vol entendre en tot i del pedant
•Baasa aixerít. Però respectava l'home d'acció i el que porta fins a l'acabament la seva tasca. «// Jaut cependaul faire alleutimi de ne pas gàcher sa vie»

havia aconsellat, afectuosa, Mme. Delestang, a Marsella, quan ell tenia
disset anys (2).
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A la sensació de j)otència que donava de bell antuvi s'afegia una excepcional cortesia que no semblava mai afectada. Alguns han volgut veure-hi
un senyal de la seva ascendència polonesa, de la seva raça, de la seva tradició, de la seva família, concretament. Es feia estimar per una mena de noblesa nadiua, aspra, desdenyosa, un poc desesperada, que el movia a detestar—•
malgrat l'interès que l i suggerien els més recòndits plecs de l'ànima humana
—tot el que l'home pot presentar de vil i de tèrbol.
Era essencialment un estoic. E l l mateix ho diu : «Una resignació, no
mística ni deslligada del món, sinó una resignació que vetlla, conscient i
guiada per l'amor, és l'únic sentiment nostre capaç de no esdevenir una
careta (i)». Dubtar de l'aptitud per menar la pròpia vida és per Conrad
el fracàs més trist. L'home, onsevulla que es trobi, ha de sacrificar les seves
passions als seus deus o els seus deus a les seves passions. Vet ací el problema, verament greu si és plantejat per un home sincer i expert com Conrad.
P^ll va saber triar. Àdhuc martiritzat pel dolor, donava una impressió de
grandesa i de força. Fatigat, malalt, al caire de la desesperació, disciplinava
el seu esperit per treballar ; els seus llibres són fets amb sang i amb llàgrimes. La seva fe el duia a plantar cara a la naturalesa, amb cor ferm i lleial.
Sardònic, sense rastre de cinisme, entre les seves novelles trobem algun cop
un passatge d'humor sarcàstic (2), àcid i cruel. Més sovint és fatalista 1
comenta l'amarga comèdia de la vida amb altívola fredor, com Hardy.
La seva compassió davant les víctimes del destí, resulta implacable coffl
ho és l'odi en un Svvift. A tall de veritable artista, s'ocupa sols de la línia
i de les seves giragonces, del color i el sabor de la vida, sense protestes
morals sobreafegides. Sens dubte, en el fons de la seva ànima hi havia
un pòsit d'ironia, d'altivesa aristocràtica, de desencís irritat ; però no n'apareixia res a la superfície. Ben al contrari, ni el cansament de la lluita, n1
les desil·lusions, ni tan sols la persuasió íntima que tot esforç resulta debades i que cal finir vençuts, pogueren agrejar el seu cor i el seu esperitAns va saber aliar una gran bondat al seu geni. «M'agrada de pensar
diu—que posseeixo la facultat de comprendre, en la mesura que pot expressar-se per la veu de la simpatia i de la compassió» (3). Però no volia
fer ostentació de res, ni del seu esperit ni del seu cor. Així ho manifesta •
«En un treball—el de l'artista—que consisteix més o menys a posar el
nostre ésser al nu, aquest prurit de decència, baldament dificulti l'èxit, no
és sinó l'imperatiu de la dignitat personal, inseparablement unida a la mateixa dignitat de l'art que volem servir» (4). És difícil de no simpatitzar am^
aquest delicat pudor sentimental.
Una de les seves idees fonamentals és la de la fidelitat. «Tots els qul
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era llegeixen—diu—coneixen la meva convicció que el món, el món temporal,
es sosté damunt algunes idees simples que són tan velles com les muntanyes.
Es sosté, sobretot, entre altres, sobre la idea de la Fidelitat.» ( i ) . L'exemple
de la seva vida, el seu desig de perfecció artística, eren fruit d'aquest culte
instintiu ; fidelitat al seu art, a ell mateix, als seus amics. Aquesta última
donava com a resultat una total indulgència. I és que quan lliurava la seva
amistat ho feia sense restriccions. La seva simpatia o antipatia vers algú era
immediata i duradora ; si era ràpid a descobrir el tipus hostil, no ho era
menys en les seves predileccions.
D'un subconscient riquíssim, resultaven inexhauribles els recursos de
la seva memòria i la paciència del seu geni creador. (Juan es reconcentrava,
feia l'efecte d'un home aclaparat pel pes dels seus records. Aleshores, en la
varietat de la seva intelligència àgil i insondable, apareixia un aspecte misteriós, no afectat, sinó espontani. Hora s'afigurava aleshores, com un llac a la
claror d'un llampec, l'ànima d'un Conrad solitari i silenciós, més enllà de
les seves amistats, inexplicablement separat de tot ésser humà. Richard
Curle, que ha fet aquesta observació, ens diu que la base darrera de la seva
ànima era molt lluny del nostre camp visual (2).
Vagabund i artista, no tingué mai, naturalraent, el sentit econòmic.
Posseint un coneixement directe de l'essència íntima dels homes i de les
coses, no pogué mai suportar les etiquetes ni les classificacions, les teories
buides ni les orgies verbals. Tot allò que no estigués profundament agafat
als més simples ressorts de la naturalesa humana l'inspirava una burla.
Amà amb gust vivíssim la música ; però era, sobretot, un lector obstinat i
ràpid, no mai sadollat, que adorava els llibres i en devorava incessantment.
L'obra i els personatges
En resum, per expressar-nos amb la síntesi de (ialsworthy (3), el seu
^mperament eslau, la seva vida de deure i aventura, les seves vastes i variades lectures i la llengua anglesa com a instrument : vet ací els elements de
'a seva obra tan personal. Un buf de vida, constantment renovat, anima
l'allucinant creació dels personatges i de l'ambient on es mouen. Amb quina
Krandesa creixen les seves evocacions, de quina manera més ràpida i directa
|a narració es descabdella^ i quina seguretat presideix la concepció del conJ u " t ! Ha pogut discutir-se amb motiu el mètode de la composició, sovint
"arga, complicada i fins desconcertant, però sempre ha calgut reconèixer
'a seva interior força creadora. Cadascuna de les seves novel·les—ha escrit
^alery-Larbaud (4)—és essencialment la reconstrucció poètica d'on contitil
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nent o d'urna ciutat vivents en el record. Per això, davant l'obra de Conrad,
hom ha pogut pensar en Ulisses i les seyes narracions. «La seva obra és una
mena de viatge ; va d'un continent de records a un altre continent de records,
de la seva vida a l'Oceà Índic a la seva vida en el golf de Mèxic» ( i ) . Les
instantànies que els seus ulls escrutadors registraren al voltant del món són
les visions que sorgeixen en acabat en les seves novel·les. Bis seus primers
llibres varen produir en els lectors la meravellada admiració de qui descobreix un nou món. De bell començament, Conrad va ésser rebut amb
gran elogi per la crítica ; però va trigar a imposar-se al públic (2), d'on una
certa amarguesa de l'autor. Si n'hagué de fer d'esforç per arribar a aconseguir una victòria tan rara i difícil com la d'esdevenir un gran escriptor en
llengua manllevada que parlava imperfectament! La seva vida literària, és
a dir, els trenta anys darrers de la seva vida, degueren ésser d'una activitat
dolorosa. Va treballar durament amb la suor del seu front. aKls meus llibres
m'han costat massa perquè els estimi. Vaig a la meva tasca quotidiana com
el forçat va a la seva pena, perquè és necessari» (3). No l i agrada que l'anomenin «el novel·lista del mar», puix que el seu tema no és el mar, sinó la
lluita que lliuren els homes amb aquest element, les crueltats del qual tant
coneixia. Estima els vaixells, no el mar. Estima els herois senzills, que no
defalleixen, però és indiferent a les forces orbes de la natura, que tanmateix
ha descrit amb singular força i mestratge.
Davant l'obra de Conrad, hom ha parlat de renovació de la novella d'aventures. Quina novetat aporta el nostre autor a aquest gènere? Com el va
entendre? L'aventurer de Conrad no és l'aventurer autèntic—tan convencional com el cavaller errant medieval o el mosqueter de Dumas—, el tipus
del qual ha definit Robert Lluís Stevenson, ni és tampoc l'heroi enèrgic i
tossut de Kipling, fruit d'un concepte imperialista de la vida. A l contrari,
els personatges de Conrad no van néixer per herois ; en són quan s'escau, a
contra-cor. Llur desig seria de viure tan normalment com fos possible ; sols
circumstàncies excepcionals els menen a fets excepcionals. No sempre ofereixen exemples de voluntat, i alguns es caracteritzen precisament per llur
abúlia incurable i llur incapacitat de reacció enèrgica. E l seu aventurer
típic és un declassé, separat de la civilització i llançat a una costa llunyana.
Són víctimes, sobretot, d'un destí incomprensible superior a llurs forces.
Com veurem més endavant, per llur psicologia són més aprop de Dostoiewski
que no de Stevenson, de Corki que no de Kipling (4). En el fons, no són més
ni menys que els altres homes ; qualsevol podria trobar-se en circumstàncies
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Semblants a les llurs. També els motius de les aventures són distints en
Conrad. Xo és la imaginació meravellada de l'autor o la seva voluntat d'estímul que va a la recerca de l'aventura ; és més aviat la piadosa curiositat humana que busca i recrea casos de consciència complexos i existències doloro-ses. Conrad ho explica així : «Un sentiment semblant a la pietat m'ha dat
a posar en frases curosament triades records de coses llunvaníssimes i de
gents que realment existiren». Les mateixes aventures resulten, més que
gestes prodigioses, cataclismes físics on es palesa el grau màxim de resistència moral humana. Tal vegada, i amb això acabarem aquest punt, Edmond
Jaloux ha trobat la fórmula, en dir que Conrad és l'únic gran novel·lista d'aventures que sigui alhora un gran psicòleg (1).
Convindrà, sens dubte, que ens deturem una mica a considerar la mena
especial dels herois de Conrad. Llur diversitat pot reduir-se a dos grups
principals.
Formen el primer, aquests oficials i skippers de la marina mercant anglesa, sense nervis i sense fantasia, característics de les seves primeres obres,
de The Nigget of Ihe tNarcissus» a Typhon, que oposen a la fúria dels
clements una voluntat tenaç i una muda experiència. oHomes famosos que
no solen discutir», com els herois de Kipling ; homes sencers, d'una sola
Peça, senzills, silenciosos i solitaris : «homes que han conegut la violència,
Ja privació i l'orgia, però que no coneixen la por ; homes difícils de menar,
però fàcils d'entusiasmar ; homes prou homes per menysprear les veus sentimentals que planyerien llur destí.» Homes forts com tots aquells que no
Wneixen dubtes ni esperances ; impacients i soferts, la capacitat de suportar llur aspre destí els semblava un privilegi d'elegits. Gent inclassificable
1 indispensable, vivint sense Testímul dels afectes i sense el dolç refugi
^'ttna llar i morint lliures de l'amenaça d'una sepultura estreta. Sense
dubte són aquests herois en llurs gestos èpics, dominant la tempestat, fills
^el «mar immortal», els més admirats per l'autor; les figures que n'ha
dibuixat amorosament, típiques i individuals alhora, romandran com a figures clàssiques. Per admirar i celebrar semblants homes, amb el cor d'un ronjantic i el fervor d'un enamorat, calia conviure-hi i ésser-ne lluny alhora ;
Calia una veu per dir llur silenci ; una capacitat de fadiga per apreciar llur resistència. Conrad tingué el mestratge de viure aquestes dues vides ; en ell hi
Iiavja dos homes : el mariner com els altres i el refinat i subtil obsfervador que
anomena Marlow «el més discret i comprensiu dels homes» (2), esperit fami'ar, daemon insinuador. Conrad crea i Marlow comenta.
Al segon grup, pertanyen aquells personatges als quals l'autor, a despit
^ la seva predilecció per la limitació i l'ordre, ha imbuït una vida de comple^tats indefinides. Herois incompletament determinats, movent-se en un estat
,r<>s de transformació contínua. Durant quinze anys Heyst, l'Embruixat,
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havia viscut errant, perfectament cortès i inaccessible, i generalment considerat, en justa correspondència, com un tipus rar ( i ) . Tals són els trets que
trobem en tots aquests personatges. «Tres anys de semblant societat en
aquesta edat plàstica i impressionable havien de determinar en el cor del jove
una profunda malfiança de la vida. Adquirí el costum de reflexionar, costum
ruinós, perpètua valorització de! desgast. No són els clarividents els qui
menen el món. Les grans accions es realitzen en una càlida i sortosa boira
mental...» {2). Els personatges com Heyst realitzen llur destí en la soledat.
Una misteriosa força de la imaginació els duu al desert moral. No afreturen el
paisatge real, la terra promesa ; en tenen prou amb el pressentiment. A l
conjur dels aromes nocturns sorgeixen els més bells paisatges. «L'na lluïssor
pàl·lida crema al lluny sobre la terra fosca ; la nit és blana i càlida... ; exhala
la nit tranquil·la, inoblidable per sempre, el primer sospir d'Orient sobre el
meu rostre. Estava subjugat per aquell encís impalpable com per la prometença d una felicitat misteriosai (3). Sols un motiu poderós decideix el personatge a 1 acció, de pressa i amb el propòsit d'enllestir aviat. Més sovint
va a la deriva. çA l'aventura, s'havia dit Heyst deliberadament» (4). Lord
Jim es llença a l'acció com si penetrés en la boira ; les boires l'embolcallen
líns que desapareix. Aquests herois es perden com a fantasmes dins un espai
immens. C^uen perquè manquen a ells mateixos ; res més. Estan tristos i
desconsolats d'ells mateixos. Diríeu que la consciència els aclapara sota
el seu pes ; la sensació del fracàs, els escrúpols, el desencís, els encomanen
un coratge orb o intermitent, o els paralitzen l'ànima en la seva solitud, no
gosant reaccionar. En acabat, per conservar la puresa del somni, el cos
material dels herois és consumit pel foc o absorbit per la mar. Conrad és
tan equànim, que àdhuc als brètols pitjors concedeix alguna finor moral,
algun bri d'humanitat i simpatia ; i , en canvi, veiem també com els més
purs es mostren de vegades d'una duresa inoïda. En general, els uns com
els altres, són romàntics, impulsius i inconseqüents.
Llurs sentiments apareixen sempre velats mitjançant aquest art de la
insinuació simple i misteriosa que és el do de Conrad ; cap acte s'expressa en
la seva cruesa, cap dolor en la seva nuditat; tota intenció es reserva i qualsevol explicació pren un aire de confidència secreta. Tot sentiment apar retingut, fins el de la pietat o de la simpatia. Els personatges, àdhuc després d'haver estat penetrats en llurs íntimes angúnies, 00 arriben a llevar-se l'antifaçL'autor mateix, artista pudorós, no violenta el secret de les seves criatures.
Aquestes, un cop despreses del seu si creador, guanyen com hem dit vida
independent. L'autor no frissa per descobrir el fons dels seus personatges»
al qual potser ja no podria arribar. Segons una frase pròpia (5), passeja no11)
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més els seus dits, sense anar més endins, sobre aquesta cosa asprosa i rugada
que és la realitat.
Preferències. Eslavisme
Influències literàries? Potser sí. Però cap de dominant, exclusiva ni tan
sols determinant de qualsevol aspecte característic de l'art de Conrad. Més
aviat, podríem retreure preferències de lectura, fanfïliaritat, admiració envers
tal o qual autor. La Bíblia i Flaubert varen ésser els seus companys de
viatge durant molts d'anys. De Flaubert aprengué, sens dubte, l'art difícil
de construir la frase, en la seva forma primera i vigorosa, donant-li ritme,
color i perfum. Per contrast amb Dostoiewski, el qual detesta perquè exhala,
segons ell, una mala olor insuportable, i fins amb Tolstoi, que tampoc l i
agrada, té una preferència decidida per Turguenief ( i ) , qui havia sotmès
totes les activitats humanes a la prova de l'amor. Entre els autors de llengua
anglesa que conrea especialment, es delecta en l'amable Dickens, en els
caràcters de Meredith (al qual lleva importància en altres aspectes), en la
poesia de Hardy, en la força psicològica i el mètode de Henrv James ( 2 ) , i
s'inclina davant Kipling i Bennet. De banda Flaubert, estima extraordinà;
riament els novellistes francesos del segle x i x , àdhuc els més oposats de
sentiment, Balzac i Merimée, Maupassant i Daudet (3), i Anatole France (4),
el mestre subtil ; entre els contemporanis, (íide l i és familiar, i és un dels
Primers autors estrangers que sap apreciar la importància i la transcendència
de l'obra, tan discutida, de Proust, en les seves qualitats i defectes.
El més curiós, en aquest capítol dels seus gustos literaris, és la seva
Passió contra Dostoiewski, del qual va haver de confessar, no obstant, que
es profund com la mar. E l nom del gran rus l'irritava, diu Galsworthy, com
u,ia senyera roja. Potser resultava massa extremista i massa rus davant l'à""na ponderada i soferta d'un polonès en exili, que sempre servà per a la
Seva pàtria esquarterada un viu record fet de tendresa i de dolor. Aquest
Patriotisme reservat i contingut esclata amb enèrgica expressió literària en el
conte Prince Roman, escrit en 1911, una de les planes escasses on Conrad
Parla del seu país nadiu i de les seves angoixes polítiques (5). «L'any 1831
^s Per a nosaltres una data històrica, un any fatal, en què, davant la passiva
"ulignació (Jel món i la seva eloqüent simpatia, haguérem una vegada més
^e rondinar Vae victis i elevar el cor apenat... Qui parlava així era un polo"es més aviat sobrevivent que vivent, persistint a pensar, resnirar, parlar,
esPerar i patir en la seva tomba, voltat d'un milió de baionetes i segellat amh
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el triple segell de tres Imperis» ( i ) , ( j u i parlava així era evidentment Josep
Conrad Korzeniowski. H i ha en aquest conte clars records de la seva infantesa. E l seu odi als russos l'expressà evocant aquesta nota marginal del
tsar : «L'Emperador Nicolau, que sempre prengué part personal en totes
les sentències contra els nobles polonesos, escriví al marge d'una, amb la
pròpia mà : Hom adverteix les autoritats severament que han de vigilar
el convicte a cada pas del camí, portant-lo encadenat (a Sibèria) com qualsevol criminal» (2).
J. Kessel, que ha fet agudes observacions sobre l'eslavisme de Conrad (3), ha volgut explicar la seva clara i forta rancúnia contra Vesperit eslau
i personalment contra Dostoiewski, com una mena de temença secreta d'ell
mateix ; no es tractaria, doncs, d'un sentiment nacionalista contra la Rússia
opressora, en allò que té de simbòlic pel seu exclusivisme i el seu frenesí,
sinó d'una necessitat de defensar la seva integritat personal, detestant, en
un moviment de terror inconscient, a qui creà herois, com els seus, bellugant-se en mig de potències obscures i monstruoses. Xo havia dit el propi
Dostoiewski que l'odi fenent és el mateix rostre del veritable amor? L'única
cosa positiva és que Conrad rebutja Vesperit eslau i que se'n considera totalment deslliurat. Les seves paraules no poden ésser més categòriques : «No
res tan estrany com el que en el món literari s'anomena esperit eslau, al sentiment polonès amb la seva tradició de seljgovcrnment, el seu sentiment cavallerívol de les subjeccions morals i el seu respecte exagerat dels drets à e
l'individu : sense parlar del fet important que tota la nacionalitat polonesa,
occidental de mena, ha estat educada per Itàlia i França, i , històricament,
no ha deixat mai, ni tan sols en matèria religiosa, de conservar la seva
simpatia envers els corrents més lliberals del pensament europeu. Un sentiment imparcial davant la humanitat en els seus diversos graus d'esplendor
i de misèria, ensems que consideracions especials per als drets dels qui 1,0
són els privilegiats del món—i això no per motius místics, sinó per sinip'e
solidaritat i amb vistes a un honorable ajut mutu—, tal fou el caràcter pJ**
dominant de l'ambient mental i moral dessota els sostres que eixoplugare'1
la meva agitada infantesa : sentiment, fill d'una convicció tranquil·la i Pr(1'
funda, durador i conseqüent alhora i tan allunyat com és possible d'aque^1
humanitarisme que no em sembla sinó qüestió de nervis esbogerrats o í'e
consciència malaltissa» (4). Observem com parla aquí, realment, l'home ^e
cultura occidental, i observem aiximateix que allò que ell, individual*8*8
acèrrim, rebutja, amb autèntica nerviositat, és aquesta noció corrent ('e
Vesperit eslau, aquest concepte ja estereotipat de Vàtiitua russa, barreja d ' i f l ^
.
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sumàries, de simplismes falsos, de desordre i d'humanitarisme deliqüescent,
que no pot aplicar-se, amb tota justícia, als millors escriptors russos.
Però hi ha alguna cosa, evidentment, a desgrat de la seva protesta vehement, en el fons de Conrad, certs hàbits de sentiment i de composició, certes
expressions espontànies, típicament eslaves i encara, concretament, una
certa semblança amb el mateix Dostoiewski. H i ha tirats irrecusables d'herència eslava en les seves tendències i en el color de les seves imatges.
L'horror apareix per tot ; l'horror inexplicable, inefable, que envaeix lentament l'ànima, a la manera russa ; la sang vessada a dolls, el misteri tapant
les coses, la xarxa de complots i fatalitat embolcallant els individus ; els
objectes i els personatges dibuixant-se silenciosament, en el camí de la foscor
a la llum, per suggestions progressives, per durs i simples contrastos, on es
palesa el fons primitiu de l'autor. No es tracta de cap cosa fàcil de classificar,
sinó d'aquest to, d'aquest ambient, d'aquest ritme profund tan particular
que distingeix els millors escriptors de l'Est europeu. Com en els passatges
més característics de la literatura russa, els personatges de Conrad són
sovint, com ja hem dit abans, uns fracassats, uns declassés, inadaptables ;
llurs errors, llurs inquietuds o llur dissort, els han col·locat al marge de la
societat; són víctimes de la vida. I encara hi ha la simplicitat en les narracions, la púdica absència d'efectes retòrics, la rica psicologia humana manifestada en els matisos morals, aquesta impressió que sap encomanar-nos d'obra inacabada i que sempre va perfeccionant-se : tot característiques essencials de la novella russa.
En allò que, sens "dubte, es salva Conrad de tota influència eslava, és
en la seva posició moral. La seva cultura, l'atmosfera en què va viure, l'ànima britànica que s'emparà d'ell per la vida i pel llenguatge, vehicle de l'esperit d'un poble que ell adoptà amb tota naturalitat, l'orientaren—afavorint,
sens dubte, un impuls nadiu—cap a un ideal de puresa d'ànima i possessió
d'ell mateix. Conrad és tot el contrari d'un esperit tou i exaltat, anàrquic i
sentimentalista ; és home de consciència que aprecia com a valors màximes
la constància de cor, la submissió al deure, l'eficàcia en l'acció, l'ordre i la
disciplina. Aquestes qualitats de la seva concepció moral no s'observen en
el segon grup dels personatges de les seves novelles, els quals manquen de la
fermesa d'esperit que ell estima ; van, pel contrari, a la deriva, indecisos,
fluctuant entre actuacions violentes i aplanaments inexplicables ; sorgeixen
així de l'esperit de l'autor, a despit probablement de la seva voluntat moral,
sempre activa, que aconsegueix, no obstant, dotar-los d'un sentit de l'honor
difícilment accessible als personatges russos.
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L'adopció anglesa
H i ha una altra qüestió que ha provocat adés moltes discussions en la
premsa literària, amb ocasió de la mort de Conrad. Ens referim a l'adopció,
ptr Conrad, de la llengua anglesa. En el curs de la seva vida, emprà tres
llengües per expressar-se : primer el polonès i el francès, finalment l'anglès.
Per què, per a la seva obra literària, adoptà aquesta última ? Els motius són
complexos. Estranya, sobretot a França, que posseint perfectament i a fons
el sentit de la llengua francesa i del seu estil—llengua que escrivia molt bé
i que parlava amb un lleugeríssim accent meridional, mentre que s'expressava en anglès amb un fort accent estranger ( i ) — , hagués adoptat aquest darrer
idioma. Hom ha volgut trobar en l'opció un mòbil interessat ; hauria triat
l'anglès perquè la seva difusió és major que la del francès. Contra aquesta
insinuació protesta Conrad : «Posat que m'hagués trobat en la necessitat de
fer una opció entre les dues llengües, tot i conèixer prou bé el francès i que
aquesta llengua m'era familiar des de l'infantesa, hauria sentit certa aprensió d'expressar-me en una llengua tan perfectament cristal·litzada» (2). No
calgué, doncs, triar, sinó que no se l i pogué acudir a Conrad d'escriure en
altra llengua que l'anglesa, després d'haver corregut a bord de mercants
britànics, durant tres lustres, totes les mars, i malgat les dificultats que trobava a estones i que l'obligaven a deixar paraules en blanc o amb
l'equivalència en un altre idioma, en el manuscrit. Creiem que les explicacions de l'autor mateix donen prou claror sobre aquest fet, perquè poguem
prescindir de tota discussió prolixa. «La veritat és—diu—que la facultat
d'escriure en anglès m'és tan natural com qualsevol altra aptitud que hagi
pogut posseir de naixença. Tinc la sensació estranya i penetrant que l'anglès
ha format sempre part inherent de m i . Mai no m'ha estat un problema de
preferència o d'adopció. N i tant sols la simple idea de preferència ha vingut
mai al meu esperit. Quant a adopció, sí, certament, n'hi ha hagut, però he
estat jo l'adoptat pel geni de la llengua ; ell, però, passat el període del barboteig, s'ha emparat de mi talment que les seves mateixes formes idiomàtiques, així ho crec fermament, han exercit una acció directa sobre el meu
temperament i format el meu caràcter, plàstic encara en aquella època. Es
tracta cl'una acció molt íntima i , per tant, misteriosa. Fóra tan difícil explicar-i i com assajar l'explicació d'un amor al primer esguard. H i hagué en
aquest encontre una mena de reconeixement exaltat, físic gairebé, quelcom
d'abandó emocionat, unit a l'orgull de la possessió, tot plegat fos en l'admiració d'una gran descoberta, però sense aquella ombra de dubte temible que
s'estén sobre la flama mateixa de les nostres passions moridores. Tot m'ofe-

(1) S i t é s (jnr lèfrrlnrís rn nnuli'n clnrcilat i rapidesa i l V i i u m - i a d ó , SÍIIÍ') qtic i m p r i m i a ui s**" at'4"1'11
la t - a d è n c i a • - i r a n i i r r a , la suau u n i / t dc sibilanls c a r a c u r l a t i c a del p o l o n è s
(a) A P r r s o m i l R e c o r d * Anthor's Nolc, p Ü f , i x .
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ria l'assegurança que era />gr a sempre» ( i ) . Aquestes explicacions que podran no semblar concloents, donen tanmateix una impressionant idea d'aquesta presa d'un autor per un idioma.
Cunningham (iraham (2) ha observat una aparent paradoxa en el domini
de l'anglès p r Conrad. El seu anglès és tal vegada més perfecte en els seus
primers treballs que en els més recents. A mesura que els anys passen, el
llenguatge adquirit en la jovenesa sembla deseixir-se de l'esperit al qual
era lligat, mentre resurgeix inconscientment el llenguatge après en la falda
materna. Malgrat d'una fluència més vigorosa i d'un vocabulari més ric,
l'accent, en la conversa, es feia cada cop més feble.
En fi—i això sí que és decisiu en l'esperit de Conrad—«tot el que jo puc
reclamar, després de tants anys d'un ús devot d'aquesta llengua, és—apart
1 «ingúnia acumulada en el meu cor pels dubtes, les imperfeccions i les vacil·lacions—el dret que em creguin quan dic que, si no hagués estat en anglès.
Jo no hauria escrits (3).
JOAN
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Les grans figures del Renaixement de Catalunya

Marian Aguiló

E

^ M aquest mes s'escau el centenari de la naixença d'aquest patrici
que, com diu Alomar, fou el cor mateix de la terra que despertava
^ i es posava a bategar amb forces no sospitades. E l l primer que ningú
començà de treure la pols secular que colgava l'idioma i cercà amb incessant
daler la unió fecunda del llenguatge embaltit en els vells llibres amb la parla
viva del poble no tarat d'estrangeria. A aquesta obra de redempció dedicà
tota la seva vida. De la falda de la dida a l'hora de la mort no passà ni un
dia, potser ni una hora, sense treballar per aquesta gloriosa resurrecció. La
seva magna obra d'erudit, de filòleg, de descobridor i col·lector del llenguatge
i dels antics monuments de la nostra literatura medieval i popular, molt sovint tingué més de l'embadaliment del poeta que del rigor de l'arqueòlegLa seva vida silenciosa i retirada no ofereix cap moment de brillantor excepcional ; per això la seva figura de patriarca difícilment tindrà mai la sorollosa
popularitat d'altres no tan transcendentals per als nostres destins. Però e'
seu amor de poeta, la seva fe d'apòstol, penetrant poc a poc i constantment,
com el corrent subterrani en l'idioma, fertilitzaren el camp perdut de la
nostra literatura. Les circumstàncies no l i són propícies en aquest prinier
centenari ; tothora, però, cor endins, retrà homenatge de fèrvida devoció al
que fou el mestre preclar del nostre renaixement literari.

Preludis del Renaixement. — Aguiló a Mallorca
(Juan l'any 1833, Bonaventura Carles Aribau publicava la seva f'"1^105^
«Oda a la Pàtria», Aguiló tot just tenia vuit anys. Havia nascut el dia
de maig de l'any 1825 a Palma de Mallorca, i en aquella època COTO&
çava segurament d'aprendre el llatí a una escola de frares. E l romàntic'5
me entrà a la península amb la mort de Ferran V I L L'allau romàntic3
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envaí igualment la illa quieta i el seu ressò arribà fins a la calma somnolent
de les aules conventuals. De Sanctis diu que el sentiment nacional es desvetllava amb el sentiment lliberal que el moviment comportava. Catalunya, assedegada de llibertat com les altres terres hispàniques, obrí el pit als corrents
alliberadors que venien d'enllà dels Pireneus i respirà amb embriaguesa
l'aire de llibertat que l i tornava l'esma. Caigut en 1834 el règim absolutista,
que demanava, per boca de la l'niversitat de Cervera, que s'apartés de nosaltres «la peligrosa novedad de discurrir», l'atmosfera s'aclarí i la generació
que havia de preparar el desvetllament de la raça es preparà coratjosa a emprendre l'obra salvadora. La tornada dels emigrants lliberals de 1823 significà
un reforç decisiu. L'esclat renaixentista era imminent : l'aOdaa d'Aribau,
emmotllada en el romanticisme de Manzoni, fou la primera manifestació,
potser inconscient, del despertar de l'esperit renaixentista.
Rubió i Lluch, parlant dels primers temps de la renaixença, diu : «En
el camp del romanticisme es dibuixaven netament dos corrents: l'històric
i objectiu, i el subjectiu o bironià. Dels dos, el que prengué ací més fortes
arrels fou el primer». Ací, afegeix, seguint a Miquel S. Oliver, bategava un
problema distint del dolor individual etern ; era el problema col·lectiu, l'absorció de la raça, l'atròfia violenta i recent i encara no oblidada, d'un gran
organisme polític, i davant d'aquesta fonda amargura desapareixien els
grans dolors subjectius i les desesperacions satàniques, a la manera de
Byron o d'Rspronceda.
La generació intel·lectual del 1818 i l'anterior de Barcelona, que eren
les introductores del romanticisme, adoptaren tots els senyals externs de
l'escola i se n'apropiaren el to i les formes. Tots els joves literats lluïen
abundoses cabelleres i es reunien en cenacles embriagant-se en l'exercici
d'aquesta llibertat tant de temps confiscada ; però el sentiment de llibertat
prenia en tots ells un sentit tradicionalista. La impietat i el desesperat escepticisme dels romàntics francesos, ací no troba ni actors ni escenaris.
El mateix autor que citàvem més amunt diu que uel misteriós atavisme
que feia que miréssim el nostre passat històric amb més enyorament que els
restants pobles de la Península, i que s'encarnà vigorosament en la figura de
Piferrer»—l'herència de la qual havia de recollir Aguiló—, «es manifestà alhora amb una mancomunitat d'esperit admirable a Catalunya i a Mallorca,
les dues úniques terres que servaven encara sencera l'ànima catalana».
A Mallorca, doncs, el moviment també operava la mateixa reacció que
8 Barcelona, però malgrat aquesta igualtat essencial, a la illa el movi ment
conserva algunes característiques polítiques que de moment el diferencien
del peninsular. L'idioma, que a Catalunya de bon principi havia estat la
bandera i el distintiu que qualificava el moviment romàntic, a Mallorca no
tenia gairebé cap significació. Calia que sorgís un home que sentís cl geni
de la llengua perquè els dos moviments, el continental i l'insular, es fonguessin en la gran obra del Renaixement. Aquest home providencial fou Aguiló.
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Abans d'ell, el romanticisme era una pura expressió de l'esperit lliberal.
Parlant del romanticisme, el De Sanctis diu : oels lliberals, no podent heurese-les amb els governs, se les emprenien amb Aristòtil, amb els clàssics i amb
la mitologia ; s'esbravaven essent revolucionaris almenys en literatura i
rebelant-se contra les regles». A les illes el moviment tenia aquest sentit, tanmateix. Per l'element intencional era igual que el nostre, i en aquest aspecte s'havia manifestat en l'obra d'alguns poetes i escriptors. Allí, com a
tot arreu, l'adveniment d'un govern lliberal afavorí l'afició a les investigacions
literàries i històriques i desvetllà un lloable afany de reformes. Inspirat en
aquests sentiments, Antoni Fluxà felicità la reina- governadora amb una
oda pel decret d'amnistia ; l'exclaustrat Pere Lliteres de Marcel, que després d'envilir-se pels cafès cantants de Marsella es feia protestant, saludava
la princesa com l'esperança dels reformistes, en versos embotllofats, i en
1835 escrivia un cHimno a la Libertad» que, segons assegura un historiador,
va causar certa impressió entre la gent de l'època. Vicens Far, per la seva
banda, cantava les victòries de l'exèrcit addicte sobre els carlins, i Tomàs
Aguiló, que en 1832 ja havia escrit «La conquista de Mallorca», s'associava
amb Josep Maria Quadrado i Antoni Montis, per emprendre una memorable
campanya per la depuració del gust literari, l'òrgan de la qual havia d'ésser
el setmanari I m Palma. Altrament, abans d'aparèixer aquesta publicació,
el mahonès Francesc Manuel Herreros fundava en 1835 l'Acadèmia Menorquina de Belles Lletres, i Joan Antoni Prohens redactava els Estatuts que
havien de regir l'Acadèmia Mallorquina de literatura, arqueologia i belles
arts, i , finalment, la mateixa crisi intel·lectual que agitava el continent, motivava el «Compendio del arte de hablar y componer en prosa y verso, y
tratado del romanticisme y clasicismo», publicat per Miquel Moragues
l'any 1837.
E l 4 d'octubre del 1840 apareix I.u Pahiui, que, segons diu Miquel S.
Oliver en el seu resum històric de la literatura mallorquina, inicià a Mallorca la restauració de les lletres regionals. «Investigació profunda i racional
de la història, amor a les realitats concretes preterides per les abstraccions
del classicisme, predilecció pels assumptes indígenes que produí l'originalitat del colorit local i l'encís de la sinceritat espontània, comunicació i reflex dels esplendors romàntics en llur apogeu des de l'erupció del 35, estudi
de l'antiga literatura regnícola i dels seus oblidats poetes, evocació artística
de la nostra tradicional personalitat il·luminada per la doble antorxa de la
història i de la poesia, restauració i compenetració amb tan diversos elerrents
de l'esperit catòlic que havien esmortuït els vents revolucionaris i acceptat
després com a font d'inesgotables belleses artístiques, fins per aquells que
«ateïtzaven» en la vida pràctica. Aquesta ha resultat ésser la tasca dels fundadors de I . a Palma, mirada a la distància de mig segle».
A L a Palma, Josep Maria Quadrado comença a definir la seva tendència
històrica i sent desvetllar-se en ell el sentit de l'arqueologia talment que
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gràcies a la seva massissa preparació pot unir-se a Piferrer en l'obra d'exhumació «Recuerdos y Bellezas de Espana», escrivint tot un munt d'històries locals i evocant fets i institucions, descrivint monuments, portals i claustres romàntics. Catalans i mallorquins, doncs, coincidien en el mateix entusiasme en l'obra de la restauració històrica inspirada pels mateixos sentiments i basada en els mateixos principis.
Però perquè aquesta obra de reconstrucció adquirís el valor i la capital
dignificació d'un renaixement, calia comptar amb un altre element. Aquest
element viu era l'idioma. Sense l'idioma, tot allò no hauria passat d'ésser
un museu vastíssim, tan ben ordenat com volgueu, però sense vida. La llengua havia d'ésser l'alè diví que animés tota aquella tramoia històrica.
Hem dit més amunt que, malgrat la unitat essencial del moviment literari, a les illes havia conservat unes característiques polítiques pròpies. En
efecte : L a Palma representa la incorporació dels elements intel·lectuals joves
balears al moviment progressista europeu. Es declarava conservadora en el
bon sentit de la paraula ; acceptava la febrada romàntica, amb reserves ; però
s'allunyava del retoricisme tradicional, que no podia avenir-se amb els sentiments i les necessitats presents. Tots els esforços del grup de novells escriptors es dirigien a estimular i enfervorir el culte de les coses locals ; i
tots treballen per magnificar als ulls dels seus lectors les gestes i les glòries
de la història regional. Totes aquestes resurreccions, però, es feien en l'idionia oficial ; tots miren el mallorquí amb l'enyorada resignació d'una cosa
definitivament ineficaç, més impossible de ressucitar que la mateixa història.
Josep Maria Ouadrado, que amb Tomàs Aguiló era l'ànima de L a Palma,
quan fa la història dels poetes mallorquins, en parlar dels versificadors del
XVn i del X V I I I , diu que solament és digne d'elogi el poeta Rafel Honet, que
escriu bells romanços «en el tiernísimo dialecto mallorquins. Després d'aquest autor, l'idioma depauperat i groller només troba tema en els goigs i
cobles de Sants o en composicions satíriques o grotesques. No obstant, el
Mateix Ouadrado reconeix que «todas las tradiciones, así morales como l i terarias, hallan en el pueblo, aunque él mismo lo ignore, un fiel depositario.
^uando los sabios cierran su entrada a alguna vena de poesia ya perdida,
dilata ésta su corriente sobre la muchedumbre, y lo que no tiene ya voz en
'a prensa, tiene eco todavía en los cantos populares.» Aquest sentit de llangorosa conformació derrotista encara es manifesta més clar en un article que
Jaume Pujol publicà i que tàcitament fou acceptat pels caps de la revista,
eii el qual es llegeixen paràgrafs com aquests : «Los dialectos que han deJado de ser lengua del (iobierno son como las ruinas de un grande edificio
^Ue yacen esparcidas por el suelo. Ningún vestigio pudiera tal vez hallarse
I f e atestiguase mejor las vicisitudes por donde han pasado los imperiós,
Pües que las lenguas triunfan o sucumben con ellos, extendiéndose a medida
Çue se ensanchan las comunicaciones de conquista o de comercio de los puebl 0s que las hablan, o viniendo a ser obscuras e ignoradas según el aisla-
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mjento 3- poca importància de las naciones». Més avall, referint-se a l'ús
del mallorquí, diu : «Para crédito de nuestro idioma provincial, se usa todavía en las islas Baleares por la gente culta de la sociedad ; y así es que ha
recibido todos los tonos, desde el màs humilde hasta el màs elevado». Però
malgrat de reconèixer la vitalitat de la parla baleàrica, clou l'article la següent escèptica afirmació : «Es duro y sensible tenerlo que confesar : por
màs que sea nuestra habla provincial la de nuestras màs tiernas afecciones,
debemos renunciar a ella, porque así lo exige el interès que nos eleva a contraer afinidades, las màs que sean posibles, y las màs estrechas, con el continente vecino. De todas las provincias de la antigua Corona de Aragón,
donde se hablaba nuestro dialecto provincial, la que ha entendido mejor sus
intereses, en esta parte, es sin duda Valencià, cuyas clases, hasta las del
vulgo, hablan castellano.n
Aquest article,, la significació del qual algun historiador ha volgut disfressar inútilment, demostra els recels i l'escepticisme dels escriptors mallorquins respecte al fet imminent de la renaixença. Val a dir, però, que no
eren sols en aquesta actitud desconfiada. A Barcelona, dues figures tan
eminents com Milà i Piferrer compartien aquest derrotisme, sacrificant les
esperances que espontàniament devien alçar-se en els seus cors a l'altar
de l'idioma oficial. No retrèiem aquests textos ni aquestes desconfiances pel
plaer de recordar les vacil·lacions dels esperits més significats d'aquella època,
que tant havien de contribuir a la glòria i a l'espandirtient de l'idioma ancestral, sinó perquè ens interessa de fixar l'ambient en què es procfuí Aguiló
i donar una idea del valor que la figura del gran mallorquí ha tingut en l'obra
del Renaixement.
A l costat dels recels que suposen les paraules transcrites i del criteri
polític que impliquen, a Barcelona sorgia una nova generació d'apòstols 1
de vidents que contra els deixaments raonats d'aquells homes oposava una
fe i un entusiasme que aviat havia de propagar-se amb les fulgors d'una
alba resplendent.
L'oda d'Aribau, encara que en apariència no havia deixat rastre, el
fet és que quietament havia remogut el cor i la imaginació de la joventut
literària del temps. A l'any 1S34 Joan Cortada publicava la traducció catalana de la «Fuggitiva» de Grossi, escrita en octaves reials com l'originalL'autor s'havia decidit a intentar la provatura, animat per la semblança
entre el dialecte milanès amb que està escrita l'obra de Grossi i el català.
El 8 d'octubre de 1836, Rubió i Ors, que aleshores tenia divuit anys, publicava en E l Guardia Nacional una composició en tercets, en la qual traspuava l'obsessió de I'«Oda» d'Aribau. A l'any següent, el mateix poeta publicà la segona poesia, i el 16 de febrer de 1839 apareixia en el Diario de Barcelona la poesia que duia per títol el nom que el seu autor havia d'adoptar
com a pseudònim de combat : «Lo Gayter del Llobregat».
Rubió i Lluch, parlant d'aquestes primeres poesies, diu «que escriptors
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e>ninent.s, i a la seva faisó, regionalistes de cor, com Quadrado, felicitaren el
•Gayter» per son poema «Lo Roudor del Llobregat», entre altres coses,
"Por el tino y armonia con que esta manejado nueslro lindo dialecto*. Dos
•Oys més tard, Tomàs Aguiló, que havia passat una llarga temporada a Barcelona en companyia del «Gayter», en tornar a la illa, obeint segurament al
contagi,,provà de cantar en son idioma natural, i envià la primera de les
*Ves poesies fantàstiques mallorquines a Rubió i Ors, «comptant que ningú
no havia d'apreciar-la com ell que era el campeón de Sil dialeclo patrio» ( i ) ,

1 quan en 1842 l'Acadèmia de Bones Lletres consagrà el «Gayter» com a trobador català, Piferrer no pogué reprimir una rialleta i prengué a broma
* acte en què la corporació donà entrada oficial a l'idioma patri, qualificant-lo
"Oroaguerament de «certàmen programàtico-cortàdico-académico», al·ludint
a la intervenció que Joan Cortada havia tingut en la decisió de l'Acadèmia.
Per completar els antecedents de la formació d'Aguiló hem de recordar
tOe La Palma no es publicava fins un any i mig després de l'aparició de la
Primera poesia del «Gayter», i que abans que Aguiló vingués a Barcelona,
neutre s'assajava en les seves primeres poesies, Piferrer havia anat a MallorCa per treballar amb Josep Maria Quadrado i que Rubió i Ors també havia
una estada a Palma al costat del seu amic Tomàs Aguiló, cosí i primer guia
espiritual del que havia d'ésser una de les figures cabdals del renaixement.

El poeta decidí i emmotllà tota l'obra d'Aguiló. Per damunt, millor
encara, a sota de l'erudit, de l'explorador infadigable del nostre lèxic, del
folk-lorista perspicaç, sempre hi palpità el poeta. Molt sovint el poeta desordenà l'obra del col·lector ; l'entomóleg de mots, sovint es trobà amb l'esguard
^ n i t posat en el melangiós confí del record íntim, i en comptes de classifiCar rigorosament, la ploma enyoradissa fixà l'emoció que un mot l i produïa
^ evocar-li un moment personal. L'atzar va treballar meravellosament peraquesta disposició sentimental innata s'alimentés amb la més pura es^"cia de la poesia popular des dels primers instants de la vida del poeta.
"MKissibilitada la seva mare d'alletar-lo, va haver-lo de confiar a una dida.
a(iuesta dona, humil i tendra, filla de la terra, va rebre Aguiló les prime""es i fecundes lliçons de poesia. Aquella dona sabia cançons, tonades i aculsi recordava contarelles ; la seva memòria prodigiosa i la seva imaginació
Senipre viva, sempre tenia apunt, per aplicar-ho a les circumstàncies pref^1118. una història, una rondalla, una cançó. EI mateix Aguiló, que durant
^ a la seva vida conservà un amor filial per aquella pagesa extraordinària,
la que per damunt dels records més llunyans de la infantesa hi surava el
pom»
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de la facilitat amb què la seva dida adaptava qualsevol dita o romanç del
seu immens arxiu al fet del moment. Així, per exemple, deia que quan,
essent molt petitet, la seva mare, en eixir de casa, feia algún encàrrec o deixava advertida alguna cosa a la dida, immediatament la dftna es posava a
cantar una cançó prenent peu de les últimes paraules pronunciades per la
seva mare en anar-se'n. «Aquella dona, com diu un biògraf d'Aguiló, havia
arreplegat poc a poc el patrimoni del saber popular ; era un arxiu vivent
de la tradició poètica de Mallorca. La pobra dida acomplí una obra d'iniciació més poderosa que la dèls mfeUos i les aules». Sense donar-se'n compte
macerà l'ànima del poeta en les essències perfumades de la poesia popular i
li donà un sentit excepcionalment afinat per descobrir sota la brossa la flor
de l'idioma. Aquesta dona, que es deia Antònia Canyelles, morí als vuitanta
sis anys; va aprendre d'escriure quan Aguiló ja era home fet, només per
poder-li copiar, a les lletres que l i envià mentre va viure, les glosses i corrandes que ella l i recollia.
La influència d'aquesta dona de la terra fou tan profunda en Aguiló,
que • deu anys ja es copiava les cançons que s'havia après de cor escoltant-les
de llavis de la dida, en els quaderns que l i servien per fer exercicis d'escriptura. S'havia avesat talment a les cadències musicals de la poesia popular,
havia adquirit un gust tan segur per caçar les formes vives i ingènues de
la rondallística i de la cançó, que la seva orella, sempre amatent, recollia
d'entre la fullaraca del llenguatge corrent les paraules més riques de matis
amb la mateixa fruïció que hauria copsat una fruita madura amagada eo
l'espessor del brancatge. A quinze anys estava saturat del perfum de l'idioma i li eren familiars totes les tradicions i rondalles insulars. Els que havien
recollit referències directes de la infantesa del poeta deien que, de noi, s'embadalia amb les corrandes populars i amb les facècies dels Roca, pare i fiUi
que amb les seves composicions satíriques, lleugeres i fàcils, foren els íinics
que mantingueren fresca la vena popular al començament de segle. Els mateixos que recordaven aquestes preferències també retreien una anècdota que
demostra la passió que de molt jovenet sentí pel seu idioma. Contaven q"e
per aquell temps freqüentava la casa dels Aguiló un senyor que presumia de
persona il·lustrada, molt al corrent de les qüestions literàries del temps. Per
demostrar la seva suficiència i la seva modernitat, parlava amb petulant desdeny de la parla de la terra i no es planyia a bescantar la memòria del Doctor
Il·luminat. «Era un «marrell» endarrerit» (1). L'amoïnosa petulància arribà
a mortificar talment el jove Aguiló, que un dia se l i encarà decidit, i . desprèn de retreure-li el seu gust dubtós i la seva carrincloneria, H digué : «Vostè
diu que és molt savi ; però jo no ho creuré fins que no em porti un llibre de
Ramon L l u l l , en català mallorquí, tal com ell el va escriure». La gosadia
de l'adolescent ferí el pedant, tant més, quant la seva assiduïtat a la casa «
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el seu afany de lluïment anaven per una noia de la qual estava molt enamorat. E l savi dissimulà i tirà a broma l'escomesa del petit estudiant de llatí ;
però per quedar com un home davant de la seva enamorada, al cap de pocs
dies es presentà amb una edició de Ramon U u l l en pergamí i en català. No
se sap d'on devia treure aquell preciós llibre ; potser el desencanà d'algunes
golfes o d'algun recambró de mals endreyos ; el cas és que aquell llibre, que
donà una gran alegria a Aguiló, fou el primer exemplar de la magnífica col·lecció d'incunables i manuscrits catalans que el poeta bibliòfil havia d'arreplegar
i tornar a la llum més tard.
Els fets de l'any 35 l'havien surprès a l'aula del convent : ell mateix ho
conta en la poesia que serveix de pròleg a «Amorosesn :
D'infant la llengua del I.aci
amb l'antic jjasopliilaci
m'ensenyava un reverent,
i abans que tastàs Horaci
n'esbucaren lo convent.
Ma gramàtica llatina
s'esfondrà en tanta ruïna,
' i entrí a l'Universitat
al so d'himnes a Cristina
i j Visca la llibertat!
Durant el període que va de l'esbucada del convent fins a l'entrada a
la Universitat es decidí el fet de la Renaixença i es concretà la personalitat
d'Aguiló. L'amistat i la respectuosa admiració que sentia pel seu parent To*
màs Aguiló i per Quadrado, facilitaren l'eclosió del seu temperament. E l
ÇOQtingnt sentimental de I . a Palma era el seu mateix. En aquelles pàgines
apareixien, expressades en una forma i llenguatge insuficient, les emocions
Que havien trasbalsat el seu esperit infantil. Massó i Torrents, parlant d'aquella època del mestre, diu : «Recordo bé que més d'una vegada m'havia
evocat la impressió de què en entrar o sortir d'ajudar la missa a la capella
de Santa Anna a l'Almudaina, l'antic palau dels reis de Mallorca, s'encisava
estones llargues atret per la bellesa del monument, del palau sencer, del
mirador incomparable de la badia de Palma, enfront la blavor serena del
Mediterrani, a l'espatlla la daurada catedral. La visió intel·ligent dels monuments antics porta forçosament l'aparició de les gents que els bastiren, i
així es va anar formant en el magí del jove poeta l'ideal que per la seva
ainplitud tants adeptes havia de sumar a la causa del despertament col·lectiu».
Aquestes pures emocions, aquests nobles anhçls, però, no havien trobat encara la seva forma natural d'expressió. Desapareguda l.a Palma, els mateixos que l'havien mantingut donaren a la llum un periòdic titulat Almacén de
frutos literarios. En el níimero quaranta-ú, corresponent al 20 de febrer del
' ^ M , apareix la primera poesia d'Aguiló, signada només amb les seves i n i -
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cials. Està escrita en castellà, i segurament és la única que publicà en aquell
idioma. La poesia, que es titulava «Aspiración», és un reflex d'una del seu
parent, inspirada en el romanticisme llòbrec i desesperat que imperava aleshores. Les primeres estrofes que transcrivim demostren que, malgrat la
correcta facilitat amb què estan escrites, no era pas aquest el canal propici
a la genuïna inspiració del mestre. Feien així :
^Hasta cuàiulo, oh l'adre mio,
hc de penar en la tierra ?
^euàndo, acabada la guerra,
vendrà el dfa de la paz?
l'ara nií ser.'i la muerte
bienhechor y 110 verdugo
al lihrarme de este yugo
que llevar no puedo mas.
La publicació d'aquesta poesia, donada a l'estampa sense que ell en fos
sabedor, l i costà una enquimerada. Amb motiu de l'aparició d'aquesta poesia,
el seu parent Aguiló l i aconsellà cercar la drecera dels seus sentiments sense
deixar-se seduir per fórmules de ningú. Aquesta conversa decidí el jove
Aguiló a abandonar definitivament l'idioma manllevat i valer-se solament
del que l i era propi i del qual se sentia posseït totalment. Aquest determini,
però, no era una decisió sobtada. L'aparició de les primeres poesies del «Oayter» havia fet una gran impressió en el seu esperit. D'altra banda, Piferrer
ja havia fet el viatge a Mallorca, i de segur que Aguiló havia sentit la suggestió d'aquella poderosa personalitat en la qual l'essència del renaixement
s'exhalava malgrat la compressió a què ell mateix la sotmetia. Rubió i Ors
també havia estat a la illa, i Aguiló el degué conèixer o sentir-ne parlar com
d'un atrevit innovador. Tot, doncs, convergia a formar el novell apòstol del
renaixement. D'altra banda, els seus treballs de recerca lingüística havien
d'ésser prou coneguts de la gent dc lletres insulars, per tal com el mateiN
any 1.S47, el curiós col·lector ja citat, Jaume Antoni Prohens, que l i doblava
l'edat, l i va dirigir una lletra en versos mallorquins demanant-li que l i donés
còpia de les cançons populars que tingués recollides.
Finalment, el 4 de gener del 1S44 desembarcà a Barcelona. El quc e' ·se,1
parent Tomàs Aguiló ungia com a «Messies de la literatura popular mallot'
quina» tenia dinou anys. La nit abans d'embarcar cap a Barcelona escrivia
la poesia «Comiat» dedicada a Rubió i Ors :
Mercès a un i)oeta que l'illa celebra,
company meu i mestre, quan salt del vapor,
adius Barreloua, l'abraç esper rebre
d'im altre poeta, d'un nou trobador.
; Ciutat nomenada, u l i a u r f excellent guia
si em mi>stra tes joies lo tendre C a y t c r ! . . .
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En efecte : en saltar al moll de Harcelona, els primers braços que el reberen foren els del aGayter». La cordial abraçada del jovenil poeta mallorquí
que sota els trets de la seva ascendència hebraica covava l'obra magna de la
reconstrucció de l'idioma, féu estremir els daurats rulls de la cabellera romàntica del coratjós trobador del Llobregat.

La primera estada a la ciutat
Aguiló venia a Barcelona recomanat pel seu parent Tomàs Aguiló a
Rubió i Ors, amb una carta en la qual l i deia : «Ouerido mío : por fin tienes
a Marianito que puede exclamar Í»J manus tuas sortes mece; ahí tienes a mi
amigo y amigo tuyo, a mi discípulo y discípulo tuyo. A Dios debe las disposiciones que tiene para la poesia y la literatura ; pero lo que debe a los
hombres, sólo a t i y a mí lo debe : yo he sido su director, tú has sido su antorcha ; yo despcrté su ambición, tú has excitado su fantasia. Sin los versos
de La Palmu. no hubiera sido poeta ; sin el «(íayter del Llobregat», no
seria poeta mallorquín...»
El títol de poeta mallorquí, que el seu parent l i dóna, demostra que
Aguiló, d'ençà d'aquella poesia «Aspiración», havia renunciat a escriure
en altra llengua que no fos la de la seva terra. Resultat d'aquest determini
foren les glosses i els romanç que des d'aquella data va escriure en mallorquí,
i la bella història «La ciutat de Maylorca» que publicà pel desembre del 1843
a la Revista Balear. En arribar a Harcelona, doncs. Aguiló s'havia ja donat
€n cos i ànima al moviment renaixentista, al qual havia de servir amb tota
la passió del seu cor jovenil, amb tot l'entusiasme de l'explorador incansable
de 1 'idioma. En l'abraçada dels dos apòstols es juntaven la concepció històrica i la concepció erudita i popularista del renaixement. L ' u n , cantant el
Passat, suscitava les múltiples possibilitats d'un recobrament total ; l'altre,
Rebent en la font viva de la tradició popular i incorporant elements lingüistes sepultats en la pols de l'oblit al llenguatge poètic i al corrent, inspirat
I^r intuïcions genials, revifaria el llenguatge colgat als arxius i rehabilitaria
formes populars que només vivien en els llavis dels humils per aquests
"ions de Déu. En aquest sentit cap altra figura sinó la d'Aguiló no reclama
amb justícia el lloc més alt en la història del nostre renaixement.
Aquell mateix any Aguiló entrà a la Universitat i es matriculà a la Fac"ltat de Dret. Rubió i Ors el presentà als seus amics de Barcelona i es cuidà
d'installar-lo. Una de les coses que el foraster l i demanà amb més insistència
fou que l i busqués una dispesa pels volts de la Catedral ; volia viure aprop
^e les pedres augustes de la nostra Seu i sentir-se acompanyat de la veu de
'es campanes. La seva imaginació, exaltada per l'aroma romàntica de la tradició popular que havia aspirat amb tanta fmició des de petit, es devia fer
Una festa d'aquest suggestiu veïnatge. En el seu programa sentimental hi
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entrava la continuació dels deliquis que l i havia causat la contemplació de la
daurada vSeu mallorquina i dels regis monuments antics de Palma. Durant
tota la seva vida, Vocium aclivum de la contemplació estètica fou l'exercici
més intens del seu esperit. La Seu barcelonina va ésser el seu refugi predilecte de jove i de vell. Aquest inefable badar fou el tret característic del seu
temperament. E l doctor Torres i Bages, que l'ajudà a ben morir, deia que
poques hores abans de la mort l i contà que una vegada en una excursió a
Granada, gràcies a un permís especial, entrà tot sol a visitar l'Alhambra i
quedà talment meravellat de les belleses d'aquella obra, que de tant mirar el
sostre d'una sala el coll se l i adolorí ; aleshores, per no trencar l'encís de la
contemplació, es llevà la levita, s'ajegué i quedà talment abstret, que al cap
de molta estona, el guardià, veient que no sortia, entrà a buscar-lo, i després
de cridar-lo inútilment se'l trobà, estès a terra, tan embadalit, que no s'havia
adonat dels crits ni del soroll que féu el bon home per descobrir-lo. Aquesta
feta insignificant en apariència explica la falta de mètode i la lentitud en la
seva obra. Els que el conegueren saben com l i plaïa d'abandonar-se a la contemplació de la nostra Seu ; hi coneixia el pas de les hores a tots els recons. Els
seus llocs preferits eren el pedrís de l'entrada del cor, prop de la trona, on
s'arraulia sota l'ombra silenciosa que davalla de la gran nau, i els claustres
remorejants d'ocells per on passejava llargues estones trepitjant amb respecte
les lloses sepulcrals, les inscripcions de les quals llegia deturant el pas. D'aquesta convivència sentimental amb aquelles pedres saturades de tradició, que
la fantasia del poeta humanitzava, en deixà el més pur testimoni en la poesia
«La Seu», que comença :
Al sortir <le la Roqueta
per la primera vegada,
dins la Seu de Barcelonavaig espassar m'enyorança.
La bellesa d'aquest temple
m'encisà dolçament l'ànima
i en trenta anys, en què tot muda
l'cnds creix amb què m'encanta.
Cerquí alberc al bell devora
del portal de Santa BoUHa,
fent de la claustra i l'església
la llar del cor que em mancava,

Aguiló havia dut de Mallorca un bon recull de cançons. Per aquells dies
Piferrer, de tornada del seu viatge a la illa, on havia anat a documentar-se
per escriure el volum dels «Recuerdos y Hellezas de Espana», corresponent a
les Balears, havia estat nomenat bibliotecari major de la província.
que poc o molt devia conèixer el novell bibliotecari, pel qual devia sentir una
simpàtica admiració, decidí freqüentar la biblioteca, per estudiar-hi les lliçon5
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de la carrera, que d'altra banda no l'entusiasmava pas gaire. L'assiduïtat
de l'estudiant donà peu a una amistat cordialment corresposta. E l fons comú
de llurs aficions folklòriques contribuí a fer més estret cl lligam entre els dos
romàntics. D'aquesta amistat sembla que en va nàixer el projecte de publicar
les cançons populars ; però per aquell temps Piferrer, que covava la malaltia
que el dugué al sepulcre, molt sovint se sentia defallit i sense esma de treballar. Un dia, trobant-se sol al seu despatx de la Biblioteca, molt solitària de
costum, sentí que la febre l'arborava. Feia poc temps que s'havia parlat d'un
robatori de llibres, i l'home no gosava abandonar el seu lloc, temerós que els
intrigants que cobejaven el càrrec s'aprofitessin de la seva absència per fer-lo
saltar del lloc. Aquests recels augmentaven el desfici de la febre. Lluitant
amb l'angúnia, s'adonà que el seu amic que seia a una taula davant de la
seva, se'l mirava tot inquiet. Aleshores l i explicà el que l i passava i l i pregà
que el substituís per aquell dia, i posant-lo al corrent del que l i calia fer, el
deixà bibliotecari substitut i anà a ficar-se al llit. E l substitut voluntari, al cap
de poc fou nomenat aspirant sense sou pel consell de la Província, després
auxiliar, i finalment bibliotecari segon, càrrec que ocupà fins que en 1849 s'organitzà el cos d'Arxivers, en el qual entrà ami) categoria distingida. Piferrer
morí pel juliol del 1848 ; Aguiló, que l'havia acompanyat en la llarga malaltia,
vetllà el cadàver de l'amic i plorà amargament la seva mort. D'aleshores ençà
pot dir-se que l'ombra trista d'aquell excels precursor del renaixement l'acompanyà a tothora per aquelles sales de l'exconvent de Sant Joan, on s'anaven
salvant del daltabaix de l'any 35 les restes de les biblioteques dels convents
destruïts.
Aquest és un dels períodes més intensos de la vida d'Aguiló. Es cert
que estudià tots els cursos de la carrera, però enlloc hem sabut trobar que
arribés a graduar-se. A les tasques de la biblioteca, al febrós regirar llibres,
1 l'exaltació constant de la seva imaginació, estimulada amb el contacte d'aquell tresor que l i anava caient a les mans, s'hi barrejà l'esclat d'un amor que
€l trasbalsà de cap a peus. E l l mateix ho conta :
L'estudi em féu poc profit;
als primers fulls del compcmli
del curs a què estava inscrit,
esclatà amb sobtAs incendi
l'amor primer en mon pit.
Aleshores és quan per exhalar-lo amb tota sinceritat i amb tota la força
la passió
volguí dir lo que sentia
i cerquí en la pagesia
la faisó de mes cançons.
Les millors composicions poètiques d'Aguiló són d'aquells temps. Tant
^s així, que, molts anys després, cada vegada que donava al públic alguna
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poesia, els poetes de la generació immediata a ell, mig en broma mig de veres,
donaven com a cosa certa que la tal poesia era de l'any quaranta i tants... D'aquella època daten les «Amoroses» o cançons de fadrinatge, com en deia ell.
Però no era pas solament la passió amorosa la que feia vibrar les cordes de
la seva lira ; altres dues amors igualment abassegadores l i encenien el cor.
Aquestes dues aficions que no l'abandonaren mai, sinó que cresqueren amb
els anys, foren la passió bibliogràfica i el córrer terres en cerca de la poesia
popular. Com diu Joan Alcover, «encara no havien sonat els clarins de la
croada restauradora, i ell ja cercava d'esma amb mà febrosa el pols de la
morta viva». E l l mateix explica aquestes caminades que eren el seu plaer més
gran : «Mentre poguí dispondre de les vacacions d'agost, que llavors se'ns
concedien, solia destinar quasi cada any la dita mesada a una d'eixes treballoses caceres que em tenien el cor robat. L'espectacle de la naturalesa, la
riquesa del llenguatge de la pagesia, els monestirs i les esglésies bizantines,
els castells, sovint els arxius parroquials o els de les batllies, i de vegades
els llibres vells tirats a les golfes o els graners, compensaven llargament les
molèsties i perills d'algunes d'eixes apressades exploracions». La falta de
temps i de mitjans feia molt més penosa i lenta la recerca. «Desgraciadament, diu, per realitzar aquest somni jovenívol, tot el que em sobrava d'entusiasme i d'abnegació, em mancava de temps i medis, puix calia visitar
contrada per contrada tots els territoris on se parla nostra llengua. Desig
que mai logrí satisfer del tot, jatsia a copia de viatges arribàs personalment
a recollir amb més o manco sort un bon esplet de cançons a distints pobles de
cascuna de la vintena de vegueries en què Catalunya abans estava compartida,
i en especial a totes les valls pirenenques, a les illes Balears i a diferents
llocs de l'antic regne de València».
A l'any 1852, quan havia fet el determini de visitar les illes d'Eivissa
i Formentera, «on necessàriament la vella poesia que cercava s'hi devia
trobar viva encara i mfra^auti», en lloc d'embarcar-se en un dels llaüts que
feien aquella travessia, hagué de cedir a les amistoses instàncies del seu compatrici Josep M . Quadrado, que el volia per company de viatge a Madrid.
«La passió, prou arrelada, diu ell mateix, per conèixer els nostres manuscrits literaris triomfà aviat de l'enyorança de la poesia popular. L'antic
menyspreu de nostra llengua deixà treure, ja des de principis del segle x v i .
nombrosos còdices, molts d'elis únics, que expatriats de Catalunya fan grossa
falta a la llengua renaixent, freturosa de semblants caminadors». L'exploració
de la Biblioteca de l'Escorial, de la Nacional de Madrid i de l ' A r x i u de la
Reial Acadèmia de la Història i la de quasi totes les altres de Madrid, comptant-hi les particulars més importants, sobre tot la de Pascual (ïayangos,
l'ocupà més d'un any. A Madrid va fer coneixença amb Agustí Duran,
col·lector del «Romancero» castellà, i amb el marquès de Pidal, qui, desconeixedors de l'existència de la nostra poesia popular, no sabien avenir-se
del tresor que Aguiló els mostrava. Degut a aquestes relacions i a la sorpresa
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que el descobriment del nostre cançoner produí entre els erudits, es destinà
Aguiló perquè estudiés els manuscrits catalans existents a la Península i a
l'estranger. Aquesta comissió durà molt poc, perquè la retirà el Govern del
bieni progressista. Durant aquest període explorà la Colombina de Sevilla ;
Toledo, Saragossa i Lleyda l'entretingueren una llarga temporada, de tornada a Harcelona, on venia després de renunciar a la càtedra de «lemosín»
que havia existit el propòsit de crear a l'Escola de Hibliotecaris de Madrid. «A Lleyda, explica Aguiló, cercant al matí records de sa antiga Universitat i volums de ses estampes primeres, i al capvespre cançons entre la
pobrissalla dels ravals, tornà a reaparèixer l'asseilegament d'aquella poesia
embriagadora, amb tal força, que vaig resoldre anar-me'n cuitós a espassarlo a les illes d'Eivissa i de Formentera, on en la mesada curta que hi romangui foü tan fruitosa, que sempre més m'ha recat de no trobar lleure per
tornar-hi».
Mentretant, el folk-lore s'havia posat a l'ordre del dia a tots els països.
El 13 de setembre del 1852, un decret del president de la República francesa
manava recollir i publicar les poesies populars de tots els departaments de
França, i poc després sortien de l'estampa, ja imperial, les «Instructions du
Comitè de la Langue, de l'Histoire et des Arts de la France» que havien de
servir de norma en la replega i classificació de les cançons que s'anaven recollint. Aguiló, capficat en les seves investigacions, no tingué esment d'aquest decret que suscità una colla de col·lectors a França i estimulà els erudits d'ací, tant que en 1854, Milà i Fontanals publicava a Barcelona les «Observaciones sobre la Poesia popular, con muestras de romances catalanes intditos», obra que, tot i estant escrita en castellà, tingué, segons diu el mateix
Aguiló, una influència decisiva en el renaixement.
El nomenament de bibliotecari de València, càrrec que passà a ocupar
en 1858, el tingué allunyat de Barcelona una llarga temporada. La seva estada a València va decidir el renaixement valencianista. Tots els joves poetes
del Túria s'aplegaven al volt d'Aguiló, que encenia en llurs cors l'amor que
a ell l'arborava. Llorente diu : «En 18x7 vaig escriure els primers versos
en ma llengua nadiua. E l meu amic Vicens W . Querol va seguir el meu
exemple, i , units amb Marian Aguiló, vàrem fundar l'escola poètica valenciana».
Mentre Aguiló feia Horir la llavor del renaixement a València, a Barcelona es consagrava solemnement la renaixença literària amb la restauració
dels Jocs Florals. A Aguiló, apòstol d'aquesta gloriosa resurrecció, l i tocava de dret un lloc d'honor a la gran festa.
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Aguiló torna a Barcelona
Els Jocs Florals I les dues tendències literàries
A l'any 1861 tornà a Barcelona amb el càrrec d'oficial primer de la Biblioteca universitària. E l seu nom com a poeta creixia amb la seva fama
d'erudi'. i de regirador d'arxius. Quan en 1858, Antoni de Bofarull publicà
«Los trobadors nous», antologia de poetes catalans renaixentistes, Aguiló
hi figurava amb les tres poesies : «Una visita als morts», «La mort del cavaller» i «A un xiprer», que, per la seva senzillesa i pel seu to d'íntim recolliment, contrastaven amb la sonora buidor de la majoria de les del llibre.
El caient subjectiu i erudit de la seva poesia, desproveïda en absolut de
qualsevol propòsit actualista, el situaren al cap de la tendència arc«itzant
que s'encarava amb l'eclèctica que capitanejava Bofarull. Sota d'aquestes
discrepàncies lingüístiques i ortogràfiques hi palpitaven dues orientacions
polítiques fonamentals ; sota les apassionades disputes pels plurals en e o
en a, combatien dretes i esquerres. La a i la c, més que formes ortogràfiques
a discutir, eren banderes de partit. Aguiló, però, amb tot i ésser un dels
més convençuts i documentats dels arcaitzants, es mantingué sempre pel
damunt de la barreja, perquè deixant de banda les seves conviccions polítiques i religioses, en propugnar per les formes que patrocinava, no ho feia
sinó pel profund amor que tenia a l'idioma que havia anat desenterrant 1
reconstruint pacientment a costa de sacrificis. La seva passió en aquest
sentit era tan absorbent, que l i ho subordinava tot. I ' n dia, per exemple, sostingué amb Bofarull una discussió tatí viva, que les paraules del literat
reusenc començaren d'eixir tan dures com brunzentes. Ja descordat, Bofarull
n'hi etzivà una que deixà una mica sobtat a Aguiló, qui l'invità que l i tornés
a dir. Bofarull, que interpretà el prec com un repte, repetí la paraula, recalcant les síl·labes com l'home que està disposat a tot. En sentir-la altra vegada,
Aguiló respongué satisfet : «No la coneixia». I traient el llapis l'apuntà
en una llibreta que duia a la butxaca.
Reformats els Estatuts dels Jocs Florals en 1S62, Aguiló fou elegit per
formar el Consistori amb Coll i Vehí, Ulas i Vidal, Llausàs, Angelón, Martí
i Balaguer. La seva influència fou decisiva entre els mantenedors i es reflectí en l'ortografia de les composicions premiades i impreses aquell mateix
any. El seu discurs de gràcies fou la consagració definitiva de la seva tendència erudita, a la qual des d'aquell moment s'adheriren altres escriptor5
de prestigi. En els Jocs de l'any següent guanyà la flor natural, i en els <'e
1866 fou nomenat mestre en Gai Saber. Havia guanyat altra vegada la fioT
natural amb la poesia «Això rai!», i la viola amb la composició «L'enteniment i l'amor». La primera flor natural la guanyà amb la poesia «L'esperança», escrita d'una estrebada una nit en tornar del teatre. Parlant d'aquesta
obra explicava una anècdota que, malgrat la seva comicitat, demostra q^e.
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realment, Aguiló, com deia un escriptor mallorquí, era dels que posseeixen
la clau de l'al·lucinació. Vivia aleshores en una dispesa de vora a Sant Felip
Neri ; en arribar a casa es tancà a la seva habitació i començà d'escriure
amb tal febre, que les hores l i varen passar sense adonar-se'n. En acabar
d'escriure l'últim «A reveure, adéu siau!», se sentí tan extenuat i defallit,
que instintivament sortí de la cambra i es dirigí al rebost per si hi havia
alguna cosa per refer-se. Trobà una cassoleta plena de vianda i menjà amb
tal delit, que no hi deixà res. L'endemà, a taula, la dispesera contà meravellada que durant la nit algú se l i havia menjat el recapte que guardava al
rebost. La bona senyora es feia creus d'aquella misteriosa desaparició, de
la qual cap dels presents no sabia donar una explicació satisfactòria. Aguiló,
que, de moment, no havia parat gaire atenció al fet, de mica en mica anà
recordant, i tot avergonyit explicà vagament el que l i havia passat. La dispesera, en sentir les explicacions d'Aguiló, es quedà encara més mera%ellada,
perquè el que havia menjat eren les sobres d'un bacallà amb suc, menja que
el seu dispeser tenia tan avorrida que només de sentir-ne parlar ja l i venia
basqueig. E l poeta no havia pensat a treure del paiiy la clau de l'al·lucinació
i havia menjat d'esma.
Els perills d'una greu malaltia que se l i declarà en entrar a la majoria
d'edat i les moltes ocupacions que caigueren al seu damunt després de la
mort del seu mestre i amic Piferrer, feren avortar una gran obra poètica que
de molt jove havia concebut inspirada en l'amor apassionat a la seva terra,
a les relíquies de l'antiguitat, i en les meravelles naturals de la illa, en la
qual jugava paper capital la figura «arxipoètica» de Ramon L l u l l , aparellada
amb la d'un patge que hi feia de lligam entre la faula i la veritat històrica.
Tots aquests elements barrejats amb el cabal romàntic de les rondalles índigenes, havien de constituir el tema de la gran obra que, com diu ell mateix,
•tan aviat l i semblava una inspiració que jo feia malbé, digna d'un gran
Poeta, com el desvari d'un boig».
Abandonada, doncs, la idea d'aquest poema magne. Aguiló es recollí
íntimament i dispersà la seva emoció en petits poemes, en els quals donava,
en versos senzills i tebis, les seves més delicades i sensibles intimitats. Així
«Oren escrites les tendres glosses del llibre «Focs-follets», i la majoria de
'es composicions del oLlibre de la mort», editat el primer pel seu fill després
de mort.

L'obra total d'Aguiló no és altra cosa sinó el poema que somià en la
seva jovenesa. E l seu amor profund a la terra i a la llengua, tot el sentiment
^elicadíssim del seu cor, es destriaren entre la seva obra de poeta i l a seva
colossal obra de reconstructor, d'erudit i de folk-lorista. Treballava simultàl'ament amb el poeta que escrivia sense fer aprou cas del lector», el depurador que entaulava batalla contra el «vallfogonisme» imperant, l'animador
^e les nostres glòries literàries pretèrites. Resultat de les seves recerques per
'es biblioteques peninsulars fou la seva «Bibliografia Catalana», premiada
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en 1860 en un concurs de la Biblioteca Nacional. Pasqual Gayan^os l i havia
dit que el catàleg dels llibres catalans a tot estirar podria contenir uns doscents números. Aguiló l i va respondre que sense gaire esforç passarien de
tres m i l , i , naturalment, va fer tot el que va poder perquè la llista resultés
ben nodrida. Va començar per fer reproduccions de' portades, marques d'impressors, segells i gravats, per demostrar la importància de la nostra llengua.
L'obra s'estroncà al plec disset, sense haver-se donat al públic. (Juan fou nomenat oficial de la Biblioteca de Barcelona decidí dur a la pràctica una idea que
covava de molt temps. Aquesta obra era la Biblioteca Catalana, destinada a
aplegar els textos cabdals de la nostra literatura antiga. La col·lecció forma
dotze volums, impresos amb un mirament i un gust exquisits. La majoria
són incomplets : o hi manca part del text o les portades i els pròlegs. Però
així i tot, són l'esforç més considerable i més profitós que s'ha fet del renaixement ençà, tant més, quant totes les transcripcions hi són controlades amb
insuperable escrupolositat.
Juntament amb aquesta Biblioteca Catalana començà un «Cançoner de
les obretes més divulgades en nostra llengua materna durant los segles xiv,
X V , e xvi», en el qual intentava conservar les obres que d'aquells temps ençà
han seguit popularitzant-se entre nosaltres, com el «Llibre dels bons amonestaments» de Turmeda, les «Cobles de la mort», les del «Venturós pelegrí» 1
d'altres i les que ja han desaparegut de la memòria i de les quals molt sovint
es conserven en raríssims exemplars d'tina sola fulla. Per aquesta edició es
va fer gravar caràcters gòtics copiats dels de l'edició del «Tirant lo Blanc» de
València. Les fulles impreses en paper dc tina són disposades amb tanta exactitud amb les impressions dels començaments del x v i , que algunes han passat
com exemplars autèntics de l'època.
A l'any 1875 fou nomenat director de la Biblioteca universitària de Barcelona, encarregant-se de trasladar-la a la Universitat nova, tasca aclaparadora que moltes vegades l'obligà a fer de camàlic ajudat del seu germà Plàcid
perquè en el pressupost oficial no hi havia consignació per als que havien de
traginar tot l'embalum dels llibres. Un cop instal·lada la nova Biblioteca, va
seguir les publicacions començades, i en 1879 inaugurà una nova biblioteca
amb la publicació del «Llibre de l'orde de la Cavayleria» de Ramon Llntti
inèdit fins aleshores. A més a més d'aquesta obra primera de la biblioteca,
que batejà amb el títol de «Bibliotheca d'obretes singulars del bon temps de
nostra llengua materna, estampades en letra lemosina», seguí en 1883 la
«Història de Valter e de la pacient Griselda» del Petrarca traduïda del D w
al català per Bernat Metge. Amb aquest curiós llibret commemorà el vinticinquè aniversari dels Jocs Florals. En 1888 presidí els Jocs en els quals fou proclamada Reina de la Festa la reina Maria Cristina, regent d'Rspanya. En
aquell discurs presidencial, parlant de la simultaneïtat del moviment renaixentista, n'establia una mena d'origen providencial que expressà amb una
figura, que algun comentarista ha qualificat de més brillant que exacta.
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Deia A J Í U Í I Ó : al en aquella hora transcendent i decisiva, burlant tota humana previsió, així com la Verge Maria aparegué en el segle x m a Pere Nolasc,
a Ramon de Penyafort i al rei Kn Jaume, d'u en u i sense saber-ho l'un de
l'altre, per encomanar-los la remença, per «mercè», del cativeri africà, així
una donzella de divinal gentilesa aparegué en temps de ma llunyana adolescència a uns quants joves d'humil saber i mitjà estament ; i ara a Catalunya, i al Rosselló, adés a Mallorca, sus ara a València, més tard a Provença
(també d'u en u i sense que els uns ho sabessen dels altres) els feu l'amorosa
comanda de deslliurar un altre cativeri.» L'any següent, per comanda reial,
es publicava el primer volum del o Romancer popular» amb la sèrie de cançons
feudals cavalleresques.
Totes aquestes publicacions, però, no eren sinó una part relativament
exigua dels materials que havia anat acumulant desordenadament, per sotmetre'ls a plans ulteriors. En les seves carteres tenia còpies de manuscrits, treballs sobre els castells del territori català i sobre noms de casa.
Però allò que constituïa un veritable i ric tresor lexicogràlic era els
milers de paperetes recollides en cinquanta anys, destinades al diccionari
que ell anomenava simplement «inventari de la llengua», perquè el seu propòsit no era ordenar una llista completa del lèxic, sinó aplegar sistemàticanient tots aquells mots poc freqüents o en desús que havia descobert en
els textos antics o havia recollit en el llenguatge viu en els seus romiatges.
Amb els materials d'aquestes carteres, propietat de l'Institut d'Kstudis Catalans, es publica el gran diccionari de l'idioma sota la direcció de la secció
ue filologia. L'ordenació i comprovació de l'enonne quantitat de paperetes
representa un treball d'una paciència i d'una escrupolositat exemplars, perquè Aguiló no seguia un sistema en la catalogació dels mots. Apuntava les
Paraules en el primer tros de pa' er que tenia a mà. Dels retalls que hi ha
en les carpetes de l'Institut, no n'hi ha cap d'igual : uns s6n trossos de carta
^'un amic o comunicant espontani ; altres són retalls d'olicis re'mts en l'exercici del càrrec oficial. A darrera d'alguns es poden llegir fragments no se sap
^e què ; a algun l l i hem vist el nom i la signatura de Blanes, a d'altres s'hi
Pot llegir el norií de Miquel i Badia. A molts els falta la referència del text
•f on procedeixen o de la localitat on s'han trobat; en canvi, n'hi ha que el
comunicant, per aclarir el significat del mot tramès, l'acompanya amb un
Petit esquema de l'objecte que la paraula designa. Com a detall per explicar
e' cert desordre que lli ha entre aquell inapreciable tresor, cal dir només que
una vegada que Aguiló va anar a Madrid, va tornar amb una bona collita
'eta explorant diferents textos antics. L'home havia escrit els mots en fulls
('e paper de barba doblats pel mig de dalt a baix ; a dalt del paper hi havia
escrit l'obra o l'autor d'on procedien els mots escrits a la fulla. En ésser a
Barcelona, va encarregar al seu germà que els retallés i els fiqués a les cani'ses per matèries. Enllestida que fou aquesta enutjosa Feina, es va recordar
TO al costat dels mots no hi havia la procedència, que solament constava a
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dalt. B l seu germà tampoc s'havia fixat en l'omissift, de manera que totes
aquelles paperetes van anar a barrejar-se amb les de les camises respectives
sense la indicació necessària, i així han quedat, complicant la feina dels
ordenadors actuals.
La manera tan personal de treballar d'Aguiló, tan .meticulosa com poc
metòdica, feia impossible la col·laboració eficaç. La formació del seu romancer
per això fou tan lenta. La reconstrucció d'una cançó amb totes les variants,
ospurgant-ks d'interpolacions estranyes, era una tasca pacientíssima que
hauria marejat a qualsevol altre que no hagués estat ell. A Sant Julià de V i latorta, on passava els estius, havia treballat molt en el romancer. Rn una
habitació superior, s'havia fet instal·lar una mena de taulell, damunt del qual
estenia tots els textos de la cançó que treballava. Molt sovint cl taulell quedava totalment cobert de fulls voleiadissos, que anava consultant a cada vers,
escrivint-hi notes al marge, fins que havia establert una variant tipus.
Aguiló fou un dels precursors de l'excursionisme. La seva avidesa de
trobar l'ànima de l'idioma el llançà a les més penoses exploracions en un
temps que l'anar pel món era un sacrifici. Perquè cal pensar que comença
les seves recerques quan encara no existia el ferrocarril enlloc de la península.
Amb això n'hi ha prou per imaginar-se les peripècies que l i havien de sobrevenir i els mals passos en què es degué trobar. De les seves excursions de jove,
però, en guardava els records més vius de la seva vida. Massó i Torrents diu
que era del que més l i plaïa parlar a les seves velleses. Recordava els ardits
a què havia hagut de recórrer per arrencar a la gent camperola desconfiada o
esquerpa el tresor de la saviesa o de la poesia popular que guardaven sense
saber-ho. Diu Massó : «La seva paraula, dotada de gran encís, tot i estroncant-se, s'anava convertint en l'espill del record qual evocació produïa. U'13
regada a Pardines és pres per un malfactor, i , desfet aviat l'erro, la gent
se l i torna sobtadament afectuosa i ell es pot lliurar a una de les més fructuoses arreplegadisses. Una altra estona contava com s'havia perdut en leS
muntanyes d'Andorra, i , explicant-ho, comunicava realment la sensació del
cansament, de la por, de la nit que s'atança i del fred que l'enrampa ; a la fi.
amb els peus destrossats, erts i esparracada la roba, arriba a poblat, on troba
una noia sola que tot seguit l i prepara aigua calda i ella mateixa l i torça els
peus i els hi cura. 0 bé un altre dia contava que, retut per la fadiga, s'havi3
ajegut a un prat al bo de la florida a l'ombra d'uns arbres que l'agombolaven
'amb el seu remoreig i que amb ta impressió d'un gran benestar s'hi havia
adormit moltes hores amanyagat per somnis deliciosos.» No tot eren contratemps, però : una vegada, furgant entre les runes del monestir de Jous,
va trobar una medalla abacial del segle x. Una altra vegada, anant d'excursió amb Coll i Vehí i altres amics, en disposar-se a reposar, mentre preparaven el dinar que havien de fer sota els arbres, va adonar-se que en el paper
en què havien dut el llard, s'hi veien uns tipus estranys. Va agafar el paper
enllardat i mirant-se'l bé va veure que-era un full d'una edició antiga de'
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«Tirant lo Blanc.• Sense esperar més, va fer-se acompanyar al poble i es
dirigí a la botiga d'on havia sortit aquell full, i es trobà que el cansalader
tenia a les golfes gairebé l'edició sencera, que havia comprat per paper vell.

Jubilat per exigències de l'escalafó, es reclogué a casa seva, on acudia
tota la joventut literària a sentir la seva veu patriarcal. Allí, en el seu despatx d'un primer pis del carrer de Casp, se'l trobava voltat de munts de l l i bres i de manuscrits, que apagaven el so de les converses. Allí, els ulls sempre
una mica somniosos i febrosencs del poeta s'encenien parlant dels tresors
que tenia recollits i dels projectes que pensava realitzar. E l to una mica sacerdotal de la seva veu càlida i segura, i la seva presència que la blancor de
la barba i del cabell feien més impressionant, ennoblien l'entusiasme que
comunicava als altres. Les seves mans s'entretenien palpant aquells papers
vells, amb els quals havia conviscut tan íntimament, que assegurava que un
dia, tornant de visitar el castell dels Papes d'Avinyó, en ésser a vora del
riu, se l i havia aparegut en forma corporal el seu compatrici el Beat Ramon
Llull. Una obra feta amb aquest espasme continu no podia pas resultar un
model de mètode. Nat del romanticisme, morí essencialment romàntic, i tota
la seva obra és producte d'aquest desfici sentimental. Per això, si per una
banda és el precursor immediat de Verdaguer, pel sentiment, per l'emoció,
és l'antecedent pròxim de Maragall. E l l fou el primer de commoure amb les
tendres confidències de la seva sensibilitat ; entre la prosa mètrica dels pri•ners rimadors del renaixement, els seus versos tenen la penetrant aroma de
les flors boscanes i el seu llenguatge la cadència de la poesia popular.
Morí el dia 16 de juny de 1897. Fins a l'últim moment restà fidel
a l'amor de la seva vida. Quan la seva muller l i apariava la cambra per
rebre Nostramo, encara va tenir esma d'encomanar-li que anés amb compte
3 retirar uns volums antics que tenia aprop del llit. E l l , que havia tingut
un malaltís afany de perfecció per les seves obres terrenals, deixà el món
com un perfecte creient.
C A R L E S
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El Ku-Klux Klan
la nostra premsa dóna notícies relatives a les fetes del Ku-Klux
Klan als Estats Units. Generalment són notícies tràgiques i sagnants.
\ ^ _ J El caire novellesc i misteriós d'aquests fets va més enllà dels episodis
entremaliats i pintorescos. Com que entre nosaltres no són gaire coneguts
ci caràcter, els orígens i l'actuació d'aquesta societat, creiem que serà interessant de parlar-ne amb alguna extensió a la R E V I S T A D E C A T A L U N Y A .
OVINT

Caràcter del Ku-Klux Klan
El Ku-Klux Klan és una espècie de societat secreta que actúa alhora
en sentits diversos i per múltiples procediments. Els seus afiliats no vacil·len,
en determinats casos, a apel·lar a la violència. Dels cops violents del Ku-Klux
Klan són víctimes predilectes els negres ; però també va dirigida contra els
«atòlics i els jueus. Cal tenir present que aquesta associació juga un important i activíssim paper en les eleccions nord-americanes.
El caràcter del moviment és xenòfob i protestant. Algú l'ha comparat
al feixisme italià. En el fons, es tracta d'un rebrot del sentiment de fanatisme xovinista i religiós que s'ha manifestat diferents vegades en el curs
de la història dels Estats Units. El sotrac de la gran guerra ha produït
aquesta rebrotada. «Es—diu Jean Bourdeau—la manifestació d'un conflicte
de races i de sectes religioses, en un país on els pobles d'P'uropa, d'Asia i
d'Africa viuen sota lleis uniformes, i on l'esperit de llibertat i d'igualtat
democràtiques, els drets de l'home i del ciutadà, base de la Constitució, i e^
principi de cristiana confraternitat, són atacats per la puixança d'antipaties
instintives i per l'ambició inextingible de dominar.» ( i ) .
Antecedents del moviment. — Els Know nothing
Aquesta aversió a conviure amb gent d'altra raça i d'altra religió ve
do lluny als Estats Units. Tan bon punt la República fou fundada, OOlD
volgué defensar-la contra la invasió dels estrangers amb la Alien oci de 1 àBJ
d)
Journal

Jean
éa

Bootdcan :
Débals,

dc

f'n

mouvi'incnt

París, 2 r n a í í

/ascisti1921

aux

Etats

Unís.

I.e

Ku-Klux

Klan.

Article

i>iil»Hc3l B^

BL

K U - K I . U X

KI.AN

479

1798. Als japonesos, doncs, no els passa als Estats Units res d'inòdit. Els
puritans miraven com a indesitjables els elements llatins i catòlics i sentien
repugnància de tractar-los sobre la base de condicions d'igualtat. D'altra
banda, l'esperit purità creia veure en els dits elements una tendència a canviar la forma de govern i a establir una mena d'aristocràcia. Totes les malifetes dels estrangers eren ja aleshores carregades en compte a l'Església catòlica pels puritans del Nord-Amèrica.
Des de bon principi els fundadors de la República dels Estats Units es
trobaren amb un fort corrent immigratori de catòlics irlandesos. L'any 1833
els irlandesos immigrats als Estats Units pujaven a un milió i mig. Els xovinistes anglo-saxons no els trobaven agradables. Els acusaven de poca educació
cívica i de posar llur adhesió a l'Església per damunt de la fidelitat a llur
nova pàtria. En part aquests retrets tenien fonament. Els irlandesos que
havien anat a Amèrica es mostraven sovint ineducats, fanàtics i indisciplinats. Quan, a partir de l'any 1830, vingué la construcció de gran nombre de
vies fèrries, hi acudí una torrentada d'irlandesos turbulents, que provocaren
alguns desordres greus.
Això portà una reacció. Va fundar-se una societat secreta anglo-saxona
anomenada dels Know nothing, és a dir, d'aquells que no saben res, que
mantenen el més estricte secret de llur organització i llurs fetes. Si havien
de comparèixer clavant la justícia, els afiliats d'aquesta associació es refusaven a dir res, repetien tossudament que no sabien res de res. Les dues
Principals finalitats dels Know nothing eren la repressió severa i extra-oficial
de les extralimitacions dels irlandesos i el privar aquests d'ocupar llocs representatius a les corporacions públiques. Amb aquest últim objecte van
constituir comitès electorals que exigiren als candidats la prova que llurs
ascendents posseïen el dret de ciutadania nordamericana almenys des de
tres generacions.
Les associacions de Know nothing van anar degenerant, i acabaren per
convertir-se en ( amorra i un Majjia. E l president Buchanan (1857-1861) les
declarà illegals. Ea guerra de .Secessió (1861-1S65) les féu desaparèixer.
Dels Know nothing al Ku-Klux Kian
Aviat, però, es formà una nova associació secreta amb el mateix esperit.
Fou el Ku-Klux Klan. A l principi, aquestes associacions eren purament
^'esbarjo. Ku-Klux tenia el sentit de cercle (del grec Kuklos). Però els veterans de l'exèrcit federal, en l'any 1866, van convertir aquestes associacions recreatives en organitzacions d'acció política i social, que tenien com a
Principal objecte el manteniment de la supremacia dels blancs sobre els
"egres que l'abolició de l'esclavitud havia emancipat. Fins a cert punt,
a<luesta acció estava justificada, puix que molts negres, en esdevenir
'Hures, cometeren excessos vituperables. Els Ku-Klux constituïen una força
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misteriosa que volia aterroritzar els
baven fins al linxament.
En restablir-se l'ordre, l'acció
l.)'altra banda, es convertien sovint
dent Grant a combatre'ls. A l cap de
desaparegueren.
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negres' amb represàlies, que sovint arridels Ku-Klux ja no tenia raó d'ésser.
en pertorbadors, i això obligà el presipoc temps aquestes associacions secretes
Blancs i negres

A despit de la democràcia igualitària, les relacions entre blancs i negres
uordamericans no han pogut fer-se normals i cordials. Els prejudicis de raça
són forts encara. Durant la gran guerra, per exemple, entre les tropes expedicionàries dels Estats l'nits, formades per unitats blanques i negres, el fet
de comissionar oficials negres trobava dificultats, i es donà el cas que els
soldats blancs deixaven de saludar els oficials negres. Potser els negres havien confiat que llur excel·lent conducta militar els faria més considerats
de llurs conciutadans blancs. Sigui de qui sigui la culpa, això no succeí. Tornaren els actes de violència i els linxaments.
En mig d'un ambient de rancúnies racials, un home amb temperament
de visionari, el coronel W illiam Joseph Simmons, va iniciar, l'any 1918, la
reconstitució dels Know nothing i els Ku-KIux. L'objecte de la nova associació secreta era la lluita contra els negres, els catòlics i els jueus, i a més
contra tots els qui s'oposessin o es resistissin a la seva acció.
L'organització del novell Ku-Klux Klan és senzilla en el fons, però
exornada amb cerimònies i rites pintorescos i sovint grotescos. E l ritual és
copiat de l'antic, amb algunes modificacions. Els afiliats paguen una quota,
prenen el nom de «cavallers de l'Invisible Imperi», duen una vesta blanca
amb una cucurulla i la cara tapada amb un drap blanc a través del qual
hrilien, dintre dos forats, els ulls misteriosos. E l cap suprem dels associats
es titula Gran Encisador ; els altres caps són anomenats Dragó, Tità. Celebren assemblees clandestines i nocturnes, sovint en llocs solitaris. Tenen un
tribunal que jutja i castiga els ciutadans. Els avisos d'aquest tribunal tenen
un caràcter melodramàtic per aquest estil : «l'ull fosc del capitost us guaita...», «el punyal brillarà al clar de lluna...». L'acusat troba els avisos i les
sentències a casa seva, sense saber qui els hi ha portat. En alguns casos cs
mana a l'acusat que canviï de conducta, si no vol caure sota les penes decretades pel Ku-Klux Klan. Altres vegades se l i ordena que se'n vagi del país.
Els homes d'aquesta secta, diu un dels seus adversaris més coratjosos,
M. E . Foster, de Texas, han organitzat, dintre una lliure República, n "
imperi amb un tron, un reialme amb un emperador, un poder secret qul
mana un exèrcit de súbdits obedients i castiga tots aquells qui gosen desobeir
les seves disposicions, tant si pertanyen com si no a l'organització (1).
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«Simmons—escriu Foster—estava imbuït d'idees ingènues. Volia crear
una gran germandat d'homes blancs que es resistissin als creuaments amb
els elements forasters, i purifiquessin i exalcessin la raça, especialment els
nadius del país. Oblidava que el Nordamèrica és un país nou i que tots els
nastres avantpassats vingueren de platges forasteres, fa solament una centúria o cosa així, i que són aquests homes els que han fet possibles i poderosos els Estats Units. Oblidava que la llibertat de religió és una part de les
nostres garanties constitucionals i que l'odi de races no pot ésser mantingut
en un país que deu la seva existència a la immigració. La idea de Simmons
no progressà gaire fins que Clarke hi ajudà amb una campanya de ràpida
propaganda. Fou Clarke i la seva colla d'agents els qui perfeccionaren l'organització. Cada agent, dins la demarcació pròpia, organitzava la caça de
diners per a l'Ordre, tot cobrant sempre una important comissió.»
Als Estats del Sud el Ku-Klux Klan s'estengué ràpidament, com una
epidèmia, en els anys 1919 i 1920. La Florida, la Luisiània, Texas, la I n diana, la costa del Pacífic, la Califòrnia, etc, s'ompliren d'aquestes associacions de combat. Més endavant arribaren fins a Chicago i Nova York. Els
partidaris del Ku-Klux Klan asseguraven que eren tres milions. La xifra
^s, probablement, molt exagerada. L'Estat on tenen més gent és el d'Indiana
(($00.000 afiliats).
En alguns Estats el Ku-Klux Klan entrà en lluita amb les autoritats
loc^Js, geloses del prestigi del poder péblic, amenaçat per un poder secret.
Les audàcies dels «cavallers de l'Invisible imperi» creixien. Entre altres vexacions, obligaren a tancar les escoles lliures dels negres, els jueus i els
catòlics.
El moviment prengué una forma electoral. Els afiliats a l'associació faniosa lluitaren per apoderar-se dels càrrecs públics.
Per lluitar contra el Ku-Klux Klan s'ha format una «Lliga de cooperació
'nter-racial», composta per blancs i negres, clergues, doctors i professors.
"Mentre el Ku-Klux Klan—escriu Bourdeau—protegeix les blanques contra
els atemptats i les violacions perpetrats per negres, la Lliga pren al seu torn
'a defensa de les negres contra els intents i les seduccions dels blancs. Si la
diferència de color excita entre els homes una antipatia instintiva, exerceix,
al contrari, una marcada atracció entre els sexos diferents».
Els metodistes contra els catòlics
En allò que el Ku-Klux Klan representa una acció del fanatisme procontra el catolicisme, ha trobat la cooperació dels metodistes nord^niericans. Aquests constitueixen una excepció dins l'ambient de tolerància
1 ^e mutual respecte que hi ha als Estats Units en el terreny religiós. Els
Presbiterians, els baptistes, els unitaris, els catòlics romans i àdhuc els
s
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lliurepensadors lluiten amb armes lleials i corteses. Però els metodistes,
que pertanyen, generalment, a les classes poc cultivades, mostren un fanatisme recelós i agressiu. Tenen instal·lada a Roma mateix una missió de
vigilància, que en un imprès de propaganda, L a nostra obra a Itàlia, compara
l'Església romana a la serp de Laocoon. E l cap de les missions metodistes
mediterrànies és el bisbe Edgar Blake, el qual ha entrat en relacions amb
l'anomenada Església vivent de Rússia, els sacerdots de la qual proclamen
l'acord entre el bolxevisme i els ensenyaments de Jesús.
La decadència del Ku-Klux Klan
D'algun temps ençà aquesta associació sembla haver entrat en un període de decadència. L'actitud enèrgica d'algunes autoritats, que no s'han
deixat dominar pels procediments de terror posats en pràctica pels blancs
cavallers de l'Invisible Imperi, han deturat llurs audàcies i han trencat llur
força.
D'altra banda, dintre de l'associació han esclatat escàndols per qüestions de diners. E l seu fundador, William J. Simmons, es retirà. Mesos enrera morí en un accident d'automòbil.
A l començament, un cert nombre d'homes de bona fe entraren en el
Ku-Klux Klan creient en l'elevació de la seva finalitat. Com era de preveure,
l'associació ha anat degenerant, com les seves antecessores, en una Camorra
pertorbadora i intolerable. Tanmateix, els grups de cavallers de l'Invisible
Imperi tenen encara una força considerable.
Z.

SAGITARI
L a publicació en les vostres flancs de l'estudi de Rovira i VirgUi tCamhó
com a politic*, coincidí, s i fa o no fa, amb la tomada a Barcelona del pretèrit i futur líder de la L l i g a Regionalista.
1 això féu que alguns tafaners sentissin curiositat per saber quin efecte
havia fet aquell estudi d'anatomia psicològica al propi interessat.
L e s coses i les opinions de Cambó són, d'algun temps ençà, molt recòndites. E l s tafaners no es desanimaren per això. I un d'ells interpel·là un
jove literat íntim de Cambó, del qual rep sovint les confidències.
— H a llegit Cambó l'article de Rovira?—li preguntà.

—Sí.
—S'ha molestat gaire?
—No gens!
— Q u è en diu?
—Que està b é !
E s clar que aquesta opinió del propi interessat no significa l'adhesió a
totes i cada una de les afirmacions de l'estudi, sinó un reconeixement de la
bona punteria general, de l'honestedat en la disecció psicològica i de l'interès del treball.
I é s que Cambó é s prou intclligrut per preferir les crítiques raonades a
^s apologies incondicionals.
—Cambó—deia dies enrera un polític català—té el bon gust de no ésser
Completament cambonista.
I

f

f
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A la Revue de France E n r i U Hovelacque publica alguns records perso""/v d'Anatole France, on apareixen judicis sobre altres persones.
Pa'laul de Maurice Barrés i de la seva actitud contrària a Drevfus dur"'il l'afer f a m ó s , Anatole France assegurava que Barrés patia de feblesa inWectunl.
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— E i seu costum inveterat—deia—ós de fer l'aposta sobre el mal cavall.
No ho pot fer d'altra manera. No té cap tacte. E n homes, en política, Barrés
té l'error infal·lible...
Durant la campanya de l'afer Dreyfus, France tractà el condemnat de la
illa del Diable, i personalment ni li va plaure.
— E l capità Dreyfus—explicava—és el tipus mateix del militar que l'ha
condemnat. S i ell hagués estat jutge de la pròpia causa, s'hauria condemnat
a si mateix!
í

í

í

A Viena s'han publicat recentment dos llibres sobre la dinastia dels
Habshurg. L ' u n , escrit per Von K e k u l é von Slradonitz, és un estudi històric, anatòmic i biològic sobre l'origen del llavi característic d'aquesta família.
Renunciem a reproduir algunes de les dades que l'autor consigna. N o m é s
direm que, al seu dir, aquest llavi apareix per primera vegada en la faç del
rei E n r i c I I de Castella, segons el presenta la pedra tomhal de l'any 1354Tingueren aquest llavi Joan I , el seu fill E n r i c I I I , Isabel la Catòlica i la
seva filla Joana la Boja, a i x í com Carles I d'Espanya i V d'Alemanya, el
qual, segons Von Kekulé von Sfradonitz, fou el primer Habshurg típic, puix
que presentava els senyals somàtics del llinatge: el llavi gros i el craui
aixafat.
L'altre llibre vienès al·ludit és un recull d'anècdotes atribuïdes a diversos
monarques austríacs. Algunes d'aquestes anècdotes s ó n , val a dir-ho, una
mica inversemblants. F a l'efecte que l'autor de l'anecdotari. Fred Heller,
hi ha posat un cert nombre de contalles fantàstiques. De totes maneres, trobem interessant de reproduir algunes d'aquestes auccdoles. Allà va.
Una vegada l'emperador Francesc era visitat pel seu metge. Aquest l '
digué:
— Vostra Majestat té una excellent constitució.
E l sobirà, que era absolutista, va indignar-se:
• — F o r a ! H a parlat de Constitució!
I el tregué de l'estança.
De l'emperador Francesc-Josep el llibre explica que en els últims anys
de la seva vida repapiejava tant, que el pobre home sovint no sabia on era «•
en quin any vivia. U n dia de l'any i g i ò passava amb el seu ajudant, el comte
Paar, per la Mariahilferstrasse, i s'adonà que els edificis estaven endomassals.
— / això, què ha succeït?—preguntà.
—Que hem vençut—respongué el comte.
— A h, però és que estem en guerra?—féu l'emperador.
— S í , Majestat.
I Francesc-Josep, recordant-se de la guerra austro-prussiana del àà,
exclamà tot content:
—Braus minyons, que les tornen fortes als prussians!
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Franccsc-Josep es creia que estava en guerra amb Prussià.
Però la millor anècdota és una frase que corregué per Viena poc després
de la mort de Francesc-Josep. E l s vietiesos, humoristes, deien que, en arribar
l'emperador difunt al cel, Nostre Senyor li preguntà si desitjava alguna cosa.
—Sou molt amable, Senyor Pare etern—respongué Francesc-Josep.—
Però a fi d'evitar incidents, no us sembla que faria bé de consultar abans el
Comandament alemany?
Ara dues anècdotes de. l'i'iltim emperador, el dissortat Carles I V .
Conten que quan pujà al tron, cridà el ministre de la Guerra i , amb to solemne, li d i g u é :
— F é u saber als vostres generals que el temps de les derrotes s'ha acabat.
D'ací endavant s'iia de vèncer.
Però els austro-hongaresos seguien perdent. Una vegada digueren a
Carles I V que Guillem I I estava queixós perquè considerava que l'acció austríaca al front rus era flaca.
— A h ! — d i g u é Carles I V . — L a troba flaca? S i no haguéssim estat flacs,
ens hauríem retirat d'una vegada!
f

f

I

L a crisi ministerial francesa ha fet sortir a flor de premsa, diguem'ho
oixi, un bon ramell d'anècdotes picants i de frases enginyoses.
Una frase de les que té més punta—i una punta enverinada—és la que
es suposa pronunciada temps enrera per Briand, a propòsit de Caillaux:
—Jo no aniria amb ell de cacera. Tindria por que em fes assassinar per
l'esquena.
Una altra vella frase de Briand, aquesta sobre P a i n l e v é :
— U n polític quan troba un edifici en el seu camí, es desvia una mica i
passa pel costat. Un matemàtic tira una ratlla dreta i passa a través. M . Painlevé és un matemàtic!
A r a . Painleï'é, Briand i Caillaux s'han reconciliat. Hom dubta que la
Hovfl amistat dels dos últims duri gaire temps.
Léon Daudet. que té un fèrtil talent per a la injúria, ha fet de Caillaux
1 Briand una definició que és una burxada de ganivet. H a escrit, en efecte,
dins el nou Govern, Caillaux és la sang i Briand és el pus...

CRÒNIQUES CATALANES
La Història i l'Erudició
L'homenatge al P. Ehrle: l'aportació catalana
Voldríem parlar una mica llargament de l'homenatge de què fou objecte,
a Roma, el Cardenal Franz Ehrle. Un doble motiu ens hi impulsa : de primer, els mèrits de l'homenatjat ; tot seguit, el fet que Catalunya, per mediació dels seus historiadors i erudits, hagi estat dignament representada en
l'homenatge.
Franz Ehrle nasqué a Isny, al VVürtemberg, el 17 d'octubre de 1845.
Als setze anys va entrar en el noviciat dels jesuïtes de Gorheim (Hohenzollern), i d'allí passà al Col·legi de Friedrichsburg i a l'abadia renana de Maria-Laach. Fou ací on treballà per la primera volta com a bibliotecari.
Expulsats d'Alemanya els jesuïtes, va passar a Anglaterra, on acabà els
seus estudis i fou consagrat sacerdot, i més tard a Hèlgica, on inicià la seva
activitat literària. Oberts als estudiosos, per Lleó X I I I , els Arxius del Vaticà, fou tramès a Roma. FA seu daler cabdal era d'escriure una història de
l'Escolàstica. Temps ha que hi treballava, i per formar-se una idea del material del qual havia de servir-se, va emprendre, l'any 1881, un viatge per Itàlia, i , l'any següent, un viatge a París, Londres, Oxford, Leipzig i Mònaco.
Així li fou possible començar a donar a la llum, l'any 1883, monografies dedicades especialment a l'Escolàstica franciscana i a l'Escola de Salamanca
del segle x v i . Per aquest temps va fundar, amb el P. Denifle, O. P., VArthiV
für lÀleralur-umi Kirchen^eschichle des Millelallers. Entre els treballs que

hi figuren del P. Ehrle, trobem estudis sobre la història de l'antipapa Pere
de Luna. Les seves recerques entorn d'aquesta personalitat de la nostra
història el van obligar a fer un viatge a Avinyó, Barcelona, Madrid, l'Escorial i Penyíscola.
L'any 1890 va començar a exercir la seva influència decisiva dins la
Biblioteca Vaticana, mercès al nomenament de «membre extraordinari» del
Concell administratiu amb què fou distingit. I la mort de Mons. Isidor»
Casini no féu sinó intensificar-la, perquè el papa Lleó X I I I va encarregar el
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P. Ehrle de substituir-lo i el nomenà Prefecte de la Biblioteca. Es exercint
aquest càrrec que s'ha atret l'estimació i la devoció dels estudiosos qui d'arreu del món acudeixen a Roma. Mercès als esforços del P. Ehrle, la Biblioteca Vaticana va esdevenir un dels centres de cultura més importants del
món. Els vells serveis hi foren millorats i se'n crearen de nous. Els fons de
la Biblioteca foren augmentats amb l'adquisició de col·leccions tan riques
com la biblioteca Barberiniana i la col·lecció numismàtica Randi.
Feixuga com era, una càrrega semblant l i impedia, gairebé, completament, de dedicar-se als seus estudis personals. Per això, al cap de quinze anys
de treballar-hi, va demanar al papa Pius X que volgués deslliurar-li'n. La
sola cosa que aconseguí fou que l i permeté de tenir un Subprefecte amb dret
a la successió. Fou no menys que Achille Ratti, llavors Prefecte de la Biblioteca Ambrosiana de Milà, i avui papa amb el nom de Pius X I .
A la fi, l'any 1914, el P. Ehrle va aconseguir que l i fos permès d'abandonar definitivament el seu càrrec i de dedicar-se, ja en plena vellesa, a la
prossecució dels seus estudis personals. Però la guerra s'hi interposà aviat, i
el P. Ehrle degué abandonar el seu retir del «Pontificio Istituto BiblicoB.
A Mònac va passar la major part del seu exili. E l 1919 tornà a l'Tstituto B i blico. E n 1922 va rebre de les mans de Pius X I la púrpura cardenalícia. En
1924 va fer els vuitanta anys, i aquest ha estat el pretext que els seus admiradors han emprat per fer-li l'homenatge.
La manera d'honorar-lo ha estat l'escaientíssima de fer-li ofrena, per
mà del Pontífex, en acte solemne, de cinc grossos volums, formats per treballs
d'historiadors i erudits de tot el món, i compresos sota el títol comú de MisceUànea Francesca EbrJe. Ja hem remarcat en un altre indret (1) com la representació de les terres peninsulars de parla castellana hi és molt migrada :
cap col·laborador dins la Miscel·lània, cap nom dins la llista d'historiadors i
erudits qui signaren la convocació a l'homenatge ; cap figura de relleu, cap
universitat, ni el «Centro de Estudiós históricos» de Madrid, ni tan sols la
«Escuela espanola de Roma de Historia y Arqueologia», entre els oferents
dels volums de la Miscel·lània. Tan sols algunes institucions i publicacions
de caràcter religioso-docent, com l'aArchivo Ibero-Americano» publicat pels
Franciscans, com el Col·legi Màxim, S. J., d'Ona (Burgos), com la Universitat Pontifícia de Comillas (Santander), han acudit a l'homenatge. Entre
els particulars no trobem en les llistes sinó el Conde de las Navas.
Però deixem de banda aquesta injusta i estranya inhibició, qui no ens
interessa directament, i examinem la manera com les nostres institucions de
cultura i els nostres historiadors i erudits han acudit a la crida. Fem constar,
en primer lloc, que entre les persones qui signen el document-convocatòria
hi ha el nostre Rubió i Lluch ; que la llista de biblioteques que han contribuït
a les despeses de l'homenatge és encapçalada per la Biblioteca de Catalunya ;
(i)

PublMM

(1

AbHl).
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que entre els Instituts hi figura el d'Estudis Catalans, entre les Universitats
la Facultat de Filosofia i Lletres de Barcelona, i entre els particulars el doctor Rubió i Lluch, Ramon d'Alòs, secretari general de l'Institut d'Estudis
Catalans, i el canonge Puig i Puig. Quant als treballs publicats dins la Miscel·lània, hi trobem els següents, deguts als nostres historiadors i erudits ;
«Documenti per la Storia delia Biblioteca di Alfonso i l Magnanimo» per
Ramon d'Alòs ; «Un inventario delia Biblioteca de Calisto III», per Francesc
Mailorell ; «Itinerario del Papa Luna de Perpinan a Tarragona», per Sebastià Puig i Puig ; «L'évéque d'Urgell Berenger d ' E r i l l (1371-1388) et le Schisme d'Occident», per Pere Pujol-Tubau ; i «Notizie delia Francia inviate da
Filippo d'Evreux alia Corte di Barcellona», per F . Valls-Taherner. Ultra
aquests treballs, en foren també tramesos per A. Rubió i Lluch, A . Duran
Sanpere, director de l ' A r x i u municipal de Barcelona, Jordi Rubió i Balaguer,
director de la Bibioteca de Catalunya, i J. Sanchis i Sivera, canonge de la
Mçtropolitana de València. Però aquests treballs, com els de molts altres erudits estrangers, no pogueren ésser publicats, per haver estat ja cobert, de
mol"., el nombre prefixat de pàgines.
Catalunya, doncs, ha estat ben representada en aquest homenatge, al
qual han contribuït homes de ciència de tot el món civilitzat. Els treballs dels
nostres historiadors no desdiuen dels altres. Tots quatre són mostres d'erudició segura i honrada. E l de Ramon d'Alòs ens aporta una sèrie de documents per a la història de la Biblioteca d'Alfons el Magnànim. Són d'una
gran importància, especialment l'Inventar' dels llibres de la cambra règia,
fet l'any '.417. \ ' h i ha prou amb dir que, en conjunt, els documents publicats
en aquesta monografia, tots ells inèdits, donen un centenar d'obres de la
Bibliot.jja d'Alfons I V . Solament el citat inventari ja en dóna el triple que
el publicat en 1917 per Gonzàlez Hurtebise dins l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. (Juan es va fer aquest inventari (1412), Alfons no era sinó
infant ; quan es féu el que publica Ramon d'Alòs, ja era rei. La seva biblioteca, que ens pot ésser així coneguda en els seus inicis (cal creure que després
degué augmentar considerablement), ve així a figurar dignament—superantne alguna—al costat de la biblioteca de la seva muller Maria de Castella, i de
les de Martí l'Humà, el Príncep de Viana i el conestable de Portugal (el nostre Pere I V ) . El recull del senyor Alòs ens prova, a més a més, que abans de
posar-se en contacte directe amb el Renaixement italià, Alfons sentia ja
una remarcable amor envers la cultura.
Ramon d'Alòs qualifica el seu treball de «pregustazione de recerche pió
larghe e piú minuziose». Ens plau que sigui així, i ens prometem un seu
extens i documentat estudi sobre la bibliofília del rei Magnànim.
El treball de Francesc Martorell versa també sobre una biblioteca. La
seva època és la mateixa de la d'Alfons I V . E l seu posseïdor no és un rei,
però és un papa : Calixt I I I , Alfons de Borja. L'inventari dels seus llibres es
troba a la Biblioteca capitular de Vich, en un quadern de vuit folis, afegit al
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catàleg dels llibres del papa Nicolau V . Es el contingut d'aquest quadern allò
que publica el senyor Martorell. Notes abundoses on identifica força llibres
acompanyen el text ; un curt, però just comentari sobre el caràcter de la
biblioteca, el precedeix. Es tracta d'una biblioteca gairebé exclusivament
jurídica. E l docte secretari de la secció Històrico-arqueològica de l'Institut
veu en l'inventari que publica un nou document, tal vegada el més interessant, per conèixer el caràcter de Calixt I I I . cAlfons de Borja—escriu—havia
viscut en contacte continu amb la gent del Renaixement a la cort esplèndida
i culta d'Alfons I V , a Barcelona, València i Nàpols ; comissions diplomàtiques del Magnànim l'havien dut a recórrer França i Itàlia ; i , tanmateix, és
tothora un representant de la tradició medieval ; no sent l'interès ni la curiositat dels seus contemporanis envers el món antic qui reneix, i el nou esperit
de l'època no influeix en la seva ànima ; una sola empresa l'incita durant el
stu govern : la croada contra els turcs ; una sola disciplina l i interessa : e)
dret. Calixt I I I és essencialment, quasi exclusivament, un jurista».
Aquesta breu i exacta semblança del papa ens explica que arribés a aplegar una de les biblioteques jurídiques més importants de la seva època, comparable solament, en aquest aspecte, a la biblioteca d'un altre català, amic
seu i company a la cort del Magnànim : la biblioteca de Pere Becet, batlle
general de Catalunya. Francesc Martorell coneix també a fons aquesta biblioteca, car fou ell, amb col·laboració amb F . Valls-Tabemer, qui va publicarne l'inventari dins l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (1911-12). Per
això pot afirmar amb seguretat que les dues biblioteques es completen i forneixen dades interessants per a l'estudi de la bibliografia jurídica del segle xv. Els estudis del canonge Puig i de mossèn Pere Pujol estan relacionats amb el Cisma d'Occident. E l primer segueix l'itinerari del papa Benet
X I I I des de Perpinyà a Tarragona, quan, la seva fortuna anant cap a la
Posta, prengué l'amarga decisió de retirar-se a la seva terra. L'itinerari, forÇa complet, és il·lustrat amb notes i documents. El segon estudia la posició
del bisbe d'Urgell Berenguer d'Erill davant del cisma. Un document conservat als Arxius de la Catedral d'Urgell, d'on Mossèn Pujol és arxiver, ens
Permet conèixer la íntima i ferma decisió del vell prelat. Llavors que Joan I ,
trencant la política de neutralitat que havia seguit el seu pare Pere I I I , va
decantar-se envers el papa d'Avinyó, Berenguer d'Erill, no podent declarar-se
Certament en contra d'aquella decisió, fa redactar una acta en la qual proclama que, ignorant quin és el veritable representant de Crist en la terra, no
Pot decantar-se a l'obediència de cap dels dos Pontífcxs : «Vaig dubtar i
dubto—exclama— quin d'aquest dos senyors elegits sigui el veritable successor de Sant Pere ; i així he escollit, en el dubte, romandre neutral i observar indiferència de cor i d'obra, fins que em consti indubtablement del veritable vicari de Crist ; disposat llavors a obeir-lo com a ver catòlic». Però à
causa de les comunicacions que l i són fetes incessantment i els perills que la
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seva diòcesi correria en cas d'inobediència, es veu obligat a acceptar exteriorment al papa d'Avinyó Clement V I I .
Mossèn Pujol fa precedir aquest document d'una breu i erudita disertació sobre la casa d ' E r i l l i sobre el Cisma.
Finalment hi ha el treball de F . Valls-Taberner : «Notizie delia Francia
inviate de Filippo d'Evreux alia corte di Harcellona». Mitja dotzena de lletres soltes que l'autor trobà a l ' A r x i u de la Corona l i han servit per bastir-lo.
Una vegada més, la seva estada dins el nostre arxiu històric nacional ha
estat d'utilitat per a la nostra història. Molts d'aquests documents solts, únicament formant part del personal de la casa, poden ésser trobats. Tant-de-bo
d'aquí poc temps, després d'alguns anys d'absència, peguem veure-l'hi de
bell nou.
Aquestes lletres de Felip d'Evreux, rei de Navarra, al seu gendre Pere
el Cerimoniós, tenen no solament valor per a la història de França, per les
notícies que el navarrès, seguidor assidu de la cort de Felip V I , ens dóna
dels esdeveniments d'aquell reialme, sinó perquè vénen a il·lustrar la nova
política internacional de Pere I I I , qui s'acostà al francès i resistí les ofertes
d'aliança del rei d'Anglaterra. E l moment culminant d'aquesta política és
el de les lluites contra Pere el Cruel de Castella, llavors que la tradicional
aliança franco-castellana apareix completament trencada. En les lletres de
Felip d'Evreux al seu gendre hi ha sovint recomanacions com aquesta :
«Tres cher filz : nous vous prions tres de cuer et si a certes comme plus
pouvons que se l'en vous parloit de vous allier au roy d'Engleterre ne vous
y veullez accorder ne consentir en aucune maniere pour chose que l'en vous
die, quar tres cher filz i l nous peseroit se vous perdiez l'amour de moinsegneur
le roy qui si pres vous est de lignage pour avoir l'amour d'un autre. Et tres
cher filz, nous pensons ben que l'en vous en parlera et vous dira l'en moult
de choses qui ne seront pas vrais et plus assez que i l n'y aura».
Un cert moment semblà que les bones relacions entre França i Catalunya anaven a trencar-se. Fou quan va morir el comte de Comminges. EI
comtat havia de passar a l'infant Jaume, germà del Cerimoniós, en virtut
dels drets de la seva muller Cecília. Però el rei de França s'hi va oposar.
En aquestes qüestions i tractes hi ha una frase de Pere I I I que el retrata
de cap a peus. Escriu al seu germà notificant-li la mort del comte de Comminges : «Fem-vos saber que havem entès per persona digna de fe que el
comte de Comenge, cunyat vostre, és passat d'esta vida, e a vos ne porta
letra un correu special. E jassia que a nos no placia mort de negú, empef0
havem plaer de tota cosa que a vos sia honor et profit». Els detalls com

aquest abunden en les lletres aportades per Valls-Taberner.
En resum : l'homenatge al pare Ehrle ha estat alguna cosa solemne '
digna, i la nostra historiografia i la nostra erudició hi han estat ben representades.
FERRAN S O L D E V H ^
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Lletres

ELS POETES
C. Fages de Climent: "Tamarius i roses". — Salvador Albert: "Opals"
E l segon llibre de versos de Fages de Climent era esperat amb un interès
molt viu. La bona acollida que hom va fer a «Les bruixes de Llers» ho justificava. I l'interès no ha estat decebut. Rl poeta de Castelló d'Fvmpúríes,
esdevingut, per obra i gràcia de la seva lira. poeta de l'Empordà geogràfic,
mostra en «Tamarius i rosts» l'àgil diversitat del seu talent. Ningú no
podrà dir que aquest segon llibre—que conté, no gens menys, algunes poesies
peifr.ments al que podríem anomenar la «prehistòria» de l'autor—no hagi
anodonit i assaonat alguns dels fruits que ja lluïen en la virolada espessor
de «Les bruixes de Llers». Creiem, és veritat, que determinades composicions
de «Tamarius i roses» haurien hagut de desaparèixer del llibre, per tal com
signifiquen una regressió. En les pàgines d'un altre periòdic ens hem atrevit a senyalar les poesies desafortunades o poc gracioses, a judici nostre, del
nou recull de l'ages de Climent. Valdrà més, doncs, que avui ens fixem amb
preferència en les qualitats generals de «Tamarius i roses». Fages pot estar
justament orgullós del gust terral (|e la seva poesia. Aquesta expressió «gust
terral» pot semblar, a hores d'ara, un tòpic. Però ja és sabut que un tòpic
deixa d'esser-ho quan és emprat a consciència. I ben a consciència escrivim
aquella afirmació. No es pot pas dir, a propòsit de «Tamarius i roses», que el
ííust i la sentor populars de la poesia de Fages siguin manllevats al nostre
Cançoner. Sembla, precisament, que l'autor de «Les bruixes de Llers», deixant de banda el romanç, la cançó i la balada, hagi volgut provar que les
seves tendències popularistes són electives i no necessàries. Ha estat una
'lemostració oportuna. E l gust terral, la identificació amb el paisatge, l'ale"ada forta i primària de la lírica de Fages de Climent són, doncs, qualitats
Essencials i permanents del poeta.
La diversitat formal a què ens referíem en les ratlles precedents dóna
^ to expert a «Tamarius i roses». Cal afegir que algunes de les formes
eniprades provénen de la poesia dels clàssics. Són formes majestuoses que
s adiuen amb la senvorial prosopopeia que l'ages de Climent adopta en alguna ocasió. Aquesta prosopopeia troba un bon camp per córrer en composictons com la que tanca el llibre. E l poeta s'omple la boca de mitologia i parla
^ la «mare Venus». Nosaltres trobem, però, que lla on l'aspecte heroic o
DCocIàssic de Fages és més reeixit és en la poesia titulada «El banc de Sí no
fos». L'hendecasíllab blanc hi té gràcies i severitats de túnica. A més a més,
aquesta composició estotja la millor imatge del llibre. Es la imatge que diu
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que la mar, a estones, té «Ires blavors, com una magna bandera exlesa al vent».

En «El banc de 5 i no fos» Fages de Climent hauria assolit una bella fita
dintre la seva obra, si no fos que els personatges que parlen en el poema ho
fan en el dialecte de la costa brava empordanesa. Això sàcrifica el lirisme a
l'altar del tipicisme. Per altra banda, les recitacions que fan els personatges
són massa semblants, devegades, per no ésser sobreres.
En definitiva : creiem que el segon llibre de Fages de Climent és ben
normal dintre la seva obra. Quan algun dels poemes de «Tamarius i roses»
us desplagui, perdoneu-ho a Fages, que us dóna, lligats amb un mateix
cinyell, poemes entre els quals hi ha cinc anys per entremig. Cinc anys
d'adolescència i de formació literària.

Salvador Albert acaba d'editar un bell llibre d'elegies : «Opals». Diem
«elegies» com podríem dir—amb reserves—«idil·lis». L'amor, present i absent, és el tema central del llibre. L'estructura d'«Opals» us recorda, no
sé perquè, la d'un fresc i deliciós recull jovenil de Carles Soldevila. Entre
un i altre llibre, però, hi ha la distància que separa l'idil·li de l'elegia.
En «Opals» Salvador Albert ha fet sonar una lira ben humana. Lira
sofrent. E l sofriment callat, el neguit inefable del poeta proven de brollar
presos en l'ordre del vers. Es possible que en cap de les petites poesies del
llibre cl poeta hagi satisfet o atemperat amb l'expressió el dolor. La confessió, que és, en l'art com en la vida, una font dolorosa de joia, no troba paraules, en «Opals». Es per això, sens dubte, que Salvador Albert ha posat
al davant del seu llibre els versos de Maragall : «Tinc una oda començada—
que no puc acabar mai». E l que Maragall volia dir amb aquests versos no
és ben bé el mateix que Salvador Albert vol dir. En «Opals» el neguit no és
en la paraula, sinó en la idea. Salvador Albert s'acosta així al gran neguitós
de la nostra lírica, a J. M . López-Picó, els versos i les idees i les imatges
de! qual són pura angúnia humaníssima.
Salvador Albert, però, aconsegueix evocar encara amb més força una
altra figura i no pas d'aquí ni d'ara. Es la figura de Leopardi la que munta
com una fumerola d'un dels poemes més bells del llibre de l'Albert. Volem
dir aquell poema que

comença

«.Brilla, de l'alba en el somriure clar...*

(«Opals», pàg. 43). Es una sensació de soledat que obre davant els nostres
ulls una ànima malalta. Es, en el fons del fons, la mateixa esgarrifosa soledat que sentia Leopardi en el vespre del dia de festa, en oïr el cant del
camperol que torna a casa després del solaç. També Albert troba en un ésser
simple ei contrast de les seves inquietuds.
Bosc endins un pastó em dóna el bon
en veure'm avençar per entre ahrulls.
Plora la solitud en els meus ulls,
i en els seus ulls la solitud somia.

dia,
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Aquests dos últims versos, d'una precisió i una força colpidores, justificarien la inclusió d'aquell poema «n una antologia exigent. Però, a més a
més, en aquests dos versos hi ha tota l'ànima del nou llibre de Salvador
Albert.
TOMÀS
GARCÉS

E L S PROSISTES
"L'ingenu amor", de Carles Riba. "L'Empordàala «Crònica, de Muntaner",
de Carles Rahola
Caries Riba, en el pròleg del seu llibre, ens en dóna una admirable i
exacta autocrítica : «Es—diu—una ficció que no suportaria la llum del migjorn : exigeix una llum artificial, no sé si blava o si rosada, i si no tant, el
besllum verd dauradenc d'unes frondes, sota les quals hom transigeixi amb
totes les meravelles ; sota les quals hom no demani als personatges aquella
bravada natural que plaïa ara fa deu o vint anys, ni aquella complicació del
detall psicològic que comença de plaure avui.»
En efecte, hom diria que el seu llibre ha estat escrit a la llum meravellosa de la làmpara d'Aladí. Però hom diria també que, en aquest cas, la làmpara d'Aladí ha estat preparada amb l'oli de les nostres clàssiques oliveres
mediterrànies. La prosa de Carles Riba és sempre aclarida per una llum tan
pura i sobretot tan serena, que no hi deixa cap ombra vagarívola. Tot hi és
proporcionat i harmònic. Els seus personatges, si bé són pures creacions de
la fantasia, gairebé no manquen mai a les lleis fisiològiques i físiques ; però,
sobretot, no estan mai mancats de psicologia : molts d'ells no són precisament abstraccions psíquiques?... Pins en l'abundància de detalls que Riba
gusta d'aplegar ; fins en la finor amb què estan copsats aquests detalls, hom
sospita si en el fons de Carles Riba no hi haurà un subtil escriptor realista.
I és que és ben difícil de classificar aquest darrer llibre de l'autor d'«Estanees». Ultra el que hem dit, hi sospitem una vaga influència de les llegendes
i balades alemanyes, la influència d'un fred humorisme anglès. Potser observant separadament cadascú dels quatre llargs contes que composen el l l i ^re, hom els trobaria més fàcilment classificables. Ho dubtem tanmateix.
El primer de tots, «El rei que no sabia què és amor» és, d'entre tots ells,
e' que agafa un to més ingenu, el que tira més a rondalla popular, el menys
0riginal. Però l'enginy, la traça del narrador, l'aire poemàtic que sap dar-li,
'a seva magnificència descriptiva, el fa realment enciser.
«La donzella que faisonà un amat a plaer seu» té potser més que cap
Vtre una boirosa influència germànica. Però, ensems, quina gràcia més francesa no hi té Carles Riba en treure partit dels més petits detalls, dels tocs
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més frèvols i banals ! Es una gràcia que fa pensar llunyanament en France,
encara que Riba no faci servir, tan visiblement com France, l'erudició de
cosmètic literari.
El tercer dels contes, t L a pietat de la reina Alina», està contat d'aquella manera sàvia i cançonera dels orientals. Té també una mica d'aire de
farsa, però el truc que constitueix la medul·la del conte és força original i
humaníssim.
El darrer de tots, «L'home que no tenia lleure per a l'amor», és el de
més força imaginativa, el d'un caire més modern. Sembla la interpretació
poètica d'una novella que hauria pogut escriure Wells.
Però la gràcia essencial del llibre radica en el seu estil. L'harmònica
nuesa grega s'hi orna d'uns joiells orientals, per fer-se més seductora encara.
El seu llenguatge, si bé està molt lluny d'ésser un llenguatge agafat del
carrer, ni d'ésser après directament de la veu dels pastors de les muntanyes,
no és tampoc un llenguatge fredament cerebral. Això sí, és un llenguatge
que ha passat per tots els filtres de la filologia i de la gramàtica ; un llenguatge copsat en les malles d'una sintaxi perfecta i inflexible.
La prosa de Carles Riba pot ésser una bona lliçó per als escriptors novells. Altrament, temem que aquests quatre deliciosos contes puguin tenir
una influència malastruga. La seva aparent facilitat, la seva aparent ingenuïtat, la seva aparent frivolitat, poden ésser una sirena fatal per als escriptors que no tenen encara una personalitat ben definida. Tingui's en compte
que en els contes de Riba, sota una aparent facilitat, hi ha un gran esforç—
un esforç suprem—de depuració, de selecció lingüística ; sota una aparent
ingenuïtat, un gran seny i una gran sapiència ; sota una aparent frivolitat,
una moral i gairebé una filosofia. En això radica precisament una gran part
de la vàlua del llibre. Si l i treguéssim això—i l'estil—i l i deixéssim solament el que té d'invenció meravellosa, restaria només que una pàl·lida ombra
de les M i l i una nits. La fantasia llatina—i és ben llatí el nostre Carles Riba.
malgrat que es peixi amb la mel de totes les cultures—no és apta per poblar
d'éssers meravellosament absurdes el no-res. Contràriament, tot sembla que
ho pasti amb l'argila sagnant de les entranyes de la terra, i que ho ciselli
en la carn adorable—carn de dea—dels marbres impol·luts. Que fins quan
creà deus, els creà humaníssims.

«L'Empordà a la Crònica de Muntaner» és un llibre que pertany »
una maturitat de la cultura i a una maturitat del pensament. «A través
de la «Crònica» espigolant ça i lla—diu Carles Rahola—hom pot considerar
Muntaner com el més gran cantor de les belleses i de les gestes de l'Empordà.» I Rahola pacientment, lentament, gustosament, amb aguda sensibilitat, va espigolant en la Crònica, ça i iia, aquestes belleses, aquestes
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gestes plenes d'una tràgica poesia de llegenda, i les glossa en petits capítols
que ens els fan veure amb una llum nova, amb una clara llum de l'Empordà.
La ploma de Rahola, quan glossa la beutat d'aquesta llum que retalla
tan bellament les pedres i els paisatges de sa terra pairal, ho fa amb l'encís
d'un poeta. Sota la prosa cenyida, d'una puresa clàssica, batega un gran
entusiasme. Un entusiasme molt noble, que no l i desarranja mai els plecs
severs i harmònics de la túnica. Per aquesta beutat, una mica rígida, però
quasi escultural i marmòria, hi ha alguns capítols que ens plauen particularment. Esmentem, sobretot, el que titula «Les noces d'En Jaume I I d'Aragó i Xa Blanca de Nàpols.» Amb quina continguda vehemència parla d'aquelles «pedres harmoniosament ajuntades per mans sàvies i fervents de gent
catalana» ! I amb quina unció, de la promesa del rei Jaume I I , que Muntaner
anomena «sancta regina madona Blanca de sancta pau» ! Rahola ens la presenta «vinguda de lluny, pels blaus camins de la mar propícia, com una bella
princesa de llegenda, portant a Catalunya, en les seves subtils mans de vori,
en un graciós gest d'ofrena, l'argentada branca d'olivera».
Una vegada més, hom pot comprovar que els treballs d'erudició, quan
els mena una amorosa finalitat, no assequen mai les deus de la sensibilitat ni
de la poesia.
Els trets més remarcables del caràcter empordanès—franquesa, claredat,
optimisme, joia de viure, esperit aventurer, certa tendència a l'exageració—
Rahola els troba palesos en la «Crònica». Molts d'ells, ara nosaltres també,
els trobem en el seu llibre. L i manca, certament, esperit aventurer : Rahola
camina amb peus de plom pels abruptes viaranys de la nostra Història. L i
manca tendència a l'exageració : tot és ben sospesat, ben mesurat en el seu
llibre. Però hi ha franquesa i optimisme i claredat sobre tot, i fins deixa endevinar una joia de viure, amagada com brases sota cendres, per un altívol i
pudorós temperament aristocràtic.
Després de llegir el llibre de Rahola, ens sembla que estimem una mica
més aquest Empordà tan ple de «gràcies» i la «Crònica» meravellosa de Muntaner.
DOMÈNEC
GUANSE
• Notes biogràfiques dol poeta Joaquim M. Bartrina» : sota aquest títol el senyor
Jaume Sardà i Ferran publica, en nn opuscle, un aplec de notes sobre la vida dol
Malaguanyat i inquiet poeta reusenc, un recull de crítiques sobre la seva obra i
algunes mastres de la seva poesia. 1,'intcnt del senyor Sardà i Ferran és d'enaltir
•m compatriota.

496

C R Ò N I Q U E S

C A T A L A N E S

L·Art
Exposicions. - Conferències. — Moviment arqueològic i bibliogràfic.
Arts sumptuàries.
Llibres
El moviment artístic català segueix essent intens : hom diria que els
millors optimismes del començament de la temporada es van ultrapassant
a mida que aquesta avença. E l simple enregistrament dels principals fets
artístics que han esdevingut durant la darrera mesada donarà la mesura del
nostre feinejar.
A les Galeries Laietanes foren obertes les exposicions següents : una de
paisatges de Casals Peipoc ; una altra del pintor Emili Agosto Lorenz, una
altra de paisatges, figures i flors de Joan Gil i una altra de caricatures, obra
d'Emili Ferrer. E l pintor mallorquí Pere Parceló exposà, per fi, un notable
retaule d'homenatge a Ramon L l u l l , ofrena de l'illa daurada al pontífex
actual amb motiu de l'Any Sant.
A l Camarín l'antiquari Generós Anés obre una bella exposició de pintura antiga, en la qual sobressurt un oli del pintor madrileny, deixeble de
Goya, Lluís Paret i Alcàzar. Un retaule català d'escola vergosiana hi feia
també bell forat. Era impressionant així mateix la «Vergç amb l'Infant» de
Joan Gossaert, dit Joan de Mabusa ; per fi un «Calvari», obra de Martín
de Vos, un «Gosset d'aigües», obra de l'escola de Madrid i un bodegó de la
holandesa Clara Peeters contribuïen a avalorar aquesta exposició de pintura
antiga ; hom pot ben assegurar que aquesta és, dintre el gènere, l'exposició
millor de la temporada.
A l Saló Parés exposa el senyor Gili Roig trenta teles amb temes paisatgistes i figuratius. Després el senyor Josep Guardiola hi obre una altra
exposició d'olis. A les Galeries de E l Siglo l'habilidós pintor valencià J. Segrelles obre !a seva exposició anual després de la del madrileny Verdugo
Landi.
A la sala d'exposicions de L a Pinacoteca s'obre una bella exposició de
pintura moderna catalana i estrangera, en la qual dominen les primeres
firmes, des de Martí Alsina i Fortuny fins als darrers vinguts, com és ara
Marian Llavanera. Totes juntes aquestes obres sumen quaranta una.
A les Galeries Dalmau omple la sala gran el pintor castellà Maroto,
qual edita un luxós catàleg amb suggestions literàries coincidint amb la exposició de J. Vafió, que deu ésser també castellà a jutjar pel catàleg, i amb la
de Lluís Mercadé, que és, per ara, l'exposició d'art modern més important
d'aquesti part ja viscuda de l'actual temporada. E l catàleg de l'exposició
Mercadé també és valuós ; demés de belles il·lustracions recordatòries, publica
un bell pròleg escrit per Josep Pla.
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A les Galeries Arenyes exposa el pintor Àngel Oliveres Guarí.
Fora de Barcelona el moviment artístico-arqueològic és més sensible que
altres mesos. A Reus és el Centre de Lectura l'hostatjador de les escultures
decoratives del jove escultor tarragoní Salvador Martorell. A Girona és en
l'Atenen on l'i&StaUa una exposició de dibuixos, obra de Joaquim Vergés.
A Tarragona hom ha trobat alguns marbres epigràfics ; a Lloret de Mar
sembla que també hom féu descobriments arqueològics, la vàlua i significació
dels quals encara no han estat divulgades. La ciutat de Valls se significa
suara en el moviment arqueològic per l'exposició d'iconografia mariana que
prepara el Patronat de la Biblioteca Popular, la qual exposició s'obrirà el
dia ió del mes de maig corrent. Kncara que potser amb caràcter negatiu no
deixa d'ésser un esdeveniment d'ordre arqueològic, i per tant, perfectament tncaixablt- t u aquest paràgraf, la decisió de la Comissió Provincial de
Monuments de Tarragona d'imposar un dret d'entrada als monestirs de Poblet i Santes Creus
Durant el mes passat, el Círcol Artístic de Sant Lluc organitzà quatre
conferències a càrrec dels senyors Lluís Masriera, Joaquim Folch i Torres,
Gaietà Cornet i Adrià Gual. Els temes que aquests conferenciants desenrotllaren foren els següents, els quals donem per l'ordre cronològic corresponent al nom dels autors : «Converses sobre el Teatre», «Les Pintures Romàniques de dalt la serra al Museu de la Ciutadella», «L'artista i la tècnica de
la reproducció gràfics». «Les danses de la Mort».
A l'Ateneu Rnciclopèdic Popular el senyor Feliu Duran i Canyameres
donà una a-tra conferència itinerària sobre els monuments de les ciutats d'Arlés, Avinyó, Nímcs i Montpellier. El mateix conferenciant comença, en el
susdit Ateneu, un curs d'història de l'art de l'arquitectura a Catalunya.
A l'Institut Francès, el seu director, el senyor Lluís Bertrand, conferencià
públicament dues vegades, la una descabdellant el tema «París, vtU* de
fulture», l'alt a vegada parlant de L a peinturc contemporaine. E l doctor Josep Salvany donà una conferència sobre l'Egipte i la Palestina en el local del
Centre Excursionista de Catalunya.
A Tarragona el tractadista madrileny senyor Pere Barragan llegí en
el local del Centre d'Estudis d'Acció Catòlica de la Dona un estudi sobre
les «Grandes síntesis del arte religioso : Fray Angélico». En el Centre de
Lectura, de Reus, conferencià Cristòfor de Domènec sobre la Itàlia.
Le> Arts sumpluàiies enllestiren aquelles dues obres de gènere tan
divers de les quals parlàvem en una crònica anterior : la decoració del Cafè
de la Rambla i la de l'absis de la Seu de Lleyda. E l Cafè de la Rambla ha
esdevingut el més artístic i alhora el més típic de Barcelona gràcies a la
intervenció dels artistes Llongueres, Humbert, Carles, Canals i Casanoves.
Sembla que la decoració pictòrica de l'absis i de l'arc triomfal de la Seu
de Lleyda, obra de Francesc Galí, està acabada a satisfacció de tothom.
Alhora l'arquitecte J. Bergós hi ha projectat un nou altar amb cibori de tipus
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primitiu. Aquest altar s'adorna amb un frontal de gènere sarcofàgic de l'espèc-ie de Sidania.a, sinó que les figures que soplugen les arcades de marbre
són repujades en baix relleu sobre planxa d'aram, obra estimable de l'escultor senyor J. Solanich.
Una altra obra sumptuària importantíssima és la decoració definitiva
del Saló de Cent del nostre Palau Municipal. Aquesta decoració fou ordenada
pels darrers Ajuntaments populars de Barcelona i tirada endavant, després
de concurs públic, segons projecte del guanyador d'aquest concurs, el pintor
Enric Moncerdà. Es una obra imponent, d'empenta, i realitzada amb força
tacte segons informàrem oportunament als llegidors del diari La Publicitat.
Allí el llegidor que s'hi interessi trobarà la descripció detallada d'aquesta
decoració i les objeccions que al nostre entendre comporta.
Les qüestions estètiques mantingudes pel doctor Turró en la R E V I S T A
D E
C A T A L U N Y A
segueixen interessant vivament els artistes i a altra gent,
tant per la claredat expositiva, que ja és congènita amb aquest filòsof, com
per llur substància. Una nova publicació dedicada a les Arts Belles, titulada
Quatre Coses, ha vingut a substituir la desapareguda revista titulada L a Mà
Trencada. La nota bibliogràfica més important del mes suara escolat és l'aparició de! primer volum d'una monografia de l'església barcelonina de Santa
Maria de la Mar, obra de l'arquitecte Bonaventura Bassegoda, primer premi
del concurs Pollé,, obert segons consuetud per l'Associació d'Arquitectes de
Barcelona. Es un petit in-4' força gruixut i profusament il·lustrat, imprès
per Indústries Gràfiques, Fills de J. Thomas. Aquest llibre ha d'ésser d'una
graii utilitat per causa de les nombroses dades que el monografista ha sabut
reunir-hi. Una prolixitat pueril, però, destorba una mica el maneig d'aquest
llibre, i una detestable ortografia perjudica bàrbarament l'estil de l'historiador, ço qv.e contribueix a desvaloritzar una obra que podia fàcilment ésser
perfecta i per tant més valuosa del que ara és. Tampoc la perfecció tipogràfica
és ideal : la casa Thomas ha quedat amb aquest llibre al nivell de la més
barroera carboneria provinciana ; d'això tots devem fer-n'hi retret, perquè
ella ha estat sempre la primera ; ens l'estimem com una gròria nacional, i
perquè sentim orgull dels seus triomfs, també sentim vergonya i indignació
de tan greus caigudes.
* **
La gent està cada dia més intrigada per la solució que hom arribi a
donar un dia o altre a la començada i interrompuda urbanització de la Plaça
de Catalunya de la nostra ciutat. Hom no arriba a capir que un Ajuntament,
sigui el que sigui, agosarat o tímid, fort o feble, popular o impopular, gosi
emprendre la màxima urbanització de la Ciutat de manera clandestina, sense
altres assessories que les que ell mateix s'abrogui. Aquesta manera d'obrar
semblarà a tothom i a tota hora una monstruositat, encara que, un cop llesta,
aquesta urbanització sigui la més perfecta i bella que hom pugui ambicionar.
* **
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Cloguem aquesta crònica amb un lleu comentari a l'activitat artística
d'enguany. Rl que havem recorregut del curs o temporada artística permet
ja de treure conseqüències relativament aproximades del que pugui ésser el
balanç anual. I si per ta>. d'ací a les vacances es produïen prou divergències
d'aquesta trajectòria que ara com ara constatem, valgui aleshores l'actual
comemari com B juí d aquest tros de temporada ja conegut. La paritat que té
per ara la temporada actual amb les anteriors permet de suposar que aquest
comentari no sigui prematur i que convingui fins a cert punt a tota la llargada de la temporada artística actual.
Una constatació prèvia, la qual 00 ve a ésser altra cosa que la repetició
del que dèiem en el primer número de la R E V I S T A D E C A T A U N V A , cal fer ara
en donar parer sobre el conjunt de la nostra activitat artística : aquesta
constatació és la del constant avenç de l'art català i la de la seva renovació.
I-es noves promocions artístiques no desdiuen de les anteriors, i una noble
i eficient emulació ho impulsa tot.
Però sentada aquesta afirmació que es refereix a les línies generals del
nostre art, cal fer algunes objeccions que no han d'ésser ocioses ni gratuïtes.
La primera d'aquestes objeccions és que la pintura dóna a Catalunya el
màxim contingent d'artistes, la màxima producció, i també, no cal dir-ho,
és, de totes '.es arts plàstiques, la que més qualificada es troba per enregistrar
el moviment d'aven-,. per determinar tots els defectes i qualitats del nostre
art. A part l'arquitectura, que és l'art que prepondera en qualitat i quantitat
després de la pintura, les altres arts no prosperen, ans sembla, al costat de
la puixança pictural, que es migrin. Per què serà que un poble tan sensible
com el nostre a la plasticitat, es mostri gairebé insensible, per exemple, a la
més plàstica de les arts, l'escultura? Hom comprèn que un art realista com
el nostre repugni el decorativisme i que, per tant, les arts decoratives no hi
prosperin ; però no es concebeix que la nostra ànsia realista no s'aferrí a
l'art més tangible, el més generós a les sollicitacions realistes. Una altra objecció és que aquesta abundància de pintura sigui produïda, en gran part,
en majòr part, per obra d'aficionat. L'abundor de pintura mediocre castiga
enormement la bona pintura. D'una banda perjudica materialment els artistes professionals, i sobretot els bons artistes ; perquè, per poc que venguin
els pintors aficionats, com que són tants, venen més que els bons ; això és,
saturen el mercat i cansen el comprador (quan no el fastiguegen) ; el comprador incompetent que adquireix il·lusionat una obra dolenta o insubstancial
ve un dia que s'adona que no posseeix res amb aquella obra si no és ço que
Noneil anomenava un diploma d'imbecil·litat. I si no se n'adona, l i ' n fan adonar els experts el dia desventurat que cal adinerar aquell diploma que hom
"o havia pensat mai a alienar. Aleshores Vamateur i els seus es desillusio"en per in aetemum de la pintura i dels pintors—i el just paga pel pecador—.
^'altra banda tot aquest enfarfec de pintura sense suc ni bruc i de pintura
detestable perjudica la bona pintura ja en el moment mateix de penjar-la
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en les parets de la Sala d'exposicions. E l comprador, la crítica, el simple curiós, en entrar a les sales d'exposicions, són sol·licitats alhora i amb la mateixa atracció per la bona pintura que per la dolenta : solament després de
considerar ies ambdues és quan podrà avorrir aquesta i quedar-se amb l'altra.
Però aquesta continuada feina de destriar, aquesta activitat psíquica compartida per la consideració d'això i d'allò perjudica, a la curta o la llarga, les
dues qualitats de pintura, les barreja en certa manera en la ment i les fa
destenyir la una damunt de l'altra : la pintura dolenta perd dolenteria i la
pintura bona perd bondat. Aquest treball inconscient de sospesament i destriament tan llord i brutós, el qual, com dèiem, ja s'opera e n la sala d'exposicions, després perdura e n l'ànima per raó del b a l a n ç constant que tot amateur
com cal elabora en son si sense donar-se'n compte. La crítica, doncs, hauria
d'ésser implacable respecte a aquest art de nyigui-nyogui. La depuració del
nostre art vol dir la depuració del gust general, i és en definitiva la mateixa
impulsió de l'art. Deixeu que engreixi l'artista aficionat i deixeu que emmagreixi el professional, i veureu que aviat l'activitat artística, l'art d'una
nació, està en mans exclusives dels aficionats.
JOAN

SACS

EI Teatre
Tournée Robinne i Alexandre.
i Linares Rivas.

Temporada de Pasqua. — PirandeHo
"Teatre dei Piccolo"

Molt d'enrenou en tots els teatres de Barcelona en començar la temporada
de primavera ; però, batut i garbellat, poc gra al graner.
A Romea han anat defensant-se com han pogut fins a arribar al dissabte
de Glòria, a l'estretj-* ce aMontserrat», que és una cosa sèria.

* **
La magnífica parella Robinne-Alexandre—magnífica en el sentit d'exemplars biològics—ha tornat a visitar-nos. Com ja ens són bastant familiars,
no els tindrem pas aquella deferència exagerada que demana l'hospitalitat.
La correcció i sobrietat que en conèixer-los ens produí un cert efecte admiratiu, ha finit per semblar-nos, més que freda, glacial.
H i ha com un amanerament en llurs interpretacions, amanerament que
arriba, en ell, fins a la caracterització o, millor dit, a la no caracterització,
car mai l'hem vist altrament que rasurat i amb la mateixa clenxa, i pel que
es refereix a ella, fins a la impassibilitat de les fesomies i a la invariabilitat
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del gest displicent, i la discutible elegància amb què rumbeja les toilettes de
propaganda.
La nostra crueltat no arriba, però, a negar que en «Le mariage de F i garó» produireu una sensació bastant exquisida, encara que mal secundats
en algun dels papers, no pas dels menys importants.
Hem d'esmentar també la impressió ja més càlida que ens féu sentir en
l'obra de Paul Raynal, «Les tombeau sous l'Arc de Triomphe», el senyor
Alexandre. Aquesta obra, que va assolir un gran èxit a París, pertorbat per
discrepàncies alguna volta contundents, és una discussió en tres actes entre
el deure, l'amor i el seny, posats en pugna per la conllagració mundial. Escrita amb els nervis excitats encara per la lluita descomunal i heroica de la
França envaïda, l'autor abusa de l'ampulositat retòrica i del registre patriòtic,
empal·lidint la tragèdia d'aquell permissionari que ha de retornar al front a
cercar una mort gairebé inevitable, després de la primera nit d'amor, prematura ofrena de la núvia generosa, que enfolleix el pare d'ell, home recte
i intransigent.
El senyor René Alexandre, sens dubte perquè la seva sang de soldat
rebullia amb les remembrances que l i evocava l'autor, digué els seus pensaments amb una emoció i energia que tanmateix no eren pas les usuals.

El dissabte de Glòria hi hagué una recrudescència d'estrenes i debuts
verament marejadora. La Xirgu al Tívoli, la Bàrcena al Barcelona, i el
Teatro dei Piccoli al Goya, s'endugueren la preferència dels aficionats. A
''Olímpia no pogué estrenar-se l'espectacle «Napoleónicas», sens dubte per
no estar prou madur, car al nombrós personal que hi intervé, per evolucionar
amb ajust i disciplina, l i calen nombrosos assaigs. Es una visió monumental
1 luxosa d'escenes del primer imperi.
En els teatres on se fa comèdia han estat Pirandello i Linares Rivas els
més afavorits per l'èxit. El senyor Vilaregut ha ensimentat, com si diguésSln, de traduccions pirandel·lianes tots els teatres barcelonins per si en griUàVa alguna.
Morano al Novetats, abans que vingués la companj'ia de l'Infanta Isade Madrid, que hi actua de Pasqua ençà, havia posat «El placer de la
^onradez» i últimament «Así es (si así os parece)», i ara la X i r g u , al Tívoli,
^a interpretat «Como antes, mejor que antes». D'aquesta guisa, Pirandello
comença de ser-nos familiar. I és curiosa l'actitud del nostre públic. Més
0 menys suggestionat pel que referent a Pirandello hem dit uns i altres,
desitja conèixer l'autor de moda. Acut a les estrenes amb un aire reservat,
Com aquell qui va a fer la degustació d'una vianda estrafalària, de la carn
Congelada, per exemple. I troba que, realment, ho és de congelada la carn
e ' a humanitat pirandelliana, però ensems reconeix, amb certa estram-esa.
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que no és tan poc gustosa ni de tan mal pair com l i havien assegurat. I és
que l'humorista sicilià fa l'ullet als filòsofs mentre ensiborna, a la vella manera, la gent de sa casa.
Els fets exteriors, la lògica violentada a cops de tralla, aquells personatges domesticats que tenen ocurrències i entren i surten com herois d'una
pantomima o com bestioles ensinistrades, no deixen de distreure i amenitzar
la lliçó cabalística del professor.
En «Cosi é... (si vi parel», la curiositat de saber quina burla trobarà
la sedasseria impertinent d'uns veïns manté palpitant l'auditori. Respecte
a «Como antes, mejor que antes», l'atreviment de certs conceptes que pinten
la relaxació moral de la protagonista, la preparació d'algunes escenes i el
conjunt de les situacions rares i paradoxals, arriben directament a la mitjana
intel·ligència de tots els públics. Pel demés, aquestes dues obres, on no s'hi
copsa ni una volva de cordialitat i que fan sospitar si la facúndia pirandelliana pot arribar a confondre's amb una especulació, confirmen el que ja havem
dit sobre el teatre de Pirandello.
La Xirgu, interpretant «Fulvia (lelli» en «Como antes, mejor que antes», no ens ha convençut poc ni molt. Demés, aquesta vegada porta un
personal mediocre que ni l'obtenció d'un bon conjunt es pot arribar a esperançar, a la qual cosa s'uneix que el Tívoli és un mal teatre per a la comèdia,
que vol teatres reduïts on l'espectador es trobi més íntimament lligat amb
els artistes.

* **
Linares Rivas ha traduït, adaptant-la i refoncnt-la, la comèdia anglesa
• Disraeli», de J. N . Parker, autor d'«El cardenal».
La companyia del teatre Infanta Isabel, de Madrid, ens l'ha feta conèixer a Novetats. Dintre cl tipus de comèdia històrica és de les més interessants i ben construïdes.
La figura del gran polític i literat anglès Disraeli té un relleu i possiblement una semblança amb l'original ben remarcables.
Les llibertats que s'hagi pogut prendre el senyor Linares Rivas, siguin
del gruix que siguin, resulten admissibles ; volem dir, però, que val més
que s'entretingui fent això que a escriure comèdies com la que ha estrenat
la senyora Bàrcena al Barcelona ara fa poc. «Cuan'lo empieza la vida» n0
aporta cap valor nou al teatre castellà. Es tracta d'una trifulga matrimonial,
d'un passament de comptes entre un marit gelós que sospita una irregular''
tat en la conducta de la seva muller i només s'erra de mig a mig ; és qüestió
de dates. Ella l i demostra que dels fets pretèrits, que del que ha pogut ier
una dona abans d'estimar un home, aquest home no deu exigir-li responsabilitat ni encaparrar-s'hi. E l senyor Linares-Rivas, comprenent l'enonritat
de la seva afirmació tractant-se de solteres, fa que la seva heroïna enviduí
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Ijreraaturament, abans de la relliscada. Ha intentat aclarir la qüestió transcendental de si tota la vida de l'esposa pertany al marit o només l i correspon
nua part alíquota, i ha sortit amb la seva, si no molt airosament, a gust d'un
públic que es deixa enlluernar per la fraseologia llampant.
Diguem, ara que hi som, que la companyia de Martínez Sierra és de les
més completes que actuen en els nostres teatres i la que presenta amb més
propietat les obres.

El TeatfO dei Piccoli, de Roma, instal·lat al (ioya, és el que se'n dia una
meravella. Des d'ara existeix un art nou, un art inventat per Vittorio Podrecca, que no és cap dels coneguts. Si el músic treballa els sons, el literat el
llenguatge i el pensament, el pintor la llum, l'escultor la matèria, i l'arquitecte les proporcions, Podrecca actua movent uns fils que donen vida a éssers
inanimats, cosa que equival a moure nervis, a suplantar les funcions coordinadores del cervell i d'un cervell que tingui noció de l'elegància, del ritme,
de l'expressió estètica.
L'infantilisme que tots els homes que no siguin atrofiats per excessives
pretensions de persones com cal, serven fins en la vellesa, trobarà un consol
davant el teatret dei piccoli. Els bells ninots són disciplinats, irònics, àgils
com 110 es troben en la realitat dintre la gernació pretenciosa dels artistes
teatrals i coreogràfics.
Un hom sent per aquest senyor amb gafes i per aquests cantors que
ajuden a completar la il·lusió i per aquests obrers vestits amb granota que
surten al final de les vetllades del Goya, cridats pels aplaudiments de la concurrència, una infinita gratitud. Són ells qui ens han proporcionat uns ins•ants deliciosos i un motiu d'enriolar-nos ingènuament, que ens aconsola i
ens redimeix de tots els esclavatges feixucs, d'aquest món seriós.
P R V D E N C I

BERTRANA

ELS POBLES i E L S ESTATS
Les eleccions generals de Bèlgica
El resultat de les eleccions legislatives celebrades a Bèlgica el dia 5
d'abril es caracteritza per l'avenç considerable dels socialistes i per la reculada igualment considerable dels lliberals. S'han accentuat l'evaporació de les
forces de centre-esquerra representades pel partit lliberal i l'augment de les
forces obreristes. No hi ha cap dubte que la col·laboració dels lliberals i els
catòlics en el Govern Thcunis ha estat malvista per l'esquerra lliberal, que
en gran part s'ha passat al socialisme. Els catòlics, que tenien l'esperança,
si no d'aconseguir la majoria absoluta, almenys de guanyar vots i llocs, han
mantigut aproximadament el nombre de vots, però han perdut dos llocs.
Heu's aquí un estat comparatiu que dóna perfecta idea dels moviments de
la massa electoral belga en les tres íiltimes eleccions generals :
1921

19 19
VoU

Catòlics . . 039.308
Socialistes . 646.305
Lliberals.
310.876

Llocs

Vots

73
70

775.429

34

353.429:

1925
LI oci

VoU

Lloen

So
68

7K7·379

7S

«20.685

33

304.735

79
22

Per apreciar millor la situació dels catòlics, cal tenir en compte que
figuren en llur nombre de vots i de llocs els demòcrates-cristians, els qual-^
han elegit aquesta vegada 4 diputats en oposició a les llistes oficials del partit
catòlic. Cal consignar també el guany realitzat per l'anomenat «Partit del
front» flamenc (nom que l i ve del seu origen, puix fou fundat pels combatents en la gran guerra), el qual ha obtingut 84.133 vots amb 6 llocs. BW
comunistes han tingut 34.147 vots amb 2 llocs.
Davant d'aquest resultat, el rei Albert ha obrat d'una manera perfectament constitucional oferint de bon principi el Poder als socialistes i encarregant a llur cabdill, Vandervelde, la formació de Govern. Però Vander-
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velde no ha reeixit en els seus esforços per constituir Ministeri, per la impossibilitat en què s'ha vist d'arribar a una avinença amb el partit catòlic
o almenys amb la seva ala esquerra, composta particularment per diputats
flamencs. La col·laboració dels lliberals ja no era d'esperar tenint en compte
la situació política, i menys encara després de l'acord que prengueren de
no formar part de cap Govern. En certa manera, els lliberals es vengen així
de la derrota que han sofert en les eleccions. Com ha dit un dels llurs cabdills, Devèze, el cos electoral ha rellegat els lliberals a l'oposició, i ells compleixen estrictament aquest mandat.
Mentre no es produeixin fets que facilitin un nou agrupar.ent
de forces amb sòlida majoria parlamentària, no hi ha més Govern relativament durador que un Ministeri en certa manera neutral, presidit per un
home que no tingui una marcada significació política de partit. Theunis
era ja un home d'aquests ; però està gastat i vol retirar-se. E l senyor de Broqueville sembla destinat a reemplaçar-lo en aquest paper.
Pensem estudiar en un pròxim article la situació interior de Bèlgica, i
deixem per al dit estudi el comentari extens d'aquestes eleccions.

La crisi ministerial francesa
A l cap de deu mesos de vida, el Govern Herriot caigué, precisament
el dia del Divendres Sant i després d'una veritable Setmana de Passió parlamentària i política. No havent-se volgut donar per entès clavant les repetides indicacions hostils del Senat, aquest l i manifestà explícitament, i per
una considerable majoria de vots, la seva desconfiança.
S'ha dit que la veritable causa de la caiguda d'Herriot ha estat la qüestió financiera. Per bé que aquesta qüestió ha tingut en l'esclat de la crisi
una part important, la veritat és que la situació del Govern s'havia afeblit
accentuadament en les setmanes anteriors, degut, d'una banda, a l'apassionada iiostilitat de les oposicions, i d'altra banda, a la nerviositat i al poc
tacte d'Herriot i d'alguns dels seus ministres en certs afers delicats. Herriot ha demostrat, des de la Presidència del Consell, condicions notables de
polític i de diplomàtic, però ha donat la impressió que no és encara prou
madur, i que el seu temperament batallador i el seu llenguatge bèl·lic no
s'avenen gaire amb les exigències de l'actual situació de França ni amb la
missió d'un cap de Govern. Han faltat a Herriot, no pas el talent ni la
bona voluntat, ans la ponderació i la tàctica del veritable polític.
Després de les gestions de Briand per formar un Ministeri amb intervenció dels socialistes—gestions que realitzà amb finalitats ulteriors i sense
tenir cap confiança en llur èxit—ha vingut la formació d'un Ministeri presidit per Painlevé i sostingut per dues columnes que són Briand, ministre
d'Afers estrangers, i Caillaux, ministre de Finances. Si no fos la imprès-
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sió desfavorable que en una gran part de l'opinió francesa havia de fer fon, >sament la rehabilitació, potser prematura, de Caillaux, l'estructura del nou
Govern, en la seva part principal, seria un encert. Briand és l'home que
millor pot tractar l'actual situació europea, i Caillaux és l'home indicat
tècnicament per aclarir la situació embullada de les finances franceses. Tanmateix, és ingenu d'esperar que Caillaux farà miracles amb les xifres i
que la seva tasca en el Ministeri sigui la d'un salvador, com alguns l i diuen.
S'ha de fer justícia a Painlevé pels alts mòbils en què s'ha inspirat en la
formació del nou Ministeri i en la fixació del seu programa. Posant el patriotisme per damunt de l'amor propi personal i dels interessos de partit,
ha renunciat a la realització d'aquells punts del programa radical que en
aquests moments eren difícilment realitzables sense una forta pertorbació
interior. Val a dir que les equivocacions d'Herriot en aquest punt han fet
fracassar, almenys per un cert temps, algunes reformes que en si mateixes
no són vituperables i que probablement tornaran a plantejar-se més endavant. La lliçó de la crisi francesa és que les condicions que calen per governar no són exactament les mateixes que basten per a ésser cap de partit.
H i ha problemes que només han d'abordar-se des del Govern quan l'hora
és oportuna i amb procediments adequats per a no provocar una oposició
passional que destorbi l'èxit. Hauria valgut molt més que Herriot hagués
deixat de banda, per exemple, la qüestió de l'ambaixada al Vaticà. Les esquerres hi haurien guanyat de no haver de resignar-se a la retirada després
d'haver anat a l'atac.

La victòria de Hindenburg
Contra les previsions més esteses, l'elecció presidencial alemanya del dia
26 d'abril ha donat la victòria al mariscal Hindenburg. La majoria dels
alemanys, i sobretot la majoria de les alemanyes, més s'han estimat el vell
generalíssim que perdé la guerra a còpia de guanyar batalles, que no pas
el doctor Marx, que salvà verament Alemanya en el terreny econòmic durant la post-guerra. No hi ha cap dubte que l'aurèola sentimental que encara
volta el nom de Hindenburg ha fet la balançada en aquesta lluita i ha portat
a la presidència del Reich un home que simbolitza el kaiserisme, l'imperialisme i el desig de revenja.
No creiem que de moment hagi de succeir cap catàstrofe. Però les conseqüències de la victòria de Hindenburg s'han de manifestar per força.
L'Europa convalescent de la gran guerra necessitava, per refer-se, un ambient de confiança. Aquest ambient no havia arribat encara a produir-se,
però hi havia una certa tendència a la millora. L'adveniment del nou Govern francès afavoria els esforços sincerament pacifistes. I heu's-aquí que
l'elecció de Hindenburg, amb els seus 14.700.000 vots, contra els 13.800.000
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de Matx, i els 2.000.000 del comunista Thadniann, fa perdre les esperances
d'una solució dels problemes pendents i dóna més realitat a l'espectre d'una
futura guerra. En aquestes condicions, es fa molt més difícil la restauració
econòmica i l'equilibri psicològic de l'Europa eramalaltida.
A l nostre entendre, el fet més important és, no l'haver-hi el vell generalíssim dels exèrcits imperials a la presidència de la República alemanya,
ans bé l'estat d'esperit que revela l'enorme votació obtinguda per Hindenhxttg. Sempre hem cregut que la gtan majoria dels alemanys tenen feta, en
llur interior, la resolució d'anar a una guerra de revenja quan creguin que
les circumstàncies els són propícies. Després de les eleccions del dia 26,
aquest estat d'esperit apareix evident. La qüestió del pla Dawes és fins a
cert punt secundària. La cosa essencial és la psicologia germànica. I aquesta
ara s'ha vist bé. Si els anglesos no se n'adonen, o fan el desentès, exposaran
el món i s'exposaran ells mateixos a tràgiques eventualitats.
A. R. i V .
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Retrat i antírretrat
E. Gómez de Haquero m publicat en E l Sol, de Madrid (10 d'abril), un
article on dóna un extracte de l'assaig de Rovira i Virgili sobre Cambó inserit
en el número de març de la nostra revista, i el fa seguir d'uns comentaris
molt interessants i lúcids.
Abans de reproduir en forma abreujada el retrat polític de Cambó, el
senyor Gómez de l·laquero diu :
• L'assaig del Sr. Rovira no sols presenta interès literari i biogràfií-, ja que la
biografia no és únicament relat i descripció, sinó interpretació psicològica. Es també
una contribució a l'estudi del polític eu general, puix que darrera d'allò que aplaudeix i d'allò que censura, es dibuixa la figura ideal del polític, tal com l'entén
l'autor del retrat. I pot tenir també un altre gènere d'interès actual, si suposem que
el parer del Sr. Rovira no és un judici isolat : el de donar-nos a conèixer com es
veu Cambó en el cercle intellectual de l'opinió extremista catalana.»
Deixant de banda el mot «extremista», sobre l'aplicació del qual no é s
el moment de discutir, aquesta interpretació dels diversos caires de l'assaig
del nostre amic ens sembla exacta.
El senyor Gómez de Haquero, després de fer constar que la conclusió
de Rovira i V i r g i l i és molt favorable a Cambó, aplica les principals observacions de l'assaig als polítics espanyols.
«Fins ara—escriu—no he fet més sinó seguir quasi literalment l'assaig del senyor
Rovira. A mesura que el llegia i extractava el seu retrat polític de Cambó, se m'acudia la següent reflexió : ^No és veritat que aquest retrat és l'iantirretrat» del polític
espanyol de la Restauració i del tipus polític que lia predominat en el (lovern, fent
les degudes excepcions ? Al revés de Cambó, aquest tipus de governant no es distingia per la vasta concepció, ni pel dinamisme, ni per la densitat de les forces espirituals, i en canvi estava molt atent a les circumstàncies menudes del dia i coneixia
bé les petiteses dels homes, les diminutes realitats psicològiques : la seva visió era
dc miop, molt clara i precisa per als objectes immediats, borrosa per ids llunyans.
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Solia t-sser aquest tipus tle governant cordial i efusiu |)er fora; la sequedat anava
per dins. Allò tpu li mancava, en suma, era la capacitat constructiva que pondera
el Sr. Rovira en el personatge objecte del seu estudi. No tenia ànima d'enginyer,
ans de conservador de ruïnes, però sense bon gust arqueològic. Es comprèn la seducció que ha exercit Cambo en un medi semblant, malgrat que era un medi que forçosament havia de rcbre'l amb desconfiança i hostilitat.!
El senyor Gómez de Baquero troba, però, que es faria mancament a la
veritat i a la justícia si, com ara s'estila, es fes dels polítics de la Restauració
borbònica espanyola el boc expiatori.
«Aquells polítics — observa — potser no pogueren ésser d'altra manera. Com ells
era tot l'edifici oficial espanyol, de dalt a baix, classes, jerarquies, dignitats ; i la
massa dels governats estava a to. Van ésser els ex|)oncnls, com diuen a Amèrica,
de la generació cansada, o de l'època dels inimiidous. Tot allò que en cl període
de la Restauració va tenir una altra talla, venia de l'època de la revolució de setembre, des de l ' i i Margall a Cànovas, o, si m'apreten, a D. Càndido Nocedal.»
A continuació l'articulista constata la diferència que presenten els polítics catalans del mateix període cronològic.
• Potser Catalunya—diu—ha tingut homes d'una altra contextura, perquè allí hi
havia lluita, efervescència, moviments vitals que no es confomiaven amb l'ideal
«fatiar tirant, i en aquestes condicions la selecció és més fàcil.»
,
En les últimes ratlles del seu article el senyor Gómez de Baquero insinua
una esperança per a la política espanyola :
«Qui sap, no ens costa res d'imaginar-ho, si estem en vigílies d'un període plàstic
propici per a l'aparició d'homes polítics?»
Ea l'efecte que aquesta esperança de Andrenio l i ve més de dins d'ell mateix que de la realitat exterior. No és pròpiament una esperança, ans bé un
anhel.—LI. M .

Una escola del caràcter
El contrast de les escoles angleses amb les escoles italianes i , en general, amb les del continent ha llançat Piero Rébora, qui ha viscut llargament
a Anglaterra, a fer-ne un estudi força aprofundit i lúcid : L a scuola in I n ghilterra. Mario Borsa el comenta en el Corriere delia Scra (15 abril).
Una de les primeres observacions que fa Rébora en el seu llibre és la
inhibició en què l'Estat anglès ha viscut fins aquests darrers anys en les
qüestions de l'ensenyament. L'escola anglesa—diu—neix, com l'Imperi,
Per iniciativa individual, no per intervenció de l'Estat. La primera interven-
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ció—com a simple subsidi—és del 1833 ; la seva primera llei sobre el caràcter obligatori de la instrucció primària é s del 1876, i cal arribar al 1893 per
trobar el primer Ministeri d'Instrucció pública, instituït justament cn
aquell any. Es sols des de l'any 1918 que Anglaterra posseeix una llei orgànica i un sistema nacional d'instrucció pública. Però aquesta decisiva intervenció estatal, deixant a part que s'és limitada a una funció coordinadora,
no ha ofès la llibertat de l'escola. Per que fa, per exemple, a l'escola primària, l'Estat garanteix un cert tipus, però els particulars són lliures de rivalitzar amb ell i de superar-lo. De més a més, cap centralització ni cap uniformitat.
Quant a les escoles secundàries, són en part mantingudes per l'Estat, en
part sols subvencionades, en part independents. Pertanyen al primer tipus
les públic schools, les més cèlebres de les quals son Eton, Harrow, Rugby,
Westminster. Són prou coneguts els grans privilegis que gaudeixen. Els
deixebles de Westminster, per exemple, tenen dret, per torn, a llocs reservats 0 la Cambra dels Comuns per assistir a les sessions. Són característiques de les escoles secundàries, així públiques com privades : la selecció i la
perdurabilitat dels llibres de text, la importància concedida a les notes
característiques trimestrals qui consideren el deixeble des de tots els punts
de vista, i la mínima quantitat d'exàmens, tots exclusivament escrits.
A les Universitats (per entrar-hi no és obligatori haver passat per l'escola secundària : n'hi ha prou amb un exàmen) són observables les mateixes
característiques : autonomia i personalitat. L'Estat les subvenciona, però
viuen principalment de donacions i llegats particulars. I^es Universitats es
fan llurs reglaments i els modifiquen a llur grat.
Al llarg dels seus estudis, el caràcter del noi anglès es va plasmant s ò l i d
i dret. Com? Mario Borsa resumeix així aquesta part del llibre de Rébora :
c(ya Bíblia—sense comentaris—ofereix els principis fonamental^ de religiositat
cristiana : ensenyament m o n ] ; ni clojttna, ni confessió. Efecte principal de l'estudi
bíblic : creure. Però la fe, cn un OIIRIÒS, esdevé un hàbit de l'esperit i una actitud del
pensament : cronrc cu totes les energies del bé, sense dubtes, sense indolent escepticisme, sense còmodes rebel·lions, sense subtileses :—creure en les coseà q u i un hom fai
que és la sola manera dc fer-les bé. Al costat de la Hfblia, cal posar l'esport : com 9
palestra dels muscles, però, sobretot, com a palestra dels sentiments. Educació esportiva, és a dir, combativitat, disciplina, correcció, lleialtat, i aquell sentit dc responsabilitat (pic els mestres anglesos, aprofitant el joc, saben desenrotllar hàbilment en
els joves. Noblesa, i després, noblesa sobre tot. Qui venç és cl m é s brau. M'enrecordo
una vegada a Henley : els belgues varen vèncer la repata, i de la multitud s'alçà Ón
xiulet. Però fou sufocat ben tost pel crit unànime de : shanic! shamel I els belgues
qui havien batut els anglesos foren poitats en triomf. A i x ò és esport».

Fa remarcar el Rébora que aquestes escoles públiques són, des del punt
de vista exclusivament cultural, inferiors a les italianes, però que donen
un resultat ben diferent. Normes sòlides de vida hi són inculcades als joves '
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el menyspreu i l'odi a la mentida, al subterfugi, al petit engany, al frau.
Per això és dóna el cas extraordinari que en els exàmens, que, com hem dit
abans, són escrits, sobre uns dos mil candidats anuals a l'entrada en els estudis d'universitat, no hi ha sinó dos o tres casos sospitosos dc mixtificació.
A l costat d'aquesta animadversió a la mentida i de la lleialtat, la sinceritat i la serietat qui en deriven, és inculcat als joves l'esperit d'independència i d'absoluta llibertat individual, l'esperit dc tolerància i el respecte absolut a les opinions d'altri, el menyspreu de la retòrica, de les frases inútils,
de l'èmfasi, de l'ostentació. La paraula pàtria, per exemple, no és d'ús corrent a Anglaterra : hom no la hi sent pronunciar gairebé mai. Els anglesos són potser el poble més patriòtic del món, però consideren d'un gust
mesquí fer patriotisme de paraula. Han fet àdhuc l'imperi sense fer imperialisme.—F. S.

La tolerància religiosa
A L a l.ihrrtad de Madrid (14 d'abril) Lluís de Zulueta comenta l'acte
celebrat recentment a Nova York per l'Associació Catòlica del Sant Nom,
amb intervenció del doctor Wise, rabí jueu. E l P. Ricard (. Callegham,
prevere de l'Església de Sant Gregori, féu, en termes cordials, la presentació del doctor Wise, i amb aquesta ocasió declarà : «Estem en l'aurora d'una
nova època en la història de la tolerància religiosa.»
Altres sacerdots catòlics parlaren en aquesta reunió, que forma part
d'una campanya per l'elevació de l'espiritualitat i per la moralització dels
costums públics, i amb ells alternà el rabí israelita. Els periòdics neoyorkins publiquen interessants ressenyes de l'acte.
•Ni els uns ni els altres — declarà el doctor Wise, al·ludint catòlics i jueus —
'altern ací a la nostra fe ni som perjurs a la nostra respectiva llei. H I jueu veu cn
vosaltres, cristians, la més noble descendència de la seva pròpia religió. Els cristians mostren, pét llur costat, que portant el nom de Crist saben viure segons
l'esperit del seu mestre.»
Segons el rabí Wise, la història de les relacions entre les diverses confessions religioses ha passat per tres èpoques successives : de primer, guerra ;
després, tolerància ; més endavant, mútua comprensió. Ara presenciem l'alba
^'una època nova, en la qual la comprensió recíproca arribarà a transforHar-se en collaboració sincera. «Tant-de-bo—s'exclama Wise davant el seu
auditori de catòlics—que avui s'aprengués aquesta lliçó en terres europees !»
Lluís de Zulueta escriu :
• En una part d'aquestes velles terres euro|)ees la lliçó està apresa. La religió
no separa, ans bé uneix ; no és font de discòrdies cíviques, sinó vincle de concòrdies
••tíopalfl. En quants vilatges de l'Europa central el rector catòlic i el pastor pro-

512

PERIÒDICS

I

R E V I S T E S

testant s'asseuen juuts en els Comitès de beneficència! Durant la guerra, cadàvers
de soldats niahoinetans van ésser vetllats, coberts de flors, dins temples catòlics ;
el rabí jueu portà, en mig de la metralla, el crucifix al moribund cristià. •Tolerància
i ijíiialtrit» demanen els catòlics alemanys. I un de llurs m é s distinpits representants, monsenyor Konnenppcser, en el seu llibre. tD'etapa en etapa>, citava, al
capdavant del moviment social;, dos liomos de cor: el baró vSchorlaancr-Alst i
l'alcalde Raifftisen, «l'un catòlic—diu textualment—, l'altre protestant, tots dos
admirables cristians.»
l'erò hi ha a Europa d'altres països, molt m é s atrassats en aquest punt, on un
heterodox no serà mai, com per a monsenyor Konnengiescr, tadmirable cristià», ni
a durts penes persona decent. E n aquests països sí que la lliçó hauria d'ésser aprofitada! No solament no s'hi albira l'aurora de la nova època—col·lalK>ració—; no sols
no han arribat a entrar en l'època tercera i anterior—comprensió recíproca—, s i n ó
que fins l'època segona, la de la tolerància, viscuda ja fa segles en el Món, no hi
ha pogut quedar fermament establerta, i encara perdura l'època primitiva, la de la
guerra, i ressorgeix a cada pas l'atàvic fanatisme, disposat, en nom de la religió, a
encendre la guerra civil.»

En l'última frase, potser Zulueta carrega massa les tintes negres. Tanmateix, és evident que ni a un règim de respectuosa tolerància s'ha pogut
a r r i b a r . L'esperit intolerant es mostra, de vegades, fins en els homes que
duen rètols lliberals i avançats. Aquest esperit no es manifesta únicament
cn el camp de la religió, ans encara en altres camps.
A continuació retreu Zulueta la contradicció que hi ha entre els esforços que hom fa perquè els jueus expulsats de la Península adquireixin la ciutadania espanyola i el fet que Espa^-a és l'únic Estat d'Europa on no hi
ha llibertat de cultes.
Parla l'articulista d'una conferència que, mesos enrera, en la sala de
la Societat de Geografia de París, escoltà de llavis d'un bisbe anglès. E l conferenciant contà la conversa que en el seu país havia tingut amb un gentleman jueu.
— Q u è penseu del cristianisme?—li preguntà el prelat.
—La veritat... L'odio amb tota la meva ànima!
—Per què?
—Perquè ha perseguit el meu poble.
—Està bé. I què penseu de Crist?
— A h ! . . . A Crist el respecto i fins crec que arribaria a estimar-lo.
—Doncs... us demano que sigueu amic meu! Jo estimo el Crist amb
tota la meva ànima, i detesto, com vós, el cristianisme..., aquell cristianisme que perseguia el poble jueu.
Afegí l'orador que després d'aquest diàleg va allargar la mà al jueu.
«I espero trobar, si Déu vol, aquell israelita a la glòria eterna.»
Lluís de Zulueta, optimista, creu que n'hi hauria prou amb introduir
la llibertat de cultes en l'article u de la Constitució espanyola perquè l'aürora de la nova època resplendís a Espanya i perquè quedés cancel·lada l'oinbra inquisitorial.—A. R. i V .
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Uns pensaments de Pierre Lasserre
L'eminent autor de «La Jeunesse d'Ernest Renan» ha publicat, en el
número del primer d'abril de L a Revue du Siècle—la nova i interessantíssima revista francesa—, uns fragments extrets d'un quadern d'observacions,
impressions i «rèveries» del temps de la seva joventut, quan, l'any 1895,
vivia a Alemanya. Lasserre anuncia el seu propòsit de treure m é s endavant
un petit volum d'aquest feix de notes. A continuació en reproduim alguns
suggestius i bells fragments :
«Vós sou poeta, X . . . Jo prenia el mot en el seu vell gran sentit humà i pensava
que les onades d'amor, d'odi, de desesperació i de jóia, les passions, eterns servidors
de la vida i de la mort, havien de fluir m é s apressades, m é s riques en la vostra
ànima que en els altres bomes. Però no! L a vostra ànftna està estúpidament
•neenda I Heu tancat curosament tots els canals per tal que res no enterboleixi el
bassol d'aipua on la vostra minsa i preciosa imatge es contempla.
I.a corrupció del gust per la finesa és cent vegades pitjor que la nullitat del
gust. Un públic ingenu que només s'interessa per un quadro a causa del tema :

Assassinat de Fredegunda, Escena de la Inquisició, E l sòn del duc d'Alba, Oració
de la tarda, Trineu atacat pels llops—, però que C U interessa apassionadament,
nodreix encara la càlida força d'on potser neixerà demà un gran artista, és a dir,
un gran amador de les coses humanes. Vn públic exquisit, incapaç d'ésser enganyat,
que sap fil per randa on comença allò que ja és fet i que ja és vist, necessàriament
és estèril. Està consumit, és a dir acabat. Rl refinament del gust només és lloable
eni un artista productiu. Car aquest refinament no és sinó l'expressió de l'honestedat
del seu propi fer. Un esperit alhora refinat i improductiu, com el nostre estimat
París n'exhibeix tants i tan preciosos en les primeres representacions, pèrtany a les
coses supèrflues, a les coses gastades de la hinnanifat i és àdhuc nociu si hom li
ho deixa ésser. E s una vella cèl·lula.
L a necessitat de filosofar, i |)er tant la filosofia, no s'ha produït mai ni pot mai
produir-se sinó en una època de cultura molt avançada, en els esperits rics de dades
' de llums dc tota mena, desvetllats per una suficient observació de la natura i una
prou llarga experiència de la religió i de la història davant una clara visió dels
grans problemes còsmics i morals. Aquest fou, i no hi ha res m é s colpidor, el cas
de Grècia. L a necessitat fonamental de l'esperit és el satisfer-se per la veritat. E s
el uiKíSarse, l'apaivagar-se en la veritat. Però repòs suposa torbació, i pacificació
guerra interior. Filosofem per alliberar-nos de la guerra que mil veritats certes,
profundes, precioses, però separades, d'ordres diferents, sense comunicació entre
c'ies, de \egades enemigues, porten al nostre esperit, sol·licitat contínuament en
'"il sentits diversos i esqueixat pel seu saber com Pentea. L'esforç especulatiu es
produeix sota la tirania d'un esperit massa ple. Comparem-lo grosserament al mugit
« • la roda de Savart, que només fa sentir-se a partir d'un alt grau d'acceleració.
Filosofar sense una consciència ingènua i present d'aquesta necessitat, és dedil'ar-se a l'escolàstica i a una inferior logomàquia. E s ésser, dins l'ordre de l'esperit,
criat, el Wagner del Faust de (".(ethe.»

En els fragments publicats p e r l.a Revue du Siècle, Pierre Lasserre
niostra bé els dos caires del seu gran talent : el filosòfic i l'artístic.—A. R. i V .
7
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Cavour i la unitat italiana
Paul Matter, qui publicà anys enrera un llibre sobre Bisiuarck et son
temps, té en curs de publicació una obra sobre Cavour et l'Unité ilalienne,
i n'acaba de publicar el segon volum, qui abraça els vuit anys, decisius de
la vida i la carrera del gran home d'Estat, qui van des del 1848 a l'endemà
del Congrés de París. Pierre Quirielle l i dedica un llarg article en el Journal des Débats ( I Q abril). Un paral·lel amb Bismarck sorgeix naturalment.
«L'obra de Bismarck fou bastida sobre la força, la de Cavour s'edificà sobre
la llibertati—conclou Quirielle.
cEn l'obra de Cavour- -continua- , el qual ha contribuït més que ninpfl a crear
la Itàlia tal com és, hi ha dos parts qui s'ajunten i que l'historiador de Cavour no
pot separar. Hi ha la independència nacional de la pàtria unificada i deslliurada de
l'estranRer. Hi ha la llibertat política amb totes les garanties de la llil>ertat individual i totes les formes dc la vida constitucional. Cavour no concep l'una sense l'altra ;
é.s per mitjà d'aquesta que ha volgut conquerir i assegurar la primera Itàlia.

No és pas estrany que avui a Itàlia es discuteixi sovint i amb passió
Cavour i la seva obra. Els campions de la llibertat n'invoquen sovint el
nom, l'autoritat i la memòria. Llegint el llibre de Paul Matter, hom es veu
sovint obligat a pensar en la Itàlia actual, malgrat que l'autor no cerca mai,
ni remotament, a suscitar cap comparació. La consciència i la serietat, l'exactitud i la imparcialitat, són les seves qualitats sobressortints. Els seus
judicis sobre Cavour, sobre la seva obra i sobre els esdeveniments de la història, als quals aquella vida és barrejada, són d'una profunda perspicàcia.
El darrer capítol, sobretot, el del Congrés de París de 1856, és fet de nià
mestra. Hom hi veu el paper que Cavour hi féu, la manera com pogué plantejar la qüestió italiana davant d'Europa, mercès a les circumstàncies, •
l'ajut d'Anglaterra i a la complicitat de Napoleó I I I .
A propòsit d'aquesta complicitat, Paul Matter aporta un fet significatiu, no solament pel que fa a les simpaties de l'emperador envers Itàlia, sinó
pel que fa a la política personalista de Napoleó I I I . A una comunicació redactada per Cavour on exposava hàbilment els desiderata i la política del
Piemont, el comte Walewski, ministre d'Afers estrangers, contestava amb
una resposta correcta, però freda, dins el to de la vella diplomàcia oficial.
L'emperador, a qui el projecte havia estat sotmès, escrivia al marge, amb
llapis : «Trobo bé aquest despatx, però caldria terminar fent pressentir q»0
si les conferències tenen lloc, procurarem obtenir per a Itàlia tot allò qui ens
semblarà aprofitable i equitatiu.» A la vetlla del Congrés, aquestes paraules
ens anuncien tot allò qui se'n seguirà, tot allò que el geni, l'habilitat, h'
perseverància d'un Cavour sabran obtenir, empènyer i explotar.—F. S.
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E l Japó es democratitza
El Japó ha entrat en un període de profunda transformació política.
La que va sofrir per efecte de la promulgació de la Constitució actual, qni
data del 1889, fou molt més superficial del que pogué semblar a primera
vista. Es ara que assistim a veritables temptatives democràtiques. W . M .
exposa la transformació en un editorial del Journal de Cenh·e (17 abril).
• lín realitat diu—en el moment en què fou elaborada la Constitució aelual, els
seus autors van tenir una grau cura a restar lidels a les tradicions de llur nació.
Pet dir-ho tot, llur obra va semblar prou prudent, en 1905, als ministres del tsar per
servir dc model a la Constitució de la Duma».

Segons la Constitució japonesa del 1889, la Cambra popular és elegida
gairebé exclusivament pels terratinents, i si bé el dret de sufragi ha estat
eixampla', progressivament, els electors no arriben a dos milions i mig, é s
a dir, apcues al 4 per 100 de la població masculina major de 25 anys. D'allia banda, el Senat pot posar un vet absolut a les decisions de la Cambra
popular. I el Senat es composa de dinou prínceps imperials, de pars hereditaris qui formen més de la mitat dels seus membres, de representants dels
grans interessos econòmics i de representants de l'emperador.
Mercès a aquest sistema i al prestigi que l'exèrcit va conquerir amb la
seva gran victòria damunt dels russos, la casta noble i militar havia exercit
una preponderància indiscutible en la vida política del Japó en aquests darrers quaranta anys.
Però d'un temps ençà, sota l'empenta de factors diversos, l'estat del
Japó ha començat a modificar-se. La creixença en la densitat de població (154
habitants per quilòmetre quadrat), amb la consegüent naixença de l'industrialisme i la formació d'un proletariat compacte, amb la concentració urbana i el desenrotllament de la instrucció, han produït una ràpida democratització de l'Imperi del Sol naixent. I així el Parlament actual té una gran
majoria esquerrana.
«El baró Kato, qui n'és el cap—diu l'articulista—, pertany en realitat a la noi'l, sa, però hom sap prou, per la història, que són sempre les aristocràcies que han
fornit a la democràcia els sens caps m é s revolucionaris- E l baró Kato ha arribat al
poder amb un programa consistent en la instauració del sufragi universal, la reforma
del Senat i la reducció de l'exèrcit— é s a dir, un triple atac a les tres fortaleses de la
«lasse dirigent».

Aquest programa ha estat realitzat en pocs mesos. E l projecte de sufragi
universal ha passat sense dificultat. Tots els japonesos majors de vint-i-cinc
anys gaudeixin ja d'aquest dret.
La reforma del Senat ha presentat més dificultats. Ha calgut conservar-
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li el dret de vet. Però Kato n'ha reformat la composició en el sentit de llevar
la majoria als pars hereditaris i d'augmentar el poder de designació per part
de l'emperador—és a dir, del govern.
• Són canvis ben profunds—acaba i'article.—I/evolució del Japó és la mateixa
que la d'Europa. Te en el fons les mateixes causes. l'erò és molt més ràpida. [, potser,
després d'haver-nos aconseguit, aviat ens ultrapassarà».—F. S.

Les darreres excavacions de Pompeia
Jean Carrère exposa als lectors de L e Temps (17 abril) les darreres excavacions de Pompeia, fetes, en un dels barris més rics de la ciutat, segons
un nou mètode d'excavació que ha donat i continua donant els més esplèndids resultats. BotU l'ha emprat també amb èxit per a les excavacions del
Fòrum romà. Carrère cl descriu així :
• Ivl sistema adoptat pels nous directors de les excavacions consisteix a procedir
per capes horitzontals de terra, llevades l'una darrera l'altra, tenint compte que la
pala i el picot DO toquin cap objecte resistent. I tau aviat com un objecte resistent
és assenyalat, es procedeix al seu desprendiment sense destruir res, treiént dé mica
en mica tota la terra que es troba al seu voltant. D'aquesta manera s'ha fet sorgir,
lentament, però amb seguretat, cases conservades pis per pis, fitis al sostre. Aixi>
és ben diferent de l'antiga Pompeia, descoberta durant el segle x i x , en la qual
gairebé totes les cases tenien tot el sostre enfonçat i semblaven assolades com per
un terratrèmol i per un assalt de bàrbars saquejadors».

Val a dir que aquest mètode ha pogut donar tan bons resultats a Pompeia (creiem que tal vegada en algunes altres excavacions no presentaria tau
grans avantatges), perquè, en certs indrets, les petites pedres o Utpüli qui
van caure damunt la ciutat eren molt barrejades amb cendra, i no solament
no van arribar a produir l'enfonsament dels edificis, sinó que la cendra, que
penetrava arreu, endurint-se per l'acció del temps, acabava per formar una
mena de capa protectora que conservava tots els objectes en llur estat primitiu.
La part de la ciutat així excavada resulta molt més interessant que la
resta de les excavacions. Per fer més viva la il·lusió d'haver remuntat dinou
segles endarrera, hi ha tots els senyals d'una campanya d'eleccions que degué
ésser menada poc temps abans de l'erupció. Jean Carrère creu que es tracta
d'una campanya municipal, i ens parla de les inscripcions vermelles i negres
escrites a mà damunt de les parets, si fa no fa com les que apareixen encara
avui a les ciutats i pobles d'Itàlia. Solament que a Pompeia moltes d'aquestes inscripcions són degudes a mans femenines que no han amagat e'
nom de llur mestressa. Les dones s'ocupaven de política sota el regnat de
Titus bondadós molt més que no pas avui. No és rar de veure Lívia 0 Flàvia
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recomanant calorosament la candidatura de Gai o de Semproni, o bé omplint-los d'improperis. H i ha, però, motius suficients per creure que aquestes ardents propagandistes pertanyien al gènere de les dònes fàcils. E l nombre crescudíssim de tavernes que hi ha en aquest barri, dit de l'Abundància
(una per cada tres cases), fa pensar en quina mena de barri devia ésser. No
que no hi hagués cases de bons burgesos, tallers de tintoreria i de fabricació
de teles, i fins una escola aristocràtica, tot amb frescos a les parets il·lustrant
passatges de l'Eneida, que devia ésser ja popular, o amb els motius que ja
havien estat descoberts en altres indrets de la població.
Jean Carrère jutja indubtablement interessant tot això i tot el que abans
havia estat tret a la llum, però troba que hi ha una certa exageració en la
importància atribuïda a Pompeia.
iSapOMU—diu—(cosa impossible) la desaparició de Cannes o de Vichy sota una
rapa de pols volcànica, i la resinrecció, d'aquí a vint segles, d'aquestes dues viles,
i tindreu la idea d'allò que val l'ompeia en relació a la civilització antiga. Q D Í hi
ha, en efecte, a la famosa estació halneària coberta per les cendres del Vesubi ?
Algun gran monument de la història antiga qui testimouiegi la beutat d'una civilització creadora ? I.a petja d'un gran home, sant, déu o geni ? Alguna obra mestra
de l'escultura 0 de l'arquitectura? Res de tot a i x ò : l'ompeia no ha fet cap paper
dins la Història. I-a seva desaparició no ha c-anviat res en la fisonomia i en la
marxa dc l'Univers. Pompeia no ha estat el fogar de cap vida original : el temple
d'ifeifl s'assembla a una cabancta de Proveuça, les columnes qui resten dels monuments són d'un estil banal i decadent anàleg al de la Madeleine ; el teatre antic és,
al d'Orange o de Siracusa, allò que Notre-Dame dc lx)rette és a Notre-Dame de
Paria ; i l'amfiteatre és nu circ de poble al costat dels amfiteatres d'Arlés, de Nime-s,
de Vcrona i sobretot del Coliseu. Quant a les obres d'art extretes de l'ompeia i
transportades al museu de Nàpols, n'hi ha algunes d'agraciades, però cap, veritalableinent, no dóna la impressió d'una d'aquestes beutats dominadores, com, [ « r
exemple, la Vii tòria de Samotràc ia, la Venus de Milo, el Mercuri del Vaticà, el
Marc-Aureli eqüestre del Capitoli, el Coleone de Venècia, el Moisès de Sant Pere
dels Lleons i les recents obres mestres trobades a Ostia o a la Cirenàica i recollides a
Roma en l'incomparable museu de Ics Termes. Al museu de Nàpoji mateix, d'altres
obres, com l'admirable baix-relleu d'Orfeu, Mercuri i Eurfdice, són molt superiors a
tot allò que ve de Pomjjeia. E n fi, pel que fa a les elegants cases pompeianes actualment ressorgides, no són sinó molt banals, l-es pintures murals, conservades com per
miracle, demostreu, de la part dels propietaris, gustos ben burgesos, i de la part dels
pintors, una gran indigència d'invenció i de poesia... Aquesta ciutat, esdevinguda
il·lustre per atzar, no revela sinó una absoluta mediocritat·.

Es justa aquesta «rebentada» de Pompeia que fa Jean Carrère? En part,
indubtablement ho és. Des del punt de vista artístic, cal no exagerar la
importància de les descobertes pompeianes. Però Pompeia té, per refer i per
reviure molts aspectes de la vida romana, una valor documental que no ha
estat encara superada.—F. S.
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El geni i la immortalitat
Jean de Pierrefeu, tot rebatent les afirmacions del llibre de René Johannet
Analole France esl-il un gran écrivainf, en el Journal des Debats de l ' n de

febrer de 1925, teoritza, en una digressió, sobre el geni i la immortalitat.
Després de dir que ell no garanteix la immortalitat d'Anatole France, escriu :
• Per què el geui ha il'ésser uecessàriameut immortal? fíl fet d'escapar-se de
l'anorreament del temps exigeix qualitats particulars que no es confonen de cap
manera amb les que hom té el dret d'esperar del geni... l'n escultor niuivita o babiloui
pot haver sobrepassat en geni PraxiteHes o Miquel Augel, i el fet deplorable per
ell, de no tenir a la seva disposició s i n ó materials frévols li retirava ipso jaclo tot
dret a la immortalitat.
Si mirem la qüestió d'una mica més aprop, sembla probable que la posteritat és,
primer de tot, un afer d'organització. E l gust sol no podria ésser prou per perpetuar
l'admiració per una obra o per un home, puix que el gust és funció de la natura
humana, i aquesta és essencialment versàtil, l'erò si hom estableix un cert gust en
nom de regles lixcs que són trameses de generació en generació, s'introdueix una
certa garantia de durada en la mobilitat dels sentiments humans. Per a i x ò es pot
afirmar amb certitud que l'estètica mateixa depèn de l'ordre social i que no és mai
altra cosa sinó un aspecte de la política, la qual es recolza sobre interessos materials
ben definits. E n trobo la millor prova en l'èxit creixent que assoleixen en el món
els grans escriptors catòlics, que cap descrèdit definitiu podria colpir, perquè són
estretament solidaris de la puixança de l'Esglèsia.»

Pierrefeu remarca que, a França, la Universitat ha estat la gran atorgadora de la immortalitat literària, i que, seuse aquesta armadura sòlida, els
grans genis clàssics francesos haurien hagut de passar per moltes vicissituds.
Les consideracions de Jean de Pierrefeu ens recorden una boulade
d'un amic nostre qui, parlant dels clàssics de Grècia i Roma, diu : «Els
grecs i els llatins han esmerçat molts diuers en propaganda.»—A. R. i V .

Hjalmar Branting
A la Revue de Paris, André Waltz ha publicat un estudi sobre Hjalmar
Branting, el cap del socialisme suec, que morí fa poc.
L'articulista exposa els motius que tingué Branting per ésser aliadòfil
durant la gran guerra. EU creia que, un pic encesa la lluita, calia que fos
vençuda Alemanya, perquè considerava que el militarisme prussià era l'enemic de totes les nacions lliures, i que si el «Kaiserisme» hagués sortit vencedor, hauria reduït l'Europa septentrional a un estat de vassallatge. EU 0 °
veia la guerra com un duel entre l'ós moscovita i l'àguila prussiana, i comprenia que el front principal no era sobre el Vístula, sinó entre el Marne i eJ
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Rin. El dia que va saber l'entrada dels Estats Units a la lluita, Branting
digué :
—Bé, per fi ; la guerra està guanyada.
Fou Hranting un adversari irreductible del bolxevisme. Sentia per Lenin
el més pregon horror intel·lectual. Lenin, remarca Waltz, era primer de tot
un asiàtic, i Branting era un europeu en tota la força del mot.
El pare de Branting, metge de professió, e r a de pura r a ç a sueca. Però
la seva mare davallava d'una família patrícia de Venècia, i d'aquí l i venia
l'elegància moral que sempre cl privà de caure en qualsevol baixesa demagògica. «Demòcrata pel cor, escriu Waltz, restà sempre aristòcrata per l'esperit.» Mai no volgué oposar la classe obrera al restant de la nació. La seva vocació era la d'un aplegador d'homes ; el seu temperament, el d'un àrbitre.
• Branting comprengué—diu Audré Waltz—que cl drama contemporani no és
simple i no consisteix a optar entre el paneslavisme i el pangermanisme. Creia (pic,
per conservar al seu vell país la pròpia fesomia, calia en primer lloc vivificar-lo, avui
rom ahir, pel contacte de Ics civilitzacions occidentals.»

A Branting fou deguda l'entrada de Suècia a la Societat de les Nacions.
RII era un decidit partidari del pacte internacional de garantia mútua. La
seva alta figura, austera i cordial alhora, fenia la noblesa espiritual de la
vigoria ètica.—A. R. i V .

El mastodont de Sabadell i els fenòmens geològics
L'il·lustrat escolapi Pare Rimbles, que ha intervingut en la troballa de
les despulles íntegres d'un exemplar fòssil de mastodont a Sabadell, ha escrit
un interessant article a la premsa sabadellenca. Segons el P. Rimbles, aquesta troballa és la més important que s'ha fet de la mateixa espècie a la península ibèrica.
Es sabut que el mastodont era una espècie similar a l'elefant, de proporcions gegantines : arribava a una alçada de cinc metres. N ' h i havia de
dues menes : VongUStideús o de dents solcades, i el lotigirroslris o de testa
allargada. E l P. Rimbles es decanta a creure que el mastodont de Sabadell
pertany a la segona espècie. Això s'aclarirà quan hom hagi extret les despulles completes.
Com tots els (yrohoscidis 0 animals dotats de trompa per a la prensió dels
aliments, el mastodont pasturava en llocs d'herbes altes i tendrívolcs 1 en
climes de temperatures tèbies i tropicàls. Aquesta troballa corrobora que el
ilima des del miocè ha notablement canviat; conclusió que també testifiquen
'es recents troballes d'espatllars o closques de tortuga fetes pel paleontòleg
«loctor Bataller en l'esboranc del ferrocarril elèctric en la serra de Galliners
0 de Sant (Juirse i a més les nombroses madrèpores de diferentes espècies.
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que hom ha recollit en el Moyanès, Bergadà i Pla de Bages, puix que és cosa
sabuda que no poden viure i desenrotllar-se sinó en aigües marines amb un
promedi de temperatura que no sigui inferior a vint graus, això és, amb una
temperatura tropical, que era la que dominava llavors en la nostra terra.
Després el P. Rimbles parla d'alguns fenòmens geològics, i parficularment dels que afecten a Catalunya.
«l/esfoiulrament del gran continent T i m - K a l c a r diu originà l'extens llac
l'niitienc que recobris tot d Vallès i Penedès, i creiem és oportú, ami) motiu d'aquesla
nova troballa, la més imjKirtant dc l'esmentada espècie, que s'ha realitzat en tota la
Península Ibèrica, si atenem a la quantitat de despulles ja recollides, dc fer unes
senzilles reflexions sobre la gènesi i manera de produir-se aitals cataclismes g e o l ò g i c s ,
que han succeït i succeiran en el decurs dels segles. Rs cosa verament admirable
l'armoniòs i sorprenent paral·lelisme dels fenòmens naturals, que es veu i palpa a
poc que es fullegi cl gran llibre de la natura, o sigui que unes mateixes lleis sòn les
que regeixen i s'apliquen als diferents ordres de sers que integren l'univers, difereuciant-se solament per la diversitat de matèria a què s'apliquen ; així veiem que el
moviment de la matèria és sempre ondulatori, tant si és sòlida, líquida com gaseosa ;
i així com hi ha ones de aire i d'aigua, n'hi ha també de terra, a i x ò é s , que l'escorça
dc la terra, que es mou contínuament, ho fa amb moviment ondulatori o bé- formant
ones a faisó de les ones marines ; però en tota ona hi ha sempre un punt m à x i m
d'alçada i un mínim de descens, que es propaga Ml determinat sentit o direcció sempre
de la mateixa manera. D'ací prové que un terreny que avui s'aixeca en virtut del
moviment ondulari o de basculació, amb cl temps s'abaixa per raó del mateix.
A i x í s'expliquen el successiu alçament i abaixament de les costes marines i les
conseqüents transgressions i regressions del mar, algunes de les quals les comprova
la història antiga i fins contemporània ; entre altres, citarem la del temple pagà dc
Serapis de PÒZZUOIi, prop de Nàpols, que havent estat, rom és natural, edificat en
terra ferma, fou recobert en el segle iv per les aigües del mar, com ho testifiquen
els nombrosos forats oberts en cl més alt de les columnes pels lithodomus, que vol
dir moluscs perforadors, i en l'any de 1538 es tornava ja a trobar en sec o terra ferma
i en canvi al present les ones ja cobreixen el paviment i llepen els plintes de les
columnes ; el del poble de Cornellà, que en època romana era port de mar i ara en
dista uns deu quilòmetres ; els edificis i boscos, que en jorns dc calma s'albiren e"
ol fons dels xamosos estuaris o rics gallegues sepultats fa pocs segles pel mar ; i ei
notable fenomen, qoe només en cl curt espai dc vint anys s'ha verificat en el poble
dc Covarriu de la Llosa (T.leyda), els habitants del qual abans no veien m é s que la
creu del campanar del poble de I.lés a causa d'haver-hi entre els dos una muntanya,
i en dit e-p.;i dc temps l'han vist alçar-se pausadament i avui el veuen del tot.
I aquests moviments dc basculació o alçaprem que s'han realitzat en èpoques

dntètlòn es succeeixen també en els nostres dies, com el que actualment es verifica

entre les costes de Garraf, que s'alcen, i les d'Arenys, Mataró, Vilassar i Masnou,
que s:einonsen ; i aquest moviment de basculació, el centre bascular del qual radica
en el Montjuïc, té el m à x i m u m d'intensitat en els extrems de l'alçaprem i es nOM
allà amb freqüents trontolls sísmics, alguns de notable intensitat».—Li,. M.

