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A propòsit de "Jo!" de P. Bertrana
(L'aspecte moral i l'aspecte

literari)

A

RA que el terrabastall polèmic a l'entorn del llibre d'En Bertrana
ha minvat una mica, voldríem escriure algunes reflexions, que
vam reservar-nos de primer per tal de no provocar noves discussions
apassionades. É s el moment, creiem, de parlar amb serenitat, evitant
agressions inútils, inútils apologies, d'alguns problemes que ha plantejat
la publicació d'aquest llibre.

En general, més que les qualitats literàries de la novel·la, s'ha discut i t a l'entorn de dues qüestions de c a r à c t e r extra-literari, de c a r à c t e r
moral. En primer íloc: aquest llibre és biogràfic? E n tal cas, constitueix
un libel ? És lícit d'utilitzar l i t e r à r i a m e n t les anècdotes d'un personatge
contemporani? més, qui encara viu? Segona qüestió: aquest llibre és,
per certes escenes que conté, immoral?
Respecte la primera qüestió: j a sabem com tots els escriptors de
tots els temps han utilitzat, més o menys desfiguradament, personatges
contrmporanis. Els límits d'aquesta utilització són difícils de fixar, perquè depenen d'una pila de circumstàncies morals i socials. Mentre
aplaudirà tothom tal s à t i r a directíssima sobre tal personatge i es delect a r à , més o menys sanament, a esbrinar les correspondències que té amb
la realitat una obra d'aquelles que en diuen amb clau, altres vegades es
faran, amb justícia, a l'escriptor, retrets seriosos amb motiu d'una simple al·lusió. La licitud per a l'escriptor en aquest respecte, estarà justa-
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ment limitada per l'opinió que una part nombrosa, intel·ligent, digna, de
la societat, tingui del personatge, de les anècdotes utilitzades en l'obraLa moralitat de l'autor consistirà, doncs, en el seu propòsit, o en el seu
convenciment d'haver tingut en compte aquesta opinió seriosa i general.
En un cas menys freqüent, més delicat de resoldre, t a m b é t i n d r à disculpa si, contra el parer de tota una gran majoria social, àdhuc d'una totalitat, ell expressa una convicció sincera, una certesa absoluta de l'objectivitat de la seva visió. L a immoralitat, al contrari, consistirà a haver
obeït a un propòsit purament personal, de venjança o diatriba o simple
s à t i r a , o al desig d'afalagar l'opinió errada o interessada d'una minoria
evidentment parcial. I encara, en aquests casos, la licitud d'obrar té
límits difícils d'establir: en tota època s'han produït i han estat mirats
amb més o menys curiositat, amb més o menys indulgència, el pamflet,
el libel.
Els drets de l'artista, doncs, des d'aquest punt d'albir de moral social, tenen límits. Si, per exemple, en tractar-se d'unes Memòries autèntiques, hi ha dret de retardar legalment llur publicació, perquè viuen
encara alguns dels personatges dels quals s'hi parla, o parents llurs o
simplement persones qui estigueren amb ells relacionades, és evident que
la novel·la o el drama amb clau, o dissimuladament biogràfics, ofereixen
problemes de moral social més greus encara que unes Memòries: en
aquestes, almenys, hi ha la franca i (sobretot si llur autor és viu) coratjosa narració directa dels fets. En l'obra literària amb clau, l'autor pot
escudar-se darrera dels seus noms, fingits o desfigurats, i és evident que
sota d'aquestes disfresses, pot donar-se impunement a totes les difamacions i calúmnies.
D'una manera general, doncs, el procediment massa directe, ha d'ésser reprovat en literatura, com perillós i exposat a tota mena d'abusos,
sobretot quan té per objecte la sàtix·a o el blasme. A r a bé, acceptat amb
restriccions aquest gènere, donat que sigui cert que En Bertrana hagi
realment copiat episodis de la vida d'un personatge contemporani v i vent, quin ha estat el seu propòsit? En segon lloc, quina és l'opinió
general il·lustrada, sobre les accions d'aquell personatge? Ha utilitzat
En Bertrana aquells episodis reals com a pura matèria artística, o satírica, transformant-los al seu albir? Ha cregut que en donar la seva
visió general del personatge, no feia sinó reproduir una manera d'ésser
objectiva, que una gran majoria intel·ligent considera i judica igual que
ell, i per tant ha fet en certa manera obra moral, de sanejament moral ?
Tots comprendreu la importància de les respostes que hom doni a aquestes preguntes. Algunes orientacions per a contestar-les es desprendran,,
tal volta, del nostre comentari qui segueix.
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P e r ò tot això, com diem, pertany a un camp qui toca certament en
ei de la literatura, però qui donades les distincions de la Filosofia, de la
Moral i de l'Estètica, és exterior al camp de la literatura.
Considerem, doncs, la novella d'En Bertrana com a tal novel·la.
Imaginem aquest llibre en mans d'un home, d'un estranger, qui ignora
totes aquestes qüestions i anècdotes suscitades amb motiu de la seva
publicació; o qui sap prescindir-ne convenientment. Imaginem que
aquest lector ideal, és també literat i considera l'assumpte de la novel·la,
i es posa la qüestió de si ell hauria fet amb els elements qui la componen
el mateix que n'ha fet En Bertrana. I utilitzem ara aquest procediment
que la crítica d'altre temps feia sovint (el contrast do l'obra actual amb
l'obra possible) perquè, en el nostre cas, ens servirà en gran manera per
a destriar exactament la posició d'En Bertrana. Com podria envisatjar
aquell lector-autor ideal el personatge del doctor Pérez? Nombrosos
traços de la mateixa novel·la podrien donar-li el camí d'una concepció
distinta de la d'En Bertrana. Qui ha conegut filòsofs i homes de ciència,
i coneix d'alguns d'altres la biografia, ha observat alguna vegada en algun d'ells íntima, dolorosíssima tragèdia, la dissenció cruel entre la teoria i la pràctica, entre l'esperit i la m a t è r i a . Savis, filòsofs d'alta idealitat,
autors d'obres altíssimes qui han influït profundament en l'elevació moral dels homes, ens ofereixen, de vegades, en llurs vides, una sèrie d'inconseqüències, d'extravagàncies, de ridiculeses, àdhuc, no gaire sovint
però, d'accions delictuoses o simplement reprovables, qui contrasten v i vament amb llurs idees i amb llurs obres. No és tot u conèixer, predicar,
afirmar el bé i practicar-lo; heu's aquí, sens dubte, la m é s dolorosa tragèdia de la nostra pobra humanitat. De tots temps ha estat sentida i
expressada, i no ens caldrà retreure, per mil·lionèsima volta, aquella
frase llatina qui en dona la fórmula l a p i d à r i a : Video melliora proboque...
Diògenes Laerci, més amic de petites anècdotes, que d'altes idees, ens
dona sovint visions caricaturesques d'alguns d'aquells filòsofs grecs qui,
no obstant, posaven les bases ideològiques de la més alta cultui'a, de la
més bella civilització. D'altra banda, si l'home pràctic es mou sovint
amb massa agilitat i massa profitosa t r a ç a entre les coses materials i
concretes, l'home especulatiu, l'artista, s'hi mouen amb dificultats desesperadores, s'hi entrebanquen, es sullen i s'envesquen amb tots els paranys
de la matèria. Es pot ésser un geni per la ment i un inadaptat, una criatura, en la vida individual i concreta. Un Tales, tot mirant les estrelles,
es precipitarà dintre un pou; i el neuropàtic i foll Nietzsche salvarà tal
volta de la r u ï n a imminent les més altes valors de la cultura europea.
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El gran error en aquests casos consistirà a riure's, a causa d'aquella
anècdota, del saber de Tales, com feia l'estúpida criada tràcia, o utilitzar, — així s'ha fet i es fa —, la follia d'un Nietzsche com argument contra les seves més salvadores doctrines.
Heu's aquí, doncs, un gran assumpte per a una gran obra literària
a fer, i qui es troba ja e m b r i o n à r i a m e n t en la novel·la d'En Bertrana.

Però el nostre novel·lista ha volgut seguir una altra ruta. Sobre dades
reals o imaginàries, ell ha volgut crear un tipus, més ben dit, una caricatura formidable de la vanitat intel·lectual. E l seu filòsof és, en realitat,
un mediocre plagiari; una mena de " x a r l a t à " intel·lectual, arribisfca
inhàbil de salvatge candorositat prehistòrica; cínic, immoral, inconscientment canallesc, baixament sensual. Totes aquestes pèssimes qualitats és fàcil d'aplegar-les capriciosament damunt la testa d'un personatge. La valor, però, del que ha creat En Bertrana, la seva exemplaritat, és que totes procedeixen d'una enorme vanitat intel·lectual; totes
les peripècies qui esdevenen al doctor Pérez, totes les dissorts qui l'aclaparen, són la justa punició d'aquella vanitat qui recobreix el més feroç,
i a l'ensems, el més ingenu egoisme.
En Bertrana, gran novel·lista, ha creat, doncs, un personatge típic.
A cada pUnt, l'home coneixedor de l'home, amb bona experiència de la
vida, reconeixerà en el doctor Pérez, casos observats per ell de "xarlatans", cínics, arribistes de totes les professions; abjectes en llurs vides
particulars, explotadors despietats dols infeliços qui cauen en llurs grapes. Podem esgarrifar-nòs, com hi ha món, de les malifetes del doctor Daniel Pérez, quan sovint, a l'entorn nostre els doctors Pérez pul·lulen! Les
cruels, les macàbriques escenes del manicomi, tenen per dissort, en establiments semblants o afins d'arreu del món, reproducció quotidiana. E l
que aquelles escenes repugnin o esgarrifin dintre el llibre d'En Bertrana,
no és un argument en contra, sinó a favor de la seva moralitat.

Doncs, apuntem aquí, cridant fortament l'atenció del lector, un element indiscutible de moralitat, d'exemplaritat en aquest llibre. I ja que,
insensiblement hem lliscat envers la qüestió moral un altra vegada,
anem per un altre element de moralitat importantíssim. Tots comprenem que les escenes d'aquesta novel·la, tenen lloc en una època allunyada
uns quants anys de la nostra. El llibre d'En Bertrana, ho hem fet remarcar a nombrosos amics qui no s'en havien adonat, té l'eficàcia d'ajudar-nos a la liquidació de tota la part més lamentable d'aquella època, i
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de les romanalles qui pugui haver-ne heretat la nostra. Moment d'una
època d'anarquia mental, d'individualisme a ultrança, i desesperat nihilisme, de la qual hem t r a ç a t el quadro diverses vegades i contra el qual
reaccionàvem violentament en anys assats jovenívols. E l personatge
d'En Bertrana és, ultra un tipus humà de fort relleu, una figura representativa d'aquells finals de segle dinou, d'aquells començaments de segle
v i n t ; ell erfiergeix t r à g i c a m e n t caricaturesc, per damunt d'una multitud
de bohemis, d'invertits decadents, de professionals de la perversitat,
d'immoralistes, d'anarquistes d'acció, de ganduls amb pretensions de
savis o artistes, de ximples amb melena i de boigs sibil·lins i apocalíptics.
Quan volguem representar-nos una síntesi personificada de totes aquestes coses, ens b a s t a r à pensar en el doctor Daniel Pérez, tal com ens el
presenta En Bertrana. Apuntem-nos, doncs, aquest segon element de
moralitat en la seva novel·la.

Perquè moltes escenes i àdhuc l'estil d'aquest llibre, no s'ha dubtat
a qualificar-los d'immorals. Heu's aquí una acusació seriosa i que caldria haver meditat una mica abans de llançar-la.
U n cop més aquí és planteja el problema delicadíssim de les relacions
entre la moralitat i l'art.
La novel·la d'En Bertrana, com tota la seva obra, segueix una orientació naturalista. L ' a r t naturalista, ho han repetit mil vegades els seus
teoritzadors, es proposa donar una representació el més directa possible
de la vida, en tots els seus aspectes, siguin quins siguin. Aquesta representació no és moral ni immoral; és, senzillament, documental. E l moralista, davant dels documents que l i ofereix l'escriptor naturalista, té
cl dret d'emetre els seus judicis, els quals no hauran de criticar aquella
representació literària, el llibre, sinó els fets representats i , sobretot, la
realitat, la vida d'on eren extrets. Doncs, en bona justícia, no p o d r à
tampoc qualificar de moral ni immoral l'artista qui els dona aquella
representació real i vivent.
D'altra banda, el crític, l'historiador literari qui tingui un sentit
exacte de la realitat, h a u r à de reconèixer que no valen aquí tampoc els
arguments qui voldrien presentar l'art naturalista com obeint a una
fórmula antiquada, i definitivament liquidada. Cal reconèixer, sigui
quin sigui el judici que es faci sobre el fet, que l'art naturalista, lluny
d'haver-se extingit, segueix (sota d'altres denominacions encobridores,
si voleu), donant arreu obres importants.
En bona justícia, doncs, es pot trobar immorals certs fets exposats a la novel·la d'En Bertrana; no t i t l l a r d'immoralitat En Bertrana n i
la seva novel·la.
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És que acceptem nosaltres la fórmula naturalista? Tota la nostra
obra respon de que no l'acceptem; però això no ens priva de comprendrela. Hem dit, però, manta vegada, que així com de l'art pseudo-idealista,
simbolista i decadent, no podíem aprofitar-ne res per a les nostres preferències classicistes i humanistes, de l'art naturalista podíem obtenirne molts profits. L ' a r t naturalista, pel seu amor de la vida, de l'objectivitat, pot servir d'encaminament vers l'art clàssic. E l qual exalta, m i llora, tipifica en les seves representacions els éssers humans, però res
d'humà no l i és a l i è : tampoc l'art clàssic, encara que presidit per normes
etemals de perfecció, es proposa d'una manera directa i explícita l'exposició figurada de tesis morals; t a m b é aspira, com més pur és, a una
serena objectivitat; i en aquests sentits no es refusa la representació
de cap horror, n i de cap vici. Té per damunt de l'art naturalista, una
altra superioritat: la cura de la forma perfecta, harmoniosa, de les belles construccions ben arquitecturades.

H i ha més encara: un pur naturalista faria retrets a En Bertrana
de no haver obeït prou a la fórmula de l'escola; d'haver cedit massa, i
això semblarà a molts paradoxal, a un propòsit de moralista. El nostre
escriptor no s'acontenta d'exposar objectivament els fets, com en altres
obres seves; el guia evidentment una finalitat satírica i per tant, moral.
El títol sol de la novel·la i encara amb l'afegidura d'aquell accent d'admiració, j a és tot un judici, tota una sàtira.
Cadascú s'indigna contra el mal i la lletgesa com vol i pot; un altre
escriptor hauria potser adoptat contra el doctor Pérez una actitud de reprovació i apocalíptica diatriba. En Bertrana, bon mediterrani en això,
com en tantes d'altres coses, més s'estima riure. És, en aquesta obra, per
damunt de la seva orientació naturalista, alguna cosa m é s : un moralista
mofeta i sarcàstic, com ho eren Rabelais, Cervantes, Voltaire i tants d'altres. Cada adjectiu, cada imatge, cada escena, són una agressió i són
una burla.
A tal punt arriba el seu propòsit satíric, que el personatge central
és ridiculitza a cada pas ell mateix ; s'aplica adjectius denigrants, i conta
situacions fortament depriments per a la seva dignitat de professional i
d'home. Fa en això com els personatges dolents de certes novel·les, de
certes comèdies populars.
En realitat el que passa en la novel·la d'En Bertrana, és que l'autor
ha donat una forma autobiogràfica, no a les suposades aventures d'un
personatge, sinó als propis judicis satírics sobre el personatge: de manera que assistim al cas curiós que el doctor Pérez de la novel·la és comporta com a tal doctor Pérez, menti·e va parlant i judicant-se per boca
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d'En Bertrana; cosa qui dona al personatge novel·lesc, a t r a v é s de tota
l'obra, aquell estrany c a r à c t e r de candorós cinisme.
És evident, i amb m i l documents reals podríem demostrar-ho, que
un personatge tan vanitós, tan feroçment egoista, hipòcritament mal
intencionat com el que pinta En Bertrana, en parlar d'ell no usaria un
llenguatge semblant i molt menys en unes Memòries, per confidencials
<iue ell volgués haver-les fet. Gran nombre de Memòries autèntiques
iens donen l'exemple d'aquest histrionisme del protagonista qui pren
cura de no treure's la m à s c a r a mai, i , molt menys renuncia a deixar la
seva pose davant la més nombrosa i persistent de les galei-ies: la que formen les generacions futures.
Unes Memòries autèntiques del doctor Daniel Pérez serien la més
monstruosa apologia, farcida de les més minucioses disculpes envers les
pròpries males accions més insignificants. Amb una cura extremada
eliminaria tot allò que pogués rebaixar-lo, posar-lo en ridícul.
El doctor Pèi·ez de la novel·la "Jo!" té, doncs, una doble personalitat,
é s una barreja, poc dissimulada, d'autor i personatge.
Raó tindria, doncs, el perfecte naturalista, de trobar massa moral
c\ llibre d'En Bertrana.

Ara bé, quina serà per a nosaltres, la veritable, excepcional valor
l i t e r à r i a d'aquest llibre? La humorística. Prudenci Bertrana s'ens h i
revela per damunt de tots els seus altres propòsits i realitzacions, com un
gran humorista; sens dubte un dels més notables de la nostra època. E l
seu llenguatge, el seu estil, han esdevingut d'una penetració, d'una comicitat com no en teníem mostres encara en la seva obra. A cada ratlla,
a cada paraula, ens revela, amb una comicitat truculenta, un enginy extraordinari fill d'una aguda i clara i maliciosa intel·ligència. La Intelligència es diverteix de cap a cap d'aquest llibre, s'expressa en un llenguatge extremadament enginyós i lúcid qui sap t a m b é parodiar amb sorprenent agilitat — en l'ús de mots cultes, abstractes, científics—, el
llenguatge pedantesc del seu personatge.
Humorisme de la truculència: sota aquesta denominació compreníem no fa gaire, tota una sèrie d'escriptors nostres, de personalitats
ben distintes, i qui no s'assemblen als humoristes d'enlloc del m ó n :
aquest divertiment, aquesta facècia amb les coses terribles, repugnants
o macàbriques, el trobem en graus distints en altres obres d'En Bertrana, en certes fantasies de mal ensomni d'En Ruyra, en moltes pàgines
d'En Russinyol; en els llibres d'En Caselles i darrerament en les novelles d'un jove escriptor qui farà parlar d'ell: En Tomàs Roig i Llop.
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Blasmeu si voleu el g è n e r e ; no en carregueu en tot cas, totes les
culpes a E n Bertrana.
Queda el fet de la repugnància personal del lector envers certes
escenes; però aquesta repugnància no h i ha dret a convertir-la en j u d i ci literari. Quant al problema moral, repetim-ho, aquesta repugnància
pledeja a favor de la moral del llibre. És possible que ningú tregui d'aquelles escenes un mal exemple, un mal desig? Certament fóren de
plànyer el seu temperament i la seva educació.
D'altra banda, en les escenes arriscades, usa En Bertrana un estil
tan conceptual, tan enginyosament indirecte, que una ànima verament
innocent no hi entendrà res en absolut.

De totes maneres, extremant les coses, la qüestió de moralitat pot
posar-se respecte aquest llibre d'una altra manera. Si es pensa que no
es pot deixar en totes les marís, cal adoptar evidentment certes precaucions. Les quals caldrà adoptar tot seguit i amb molta més raó per dotzenes de llibres, per centenars de llibres qui omplen els nostres establiments. I no parlem precisament aquí dels llibres escrits o il·lustrats
amb propòsits palesament immorals; dels periòdics pornogràfics de tota
mena qui omplen quioscos i llibreries, més a l'abast de totes les ànimes i
de totes les innocències, — mentre es forma un escàndol beoci a l'entorn
d'unes innòcues estàtues. Feu retirar amb energia aquests llibres i revistes francament escanldalosos; on són, respecte d'ells, les campanyes
insistents, eficaces dels grups de dames i de les associacions de tota
mena? Com és que, si s'han fet aquestes campanyes, la infecta brutícia
continua omplint aparadors i quioscos?
I quant a les obres seriosament literàries que es considerin perilloses, preneu mesures perquè no vagin a totes les mans; poseu-los una faixa, un senyal advertidors. Evitant en això també els abusos dels vils
mercantilers qui es valen d'aquests procediments per fer més atractives
les obres. En molts catàlegs de llibreria estrangera, sense deshonor per
a les obres al·ludides, figuren amb un senyal aquelles qui no poden ésser
llegides per tothom.

Altrament, és funest per a l'art i la moral no hi guanya gran cosa,
de posar massa traves a l'expansió de l'art seriós i sincer;
A r a que tant ens omplim la boca de fomentar la novel·la catalana,
evidentment no volem d i r que hàgim de formar insípides sèries de novel·les roses, de novel·les blanques, més corruptores sovint i enlletgidores
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de les ànimes que moltes d'altres, àdhuc de les més atrevides; sinó de
novel·les qui amb perfecció literària, segons fórmules distintes, ideals
artístics diversos, reflecteixin sanament tota la .vida de la nostra època.
La qual ofereix certament alts i nobles exemples de v i r t u t s ; però t a m b é
d'horrors i de vicis, la pintura honrada i sincera dels quals és l'arma més
poderosa per a combatre'ls.
És d'altra banda una cosa paradoxal, irracional, que allò que es permet als clàssics de la literatura universal, que tenim a l'abast de totes les
mans i totes les fortunes, no sigui permès als autors moderns. I si és
que volen extremar-se les coses, fem retirar d'una vegada de les nostres
llibreries Ilomer, i Plató, i el Dant, i l'Ariost, i Goethe, i Shakespeam

Ja veureu com el dia que algún novel·lista coratjós vulgui traslladar
a les pàgines dels seus llibres alguns caires, certs costums i anècdotes de
certs sectors de la nostra societat barcelonina, els mateixos corromputs
i escandalosos, seran els primers a aixecar-se per cridar com a gallines
avalotades, contra la moralitat de l'autor i dels seus llibres.
J. F A R R A N I M A Y O R A L

El Romanticisme i el començament de la
renaixença literària catalana
Çy EGUINT pas a pas el llibre interessantíssim de Joan Amade sobre la
Renaixença catalana, hem exposat, amb els dos articles precedents,
les dues parts del seu estudi intitulades: Els factors tradicionals i Els
factors nous (1). Anem ara a examinar, en aquest darrer article, alguns
dels altres capítols.
En començar la part destinada al Romanticisme trobem aquestes
paraules: "Si la Renaixença catalana no es troba continguda tota ella
en el Romanticisme, i si per veure el dia i desplegar-se va necessitar un
cert nombre d'altres auxiliars, estimats j a per nosaltres en llur justa
valor, no podia, tanmateix, assegurar-se un millor concurs ni beneficiar
d'inspiracions més favorables... Per molts de senyals, cap a la fi del p r i mer quart del segle x i x , es podia, no certament preveure i anunciar, però
creure possible o àdhuc probable, alguna renaixença a Catalunya; una
multitud de coses semblava aleshores prestar-s'hi. P e r ò calia per a la
seva realització un d'aquests bufs creadors qui animen en fi i decideixen a viure, una d'aquestes sobiranes empentes qui comuniquen i perpetuen el moviment. La Renaixença catalana va trobar això en el Romanticisme" (2).
Ja indicàvem en l'article anterior que per a nosaltres el Romanticisme havia estat la causa essencial, sine qua non, de la Renaixença catalana. No cal doncs remarcar com, ens sentim d'acord amb el fons de les
paraules transcrites. Però t a m b é indicàvem que les tendències intel·lectuals que Amade agrupava en el capítol titulat " E l moviment de les
idees i l'agitació política i social" ens hauria plagut de veure-les incloses
dins el capítol del Romanticisme.
Efectivament: què són sinó característiques del moviment romàntic el desvetllament de la idea de raça, del sentiment de nacionalitat.
(1)
<2)

Vegeu els dos n ú m e r o s precedents de la REVISTA DK. CATAI.ÜTÏYA.
Phg. 19T.
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d'amor a la tradició, als parlars locals, als vells cants populars, tendències totes elles que Amade estudia abans del seu capítol sobre el Romanticisme ?
A r a Amade, en entrar en aquesta matèria, estudia altres característiques d'aquest gran moviment, les quals trobareu ressò a Catalunya,
com són el sentimentalisme de la natura i l'exalçament de l'Edat mitjana,
però es veu, naturalment, obligat a revenir sobre algunes de les manifestacions romàntiques que havia tractat anteriorment.
"La Renaixença catalana — va escriure Menèndez Pelayo en el prefaci al volum segon de Lo Gayter del Llobregat — és una conseqüència
del Romanticisme històric qui, despertant en tots els pobles l'amor a tot
allò qui és tradicional, castís i genuí, va obrir les fonts de la poesia popular, tancades segles havia, i va regenerar l'ànima dels pobles i de les races
submergint-les en les aigües vives del passat."
Aquestes paraules de Menèndez Pelayo, que ens plau d'adduir en suport de la nostra tesi, serveixen de punt de partença a Manuel de Montoliu per al capítol " E l Romanticisme", del seu Manual d'Història Crítica de la literatura catalana moderna (1), però l i serveixen al mateix
temps per a fer una afirmació difícil de sostenir. " É s veritat — exclama — p e r ò la Renaixença de la literatura catalana (fet digne d'ésser
hagut en esment) t r i g à encara a produir-se uns quaranta anys després
de l'entrada definitiva del Romanticisme a Catalunya." No sabem explicar-nos aquesta afirmació, si no és per un simple lapsus. Caldria,
perquè fos certa, admetre que l'any 1800 assenyala "l'entrada definitiva del Romanticisme a Catalunya"; i això, ultra ésser inadmissible objectivament, contradiu una altra afirmació que el propi Montoliu fa
unes planes més enllà, és a dir, que la fundació de la revista E l Europeo,
l'any 1823, constitueix la primera manifestació conscient i organitzada
del Romanticisme. La data d'aquesta primera manifestació no haurà,
doncs, d'ésser considerada com a data d'entrada definitiva? Si és així,
el càlcul del senyor Montoliu ens duria a proclamar que la Renaixença
catalana no es va produir fins l'any 1863. Molt més a prop de la veritat
ens sembla Amade — al qual no ha passat desapercebuda l 'errada de
Montoliu — quan estima que els veritables començaments de la nostra
renaixença literària han d'ésser col·locats solament uns deu o dotze anys
•després de les primeres manifestacions romàntiques dels catalans ( 2 ) :
són els deu anys qui van des de l'aparició del primer número de E l
Europeo (1823) fins a la publicació de l'Oda a la P à t r i a de Bonaventura
Carles Aribau en la revista E l Vapor (24 agost 1833).
Aquesta afirmació d'Amade pot sernblar una mica ardida, puix que
(1)
(2)

Barcelona, 1022; pàg. 3S.
l'àg. 212.
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són molts els qui donen com a veritable començament de la nostra renaixença la publicació de les primeres poesies de Rubió i Ors. I Amade
dóna tan confiadament la seva opinió, que no sembla sentir la necessitat
d'argumentar contra els seus possibles contradictors. P e r ò nosaltres
que sabem que no l i mancaran, i que, d'altra banda, estem completament
d'acord amb ell en aquest punt, anem a exposar els motius que tenim
per creure exacte el nostre parer.
Per negar que de l'obra d'Aribau arrenqui la nostra renaixença
una de les raons que acostuma a invocar-se és que la seva Oda a la P à tria, o si es vol més exactament la seva poesia A D . Gaspar Remisa, és
un clam inconscient i isolat. S'invoca també l'hostilitat que va mostrar
envers les tendències descentralitzadores del "pronunciamiento" de 1840.
Admetem, per començar, la inconsciència del clam. Fora això suficient per negar que la nostra renaixença arrenca de l'Octo de l'Aribau?
Ens sembla que no. H i ha força casos de començaments i de descobertes
fets sense una coneixença exacta d'allò que es feia. E l fet que Colomb
descobrís inconscientment un nou món no és pas obstacle perquè sigui
considerat com a descobridor d'Amèrica.
El nou món descobert per Aribau fou aquest: que la llengua catalana podia encara servir per a escriure-hi una poesia tan bella com l'Oda
a la P à t r i a .
Ara, en aquest sentit concret, es pot parlar d'inconsciència? É s
un fet que l'Oda a la P à t r i a no fou la primera poesia que Aribau escriví
en català. Si no h i hagués proves indiscutibles d'això, la perfecció tècnica mateixa de l'obra ens ho demostraria. P e r ò n'hi ha, i Amade n'aplega algunes. ";. No era simplement — es pregunta parlant d'aquesta
poesia (1) — una d'aquestes sorpreses, un d'aquests atzars, qui es produeixen en tots els temps i en totes les literatures, però qui són gairebé
sempre sense e n d e m à ? Sembla al contrari que Aribau no es trobava
en el seu primer assaig quan va escriure l'Oda i que j a s'havia preocupat, més o menys obertament, d'aixecar la llengua catalana de l'estat
de decadència en què era caiguda, i de rehabilitar-la com ella n'era digna
pel seu passat. Això resulta, en efecte, d'un curiós i important document qui fou publicat per Francesc Muns en el Correo Catalàn del 14
d'agost de 1892 i en la Revista de Gerona, any X V I I , núm. 9, setembre
de 1892. Amb data de 12 de febrer de 1817, l'any mateix dels seus
Ensayos, Aribau escrivia al seu amic Muns, membre de la Sociedad
filosòfica, el qual habitava llavors Cervera: "No abandoneu les muses,
creieu-me; no renegueu d'aquest deute que haveu contret envers la
pàtria, els vostres amics i vós mateix. He començat una composició
en català, la qual.

(J)

P à g . 420.
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Plorant la vergonyosa decadència
En que vuy j a u la catalana faula,
s e r à adreçada aviat a Montano (1). H i trobareu m i l coses a dissimular-me ; no, amic meu, vull que no m'amagueu res, sinó,
Passa al revés ta ploma esmenadora
Per tot quant e r r a r à la ploma mia.
Adreceu, de vostra banda, alguna de les vostres composicions a un
amic qui té la pretensió d'ésser guanyat al bon gust."
El P. Blanco Garcia en L a Literatura espanola en el siglo x i x
(p. 43-44) afegeix a aquestes dades una a l t r a : en el recull de poesies
intitulat Llibre de la Renaixença (Barcelona, 1888) es llegeix una
poesia d'Aribau, intitulada Palamós, qui és com una bonica peça anacreòntica en versos de romans de sis síl·labes (2).
Milà i Fontanals creu molt possible que, essent encara jove, hagués
imaginat Aribau plans de poemes catalans qui no arribaren maj a realitzar-se.
Som, doncs, una mica lluny d'aquelles afirmacions que fan alguns
historiadors de la nostra renaixença, negant que Aribau hagi escrit res
en català, enfora de la seva Oda a la P à t r i a , i d'algunes poesies festives (3).
P e r ò hem indicat abans que si no hi hagués avui proves que Aribau
va produir d'altres poesies catalanes, la perfecció tècnica de la seva
Oda ens hauria de decantar a admetre alguns assaigs precedint-la.
Comprenc que cal parlar una mica d'aquesta perfecció, perquè potser
no m a n c a r à qui somrigui en llegir un semblant judici, i perquè és indiscutible que hi h a u r à parers en contra. Sense anar m é s lluny, Manuel
de Montoliu, en l'obra abans citada (4), ens parla d'aquella "llengua
catalana que ell tan treballosament confegia en sos versos vacil·lants",
de "aquest fràgil i tosc beire obrat per la mà un xic esquerpa de N ' A r i bau", d'aquells "modestos, gairebé esquerps, alexandrins".
L a nostra opinió és que aquests judicis de Montoliu es poden aplicar a alguns, dels alexandrins de l'Oda, però que la major part d'ells
donen una impressió precisament oposada: una impressió de grandesa,
de desplegament segur, de força conscient. És cert que algunes de les
seves imatges ens sonen a tòpic estereotipat; però no tenim dret a oblidar que en la seva ploma no n'eren de tòpics, que ell és el primer a emprar-Ies, que si'després els poetes floralescos es cansen de fer r i m a r savis

(1)
(2)
(;!)
(4)

Js'om poètic de Muns.
T a m b é en parla IClies de Molins. Diccinmrw, I , 124 (cites d'Ainade, pàg. 420).
Vegeu, per exemple, Montoliu, op. çit., 80.
PàgS. 80, 8(i i 87.
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i agravis, llavis i avis, ell ha estat el primer a aplegar aquestes rimes
difícils, i val a dir que se n'ha sortit amb singular destresa.
H i ha, però, alguna cosa més encara des del punt de vista tècnic.
No sabem que aqueixa remarca hagi estat feta: Aribau es va preocupar, en compondre aquesta oda, o s'era j a preocupat en alguna composició precedent, de com havia d'ésser l'alexandrí català. Podríem dir
la mateix cosa de gaires poetes actuals?
No és que els en fem un retret. Hauríem de començar per fer-nosel nosaltres mateixos qui durant alguns anys no ens vàrem preocupar
de plantejar-nos una semblant qüestió. P e r ò va arribar un dia en què,
havent emprès una obra molt extensa, tota en alexandrins, forçosament
vàrem haver d'adonar-nos que hi havia potser una excessiva llibertat,
una mancança de fixesa en l'arquitectura d'aquest metre. E r a admissible que el primer hemistiqui fos indiferentment agut o pla com era
el nostre costum de fer-los i el costum de molts dels nostres companys
i àdhuc d'alguns mestres? Josep Carner, per exemple, així ho feia.
P e r ò posteriorment ha mostrat una marcada tendència a uniformar-los,
i sovint, no sempre, apareixen tots ells plans o bé tots ells aguts.
Aquesta solució és la que havien adoptat j a els poetes mallorquins,
sempre més curosos que els catalans de la perfecció de la forma. P e r ò
és tal la tendència que observem en aquells poetes a fer els interiors
plans, és tan excepcional dins llur producció un poema en alexandrins
amb l'interior agut, que podria formular-se la conclusió que els mestres
de la nostra poesia en la seva branca mallorquina, opten decididament
perquè l'alexandrí català estigui caracteritzat per la uniformitat dels
interiors, i perquè aquesta uniformitat sigui donada per l'ús constant
de mots plans:
Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera
més poderós que el roure, m é s verd que el taronger...
(Costa)

Jo só l'esqueix d'un arbre esponerós ahir
que als segadors féu ombra a l'hora de la sesta...
(Alcover)

No per cap afany de singularitzar-me (encarat que em vaig trobar, pel simple fet de fer-ne tants, amb la qüestió dol nostre alexandrí),
vaig arribar a una solució c o n t r à r i a a la dels poetes mallorquins, quant
a la manera d'uniformar els interiors. Jo vaig optar, en definitiva,
després d'algunes vacil·lacions i provatures qui es reflecteixen en una
part de l'esmentada obra, pels interiors aguts. I això per diverses raons.
H i ha entre elles el fet que allí on l'alexandrí ha estat sotmès a
una evolució de millorament, allí on els poetes, per l'ús constant que
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n'han fet, han hagut de preocupar-se de dur-lo a un estat de perfecció,
a F r a n ç a , en fi, la solució adoptada és aquesta, amb la sola excepció
del cas en què el segon hemistiqui comença per vocal, ço que, en francès,
dóna exactament el mateix so d'interior agut. Àdhuc els romàntics i
els post-romàntics han estat fidels a aquesta regla, excepte, naturalment, en els casos en què han deixat de dividir el vers en els dos hemistiquis.
Això pel que fa a l'exemple que poguem trobar en una altra literatura. A r a , si ens esforcem a imaginar l'evolució de l'alexandrí medieval provençalo-català, podríem sospitar cap a quina solució se seria
decantat? Deixem de banda el fet que, àdhuc amb una marxa normal
de la nostra literatura, probablement el seu ú s hauria estat abandonat
o poc menys, com j a en veiem la prova en els poetes del segle xv. Observem que en el Sermó d'En Muntaner, un dels darrers monuments en
alexandrins d'autor català, del nombre total dels versos, més del doble
són amb l'interior agut. No volem dir que això respongui a una decisió
de l'autor; això respon simplement a una tendència natural de l'idioma.
(No creiem que sigui obstacle per fer aquesta afirmació el fet de no
ésser escrit el poema en català pur, -sinó aprovençalat). L'examen d'altres poemes, en tota mena de metres, ens mostraria prou aquesta tendència de la poesia catalana cap als finals en paraula aguda, llevat en
els casos dels estramps en versos blancs. Remarquem especialment,
perquè és un cas relacionable amb la qüfestió que debatem, l'endecasíl·lab
català, amb cessura després de la quarta i amb aquesta síl·laba accentuada, és a d i r formant part d'una paraula aguda:
La gran dolor | que llengua no pot dir
De qui es veu mort | e no sap on i r à :
No sap son Déu | si per a si el volrà,
0 si en infern | lo volrà sebollir.
Endemés, sigui per haver-se habituat la meva orella als alexandrins francesos, sigui per una altra causa, la darrera síl·laba de l'interior pla em feia nosa, em restava com flotant, com perduda, entre
els dos hemistiquis.
Em vaig decidir, doncs, envers la solució indicada, però sense
admetre l'excepció admesa pels poetes francesos en el cas en què el segon hemistiqui comenci per vocal. Essent sempre, en francès, la final
del primer hemistiqui pla, una e muda, qui deixa de sonar completament per donar pas al so de la vocal següent, el resultat és el mateix que
si la final fos aguda. E n canvi en català això no s'esdevé amb tanta
precisió, i en la major part dels casos no s'esdevé de cap manera.
No es produeix de cap manera quan de la sinalefa de les dues vocals
(darrera d'un hemistiqui i primera de l'altre) resulta un grup de vocals
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fortes o un grup ascendent.

Així, per exemple, en l'alexandrí racinià

Je joins la Cilicie à votre Comagène
la pronunciació normal d u r à a fer agut el primer hemistiqui, perquè
normalment la e de cilicie no sona. En canvi aquest mateix alexandrí
«n català,
Jo uneixo la Cilícia a vostra Comagena
serà pronunciat normalment separant ben bé els dos hemistiquis, i sols
amb un gran esforç p o d r à ésser pronunciat:
Jo uneixo la Ciii | c i ' a vostra Comagena.
Els exemples com aquest podrien multiplicar-se amb diferents
combinacions de vocals, i em penso que a r r i b a r í e m a la conclusió que
sols fora admissible, i encara usant-ne molt rarament, l'esmentada excepció de l'alexandrí francès, quan la vocal final del primer hemistiqui
formi diftong amb la vocal del segon hemistiqui i vagi precedida d'una
consonant de recolzament. E l vers:
De l'amour la plus tendre et la plus malheureuse
serà pronunciat normalment
De l'amour la plus ten | dr'et la plus malheureuse.
Doncs bé, aquest vers en català.
De l'amor la més tendra i la més malhaurada,
consent, sense gaire esforç, ultra una pronunciació separant completament els dos hemistiquis, la pronunciació s e g ü e n t :
D e l'amor la més ten | drai la més malhaurada.
És més, després d'una sèrie d'alexandrins amb l'interior agut,
aquesta serà la pronunciació que normalment l i donai*em. I és que la
consonant de recolzament, allargant la penúltima síl·laba, la síl·laba ten
en aquest cas, permet de fer com una pausa: la pausa qui separa els
dos hemistiquis. Aquesta possibilitat és singularment palesa amb les
combinacions de verb i pronom feble {donar-me, sortir-ne, desfent-se.

Wz
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e t c è t e r a ) . Repetim, però, que aquestes llicències poden ésser admeses
sols excepcionalment, o sigui darrera una llarga sèrie d'alexandrins amb
el primer hemistiqui agut, a fi que naturalment els llavis se'ns en vagin a
fer t a m b é agut l'excepcional hemistiqui pla. De fet, des que ens vàrem
decidir definitivament per l'agut mai no hem usat d'aquesta llicència.
Gairebé ni em cal dir que amb totes aquestes consideracions no
pretenc ni llunyanament posar càtedra de preceptista literari. Si avui,
després d'alguns anys d'haver arribat a aquestes conclusions (discutibles), em decideixo a exposar-les, és simplement perquè em sembla que
poden ajudar molt a evaluar amb justesa el cas Aribau.
L a meva sorpresa fou molt gran el dia en què em vaig adonar que
els alexandrins de VOda a la P à t r i a són construïts segons les mateixes
regles que j o havia arribat a establir. Tots ells tenen l'interior agut,
llevat un de sol. Això, en un conjunt de 48 versos, pot indicar-nos clarament que la intenció d'Aribau era de fer tots els interiors aguts, i
que, si en un sol cas manca a la regla que ell mateix estableix, és perquè
no troba altra solució al vers
Com la veu de ma mare o de mon fill los plors.
Observem de tota manera que el primer hemistiqui acaba en vocal i el
segon h i comença, la qual cosa permet fer la sinalefa, si bé amb una
certa violència.
P e r ò hi ha, potser, encara en els alexandrins de l'Aribau un altre
detall digne d'ésser remarcat. En les meves recerques respecte a aquest
metre, havia observat que, un cop admès com a preferible l'interior
agut, mai no resultava tan bell l'alexandrí com quan aquest agut tenia
una consonant de recolzament o era un diftong. Doncs bé, dels 48 versos de la seva Oda, sols n'hi ha 10, el primer hemistiqui dels quals fineixi en vocal: en tots els altres fineix en consonant, i en un cas en diftong. Vegeu, per exemple, la primera estrofa on no hi ha cap excepció:
Adéu-siau turons, per sempre adéu-siau,
0 serres desi^ois, que allí en la p à t r i a mia
Dels núvols i del cel de lluny vos distingia
Pér lo repòs etern, per lo color més blau.
Adéu, t u , vell Montseny, que des ton alt palau,
Com guarda vigilant, cobert de boira i neu.
Guaites per un í o r a t la tomba del jueu
1 al m i g del mar immens la mallorquina nau.
Faig aquesta remarca sense voler-li don'ar la importància que a
l'anterior. L'interior agut, respòn indubtablement en l'Oda a la P à t r i a .
& un determini; la consonant de recolzament pot respondre a un atzar.
Em sembla que cal tenir en compte tot això i alguna cosa més en-
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cara, abans de qualificar l'Oda a la P à t r i a de poesia de circumstàncies.
L'altra cosa que cal tenir en compte és el llenguatge.
Ha estat remarcada la puresa del llenguatge d'Aribau en aquesta
poesia, però no sé si ha estat prou ponderat l'esforç que pervenir llavors a una tal puresa representava. Comparem aquest llenguatge amb
el dels seus contemporanis i amb el dels poetes posteriors a ell. Ens
caldrà venir molt ençà per poder trobar un poema de les proporcions
de l'Oda a la P à t r i a on el nombre de castellanismes i de defectuositats
sigui tan r e d u ï t ; tant i tant reduït que es pot dir que no n'hi ha cap.
Avui encara, després d'un segle (93 anys exactament) d'haver estat
escrita l'Oda d'Aribau, després d'un segle de renaixença, d'estudi i de
divulgació gramatical, de croada per la puresa de l'idioma, quants d'escriptors catalans no trobaríem incapaços de sostenir una semblant correcció de llenguatge!
La intuïció pot molt, el bon gust, la intel·ligència; però calen dues
forces més per arribar a resultats tan admirables qui no poden ésser
fruits d'una improvisació: cal l'amor i cal l'estudi. Els seus successors
tingueren l'amor a l'idioma, però en molts de casos els mancà estudi,
i en molts de casos les altres qualitats d'intuïció, de bon gust o d'intelligència. Imaginem el que podia haver estat la nostra renaixença si
els seus principals impulsors haguessin escrit en un llenguatge tan pur
com el d'Aribau. Quants de passos en fals, quantes de provatures a les
palpentes haurien estat estalviades! Tanmateix, per a la solidesa total.
del recobrament potser ha estat preferible que no fos així, i que la perfecció del llenguatge no hagi arribat sinó com la coronació d'un encadenament de treballs.
Vist doncs l'esforç acomplert per Aribau en el camp de la forma i
en el del llenguatge, formidable si es té en compte l'època i els resultats,
podrem continuar parlant de l'Oda a la P à t r i a com d'una poesia de circumstàncies en el sentit pejoratiu que aquesta expressió acostuma a
tenir? Creiem que fora una injustícia, filla del prejudici i de la passió.
Però, veiam, raonem una mica, deixant de banda la tradició que en
aquest punt s'ha arribat a establir. Què hi ha en l'Oda d'Aribau que
pugui induir a creure que aquesta poesia fou exclusivament composta
per celebrar el sant del senyor Gaspar Remisa? No hi ha sinó el mot
patró, cap al final. Sense aquest mot, i àdhuc amb aquest mot (1),
ningú no creuria, sense una explicació, que l'Oda no fos veritablement
una Oda a la P à t r i a , i no una oda al patró. Confessem, tanmateix, que
aquest p a t r ó col·locat en el moment de més alta volada lírica, quan el
poeta ens parla del més sagrat afecte que la m à del cel pot gravar en el
(1) Per molt de feiups, en IH nost.rn infant'esn I In nostra adolescència desconeguérern la veritable slRnlficaeló d'aquest mot i mai no Imaeinàrem que fes referf-nda a un
p a t r ó , a un amo.

EL ROMANTICISME 1 L A RENAIXENÇA C A T A L A N A

19

cor de l'home, quan invoca la llengua pròpia, més dolça als sentits que la
mel, i qui l i torna les virtuts de l'edat innocent, fa tot l'efecte enlletgidor d'un pegat. I la glòria d'aquest p a t r ó , el seu nom i la seva memòria passant per la veu del poeta, qui no cessarà de cantar-lo, als propis,
als estranys i a la posteritat, és alguna cosa grotesca qui desdiu de la
resta de la composició. Amb r a ó aprofitava Almirall (1) aquesta fallida per bescantar i ridiculitzar Aribau.
P e r ò fem una prova. Imaginem per un moment que aquesta oda
ha arribat fins a nosaltres amb una minúscula llacuna, que en lloc del
mot p a t r ó hi ha un espai en blanc. A m b quin mot l'ompliríem? E m
penso que poc vacil·laríem, i que cuitaríem a posar-hi el mot p à t r i a qui
és l'únic qui h i escau, l'únic al voltant del qual tots aquells conceptes
altisonants no resulten ridículament exagerats. L'objecció qui s'acut
consistent en el canvi de síl·laba accentuada no és llargament sostenible,
vist que també hi ha dins la composició, si bé excepcionals, alguns altres
segons hemistiquis accentuats així. Comparem, de ma p à t r i a la glòria,
que acataren los reis, que al sonar en sos llavis, no's consum n i s'enyora,
coneixia llavors.
I un cop feta la substitució, resta clara de significació i digna d'intçució tota l'estrofa. Uafecte més sagrat és l'amor a la p à t r i a ; invoca
la llengua perquè cridi pel món la fidelitat del poeta a la glòria de la
p à t r i a , i expressa el vot que per la veu de l'idioma passi el nom i la memòria de Catalunya
als propis, als estranys, a la posteritat.
Tot això és perfectament lògic.
No em sembla, doncs, excessivament ardida la hipòtesi que Aribau,
per tal de felicitar i afalagar el senyor Gaspar Remisa, va fer en aquest
poema, que tenia j a compost, la substitució, impia si es vol, del mot p à t r i a
pel mot p a t r ó , tot simulant així que l'havia escxnt exclusivament per a ell,
i amb motiu de la seva festa. I , qui sap?, potser valdria la pena de fer
en futures edicions d'aquesta Oda la substitució que acabem d'apuntar.
No cal dir com h i guanyaria. No s'ha fet la substitució en la dedicatòria? Per què no es faria en el text?

Per totes les raons exposades no creiem que es pugui parlar de l'Orfa
a la P à t r i a com d'una simple improvisació i com d'un esforç inconscient.
Ben entès que quan neguem la inconsciència la neguem solament quant
(1)

Articles literaris, pàgs. 57-58.
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a la creació d'una obra bella en bell catalanesc, no a la iniciació d'una
renaixença. Creiem (|ue Aribau no va pensar que aquella obra iniciaria
un ressorgiment literari català. Però això, que l i arrabassa el nom d'iniciador, no l i lleva la glòria d'ésser-ne el punt de partença.
Aquesta és la distinció que nosaltres faríem per tal de deixar ben
definit el cas Aribau. No pot anomenar-se'l iniciador, perquè, com ha
fet observar Rovira i V i r g i l i (1) parlant de VOda a la P à t r i a , dins el
concepte iniciador és involucrada una intencionalitat; és per això que
l'iniciador fou Rubió i Oi's. En canvi, ens sembla que pot atorgar-se
perfectament a VOda a ta P à t r i a la consideració de punt de partença del
nostre renaixement literari, com fa Joan Amade, i com havia fet abans
Nicolau d'Olwer en la seva Perspectiva f/enerol de la literatura catalana (2). Un punt de partença — i no és tampoc el cas d'una poesia com
aquesta — pot ésser quelcom perfectament passiu.
Ara, la prova que veritablement fou VOda a la P à t r i a la fita d'on
arrenca la nostra renaixença literària? Ens la dóna l'iniciador d'aquesta
renaixença, aquell qui conscientment va propugnar-la, Rubió i Ors.
" H i ha, tanmateix, un mitjà prou senzill de saber si fa no fa allò qui
va esdevenir-se amb VOda d'Aribau — escriu Amade (3) — : és el de
consultar un contemporani digne de fe. Com fou jutjada quan l'autor
va publicar-la en E l Vapor i quina fou aleshores la seva primera fortuna ?
Rubió i Ors ens ho explica en la seva Breve Reseiia. Quines raons tindríem per dubtar de la seva paraula? No era, al contrari, interessat a
exagerar el seu paper personal d'iniciador o d'innovador i a limitar el
dels altres? Com que ha viscut on aquesta època i ha pres una part tan
activa en aquest moviment, el seu testimoni és dels més preciosos."
Efectivament, ve't aquí textualment reproduït el passatge que al·ludeix Amade:
"En 1834 salía aquí en las columnas del periódico E l Vapor a ser
admiración de las personas versadas en las humanas letras y sorpresa
de los que, desconociendo nuestra lengua, no sospechaban que pudiese do
un solo vuelo remontarse a tanta altura, la ya citada Oda a la pàtria de
Buenaventura Carlos Aribau que algun tiempo después reproducía en su
Diccionario de A . A . catalanes el I l m . Sr. Torres Amat, y que aprendimos de memòria sin esfuerzo, como que sola se venia a ella, cuantos por
aquollos anos y algunes mas tardo nacimos a la vida do las letras. Por
desgracia Aribau se durmió, como vulgarmento, pero en gràfica oxprosión so dico, sobre sus laureles... La Oda a la P à t r i a estaba destinada a
pasar a la posteridad sin tener ninguna hermana digna do ella. Aun así
y todo esta composición ha ojercido, aunque tardía, y continua ejerciendo
(1)
(2)
(••?)

A r l l c l c aiMirpítií»
P à g s . 97 1 103.
Pftg. 428.

l'ubiividdd, edlcM de la nir, i;í febrer 1020.
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una influencia grandísima en nuestra literatura, ya porque ha servido
de modelo a multitud de composiciones de no pocos jóvenes, que con mejores deseos que bríos para ello, han aspirado a seguir de mas o menos
cerca las pisadas de aquel su maestro, tan hondamente estampadas en las
hojas de nuestra historia l i t e r à r i a ; ya principalmente porque excitando
con su renombre, tan justamente adquirido, nobles envidias en corazones
capaces de sentirlas, ha contribuido con ello a despertar vocaciones, a sí
iTiismas ignoradas, en inteligencias capaces de realizarlas. Por eso cuantas veces en públicas fiestas literarias, hoy en nuestra pàtria por suerte
tan frecuentes, se ha hablado de los orígenes de nuestro actual renacimiento, hase senaiado aquella composición, verdaderamente inspirada,
como uno de sus mas valiosos y potentes estímulos" (1).
Després d'aquest p a r à g r a f no ens resta sinó acotar el cap, convençuts. Davant de la confessió fervorosa de rinicuidor de la nostra Renaixença, davant de la vibració que en les joves generacions intel·lectuals va
produir VOda a la P à t r i a , de la beutat d'aquesta obra i de l'emoció que
Aribau mateix degué sentir en veure brollar de la seva inspiració aquell
miracle de la llengua catalana sobtadament ennoblida, fins ens sentim
decantats a mostrar-nos indulgents amb les seves fallides i amb la seva
deserció.
FERRAN S O L D E V I L A

( l ) B'reve r..«•«« del "<•/«<// rmaeimiento üè la lèngua
MtèmorlBI <le ta Ac. de Hucnas Letras, 1880, pítgs. IÇM·IQS·

y Uteratúra OOÍOÏCMMM,

Una autobiografia del doctor Diego Ruiz

L

'any 1919 demanàvem al doctor DÍOKO Ruiz unes dades per a publicar la seva biografia en una coneguda Enciclopèdia, i ell, des de
Finale-Emília (Mòdena), en una extensa lletra molt interessant, datada
als 15 d'agost d'aquell any, ens donava a conèixer amb tots els detalls la
seva autobiografia. Nosaltres creiem que la personalitat, bon xic desconcertant en alguns dels seus aspectes, de l'autor de Jesús como voluntad,
té "encara" prou interès per a comunicar part d'aquell treball, que fins
avui ha romàs inèdit, als cultes lectors de la REVISTA DE CATALUNYA.
Poca cosa hi afegirem, per la nostra banda.

Diego Ruiz va nàixer a Màlaga ("pàtria també de Picasso") als 13
de gener del 1881, d'una família de metges. E l l ho remarca b é : "la meva
mare és mare de metge, vídua de metge, filla de metge..." Va perdre molt
aviat el seu pare, "home d'activitat i desitjós que el varen destruir", el
qual va ésser el seu "primer mestre". E l primer llibre que va posar-li a
les mans fou un "Plutarc de la Joventut". Amb ell va r e c ó r r e r Diego Ruiz
tota l'Andalusia i València i va vehir per primera vegada a Barcelona,
cn tant d'enrenou havia de moure anyg després el que a ell mateix s'anomenava "Filòsof de l'Entusiasme".
El pare de Diego Ruiz se'n va anar a Amèrica i al cap de poc temps
moria a Buenos Aires. Diego Ruiz, que es trobava a Còrdova, va passar
a Granada, on va viure algun temps amb un seu oncle, notari, que formava "el més estrident contrast" amb el pare del filòsof, car era un home verament notarial: meticulós, ordenadíssim i devot. Fou sens dubte
sota la seva influència que aleshores Diego Ruiz va posar "molt de fervor
en les pràctiques del catolicisme".
El bon notari posseïa una gran biblioteca. Ens imaginem el petit
Diego Ruiz devorant "llibres i llibres en llengües que encara no comprenia." Llavors — sols tenia deu anys — va n à i x e r en ell la passió per la
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ciència. L'aritmètica, sobretot, l'absorbia: la seva dèria era escriure
números i regles de càlcul. L'estudiant "somniava en la glòria de l'home que descobreix qualsevol cosa en matemàtiques o en física". E l "Plutarc de la Joventut" havia fet el seu efecte. "Pel meu cas — diu l'autor
de la Genealogia de los Símbolos — sé que esdevenim, amb l'edat, el que
j a som des de la nostra naixença. Jo no he canviat, i soc ara el que vaig
ésser a Granada".
El llatí que en aquell temps va començar a estudiar Diego Ruiz l i
semblava la clavis màgica per a poder endinsar-se en les obres que continuaven essent per a ell enigmes. El nom de "Filòsof" apareixia als
seus ulls "com la mateixa santedat". Aleshores, cap al 1892, va atrevirse a planejar una Historia de la Música, i es posà a escriure una sèrie de
pensaments sobre matemàtiques, història natural, filosofia... Fullejant
l'Encyclopédie, va allunyar-se de la religió del n o t a r i ; però una resta de
fe s'afirmava en una altra obra. Las dos vcrdades, de contingut deïsta,
el manuscrit de la qual va regalar a un amic.
L'any 1894 Diego Ruiz va tornar a Barcelona, a casa d'un altre oncle, metge i catedràtic molt conegut, "home que m'hauria hagut de comprendre — diu — però, que en realitat va xocar contra les meves idees
i els meus ideals". Mentre començava a estudiar Medicina a la nostra
Universitat, Diego Ruiz publicà la seva primera obra: Origen del sistema
planetario (1896). Del 1894 al 1902 va recollir tots els materials que un
dia aprofità per a escriure el seu Dcos Ueberwirbeltier, L'Ultravertebrat
(Berna, 1913). D'aquella mateixa època és el seu article Hipócritas del
Entusiasmo, publicat a L a Vanguardia, que fou el primer dels seus escrits polèmics. Per aquell temps — Diego Ruiz tenia 18 anys — va ferse molt amic d'un home del qual ha parlat algunes vegades amb respecte,
a g r a ï m e n t i veneració: Lluís Carles Gaspar de Sentinón. E l l el considera com el seu "segon pare" i ha conservat sempre la seva imatge com
la del "perfecte savi". (D'aquest Sentinón sols sabem que era metge i
que el 1868, arribat d'Alemanya, va ingressar a la Internacional de Barcelona, que publicava un òrgan titulat La Federación i tenia per objecte
realitzar la igualtat econòmica, mitjançant la revolució social).
Diego Ruiz era un esperit inquiet, que no estava bé enlloc. (La i n quietud ens apar que ha estat sempre un dels trets potser més essencials
de la seva rara i original personalitat). E l 1902 se n'anava a Itàlia, que
tan profundament havia d'influir-lo, i a l'any següent es graduava de
doctor al Claustre de Bolonya, amb una tesi sobre Psiquiatria. Del 1903
al 1904 va refer els seus anys de Granada a "la imperial Villa d'OzzanoEmilia". Allí, "en un silenci d'acer", va tornar a meditar Plató, Spinoza, Leibnitz, Kant... La Genealogia de los Simbolos és qualificada per
ell com "el quadern de bitàcola d'aquella audaç navegació en el silenci
del Mare tenebrarum". El "Filòsof de l'Entusiasme" va nàixer alesho-
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res i es féu en ell "la gran missió de fundar una Medicina com a Protoiatria, com la part pragmàtica d'una nova Filosofia".
Del ly04 al 1905 el doctor Diego Ruiz va viure a París, i , de P a r í s ,
gairebé sols a Sainte-Geneviève. Mentrestant anava bastint el seu sistema filosòfic, que va merèixer atenció í lloança d'homes com Menèndez
i Pelayo i Dorado Montero. De retorn a la nostra terra, Diego Ruiz va
posar la seva ploma i la seva paraula al servei d'una "Catalunya espiritual", en la qual creia. Barcelona esdevingué per a ell com una Platonòpolis. E l Poble Català fou una de les seves tribunes. E l seu "entusiasme"
a b r a n d à la joventut d'aquell temps. "Amb el meu do de llengües — diu
— vaig arribar a escriure un català que no va desplaure. Vaig suscitar
i clarificar. Vaig donar l'exemple de "pensar en alta veu": vaig agitar
ments i desarmar l'enveja. Vaig fer-me alhora incompatible i necessari..." Al·ludeix Diego Ruiz el seu "byronisme", al seu "cellinisme",
del qual diu que "fou una recepta per als desventurats que no viuen —
i no viuran". Entre les obres d'aquella època no podríem deixar d'esrnentar els "Contes d'un Filòsof" (Barcelona, 1908), amb un pròleg de
Joan Maragall, el qual, entre altres coses, deia que el verb català hi
estava "potentíssimament assimilat", advertia al lector que anava a posar-se en contacte "amb una força estranya i , segons com, temible", i
remarcava que Diego Ruiz estava "personalment exasperat". "És una
força — remarcava el nostre gran poeta — que no s'ha sabut o no hem
sabut aprofitar encara dintre del nostre moviment, i actua tota sola, sense
engranatge, sense f r e ; i va arborada". L'home serè que fou Maragall
estava tot alarmat davant aquella força que se l i revelava d'una manera
tan inquietant.
Passaren uns anys... Del 1913 al 1919, P a r í s , Provença, amb les
memorables festes a honor de Mistral, i , altre cop, Itàlia. "La meva
obra — escriu Diego Ruiz — s'acaba: I , amb la determinació del problema filosòfic: com és possible ía Música com a experiència pura de
l'Entusiasme? I I , amb el descobriment de la naturalesa i essència del
Dolor; I I I , amb la teoria del Temps; I V , amb la comprensió de
VUltravertebrat."
Durant els anys de guerra, Diego Ruiz, en el seu sojorn de FinaleEmilia, va escriure una ironia — que llavors ens semblà i encara ens
sembla injusta — contra F r a n ç a i Bèlgica: La guerra d'oggi considerata
come una delle belle a r t i (Pragatto, 1914) i la seva Disfatta dell'Àustria:
Impromptu adversus Austriam (1915), sense comptar una deliciosa conferència sobre l'enveja entre els metges — que voldríem veure publicada
en català — i un treball sobre V"Anima di Ferrer". Ell, però, en mig de
la tempesta, "continuava vivint com si el món no fos altra cosa que
l'estímul per a pensar."
L'autobiografia del doctor Diego Ruiz acaba així: "Aquest hivern he
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preguntat al vell i ferotge Buonarroti el misteri de les obres (/ue duren
segles, i he anat a Paestum a meditar, sota les columnes de la Vis Attieac
Medicatrix, la veritat de tot ço que "no té pressa"... Pot prescindir del
temps, el qui corre envers l'Eternitat."

El doctor Diego Ruiz va llençar-se un dia amb passió, amb "entusiasme", impuisivament, al combat espiritual per Catalunya. El fill de
Màlaga va "sentir", almenys durant una època, les coses que els joves
d'aquella època més estimàvem. No havem pas oblidat la forta suggestió
que aleshores ell va exercir. En veritat, aquell Diego Ruiz, pensador i
assagista, és el que "perdura" entre nosaltres i el que retrobem sovint
en els seus llibres. Mentrestant, l'altre Diego Ruiz — l'anecdòtic — es
va esvaint. Per això creiem que pot interessar aquest extret fidel de la
seva autobiografia, en la qual ens hem limitat a emplenar algunes,
clarianes.
CARLES R A H O L A

Arnau Mir de Tost
(Esbós històric)
I.

En guisa de pròleg

T

T " MA dc les èpoques més interessants de la nostra història és la que hom
y^J
anomena èpocàide la reconquesta cristiana, i que abraça aç(íiel] llarg
període de temps en què, establerts els sarraïns en el nostre país, doniinant-lo
tot, a excepció de les parts altes de la serralada pirenenea (1). els nostres avantpassats emprengueren ardits, de cap i de nou, la fatigosa recuperació de llurs
terres, eoioig de mil vicissituds, de pèrdues i guanys, tot mantenint d'ordina-ri
llurs possessions i avançant sempre, capitanejats de primer pel famós Quintillià de Montgrony (2), més tard pels intrèpids reis francs o llurs comtes beneficiaris, i finalment, pels nostres comtes independents, que acabaren gloriosament
(1) Nosnlrrcs crclcin, amb Francesc Codem. Uovlra I VirglH I altrea anlors modt'itis, que Ics pontrnili's IIK'S aspn-s deix Plreneus mal i i " varen estar en poder deia
iilnrlis d'iinn nmnera onixldiit 1 pcrmiinciil, lialdaiiicnl de lant en lanl hi fessin Incursions a veuades assoladores. Codera opina ipie la refió superior de Ulliaiíorça. la vall
d"Aser i Pallars, l ' A l l UrKi·ll i Cerdanya visqueren liabilualmeni lliures d'aipiesls eiieinics, malgrat de les visites (|ue els disin-nsaven de quan en quant. (Franctecp Godera,
Boletin de i " Real Acadèmia de Ui Riàtoria, Com X X X V I , pàg. 414. = Rovira i Virgili, Hi s t ò r i a de Catallliillu• vol. I I , piiu.
10n una cosa discrepem del parer de
Codera, I és en e l referent al comtat inferior del Pallars I la vall d'Ager. Kl no constar ni un sol poble des de Tremp tins al Montsec en l'acte de consagració de ia catedral de la Seu a l'any 8.'{0 suposa, en la nostra oplnlrt, que tota aquella part de la conca de Tremp eslava ncuiiada pels flrnhs de molt temps ençíi; i per lanl també devia
estar-lio la vull d'Ager. Sabem Igualment que el bisbe del Pallars o Roda, Aló, on el
segon QUarl del segle x, expulsd els moros de la terra paflaresa, qvan encara aquesta
t m i e n tota VEit^wyo,, Així s'expressa el cartoral de Roda del segle XI, citat pei
P. Jaume Pasqual,
inititiun Ohispadi) del l'dllim. pàg. 7n. documtmi X X I . Seiiil>ia.
doncs, qu(> i'oplnió de Franclsco f'oilera no deu admet re's en quant toca la no ocupació
dels s a r r a ï n s en la vall d'Ager I en la conca pallaresa des de la serra del Montsec tins
a Tremp.
(2) Aprofitem aquesta ocasió (pie ens ofereix el presenl inleressanl Ireball del
P. Pere Sanahuja per fer notar que l'existència d'aquest QuIatUUA és encara discutida
•entre els historiadors. Saavedra I Itoer l'han negada amb arguments més valuosos què
els qui en ei mateix sentit va esgrimir Antoni de l'.ofarull. Nombrosos autors l'ban atlrmada : Codera. Miret i Sans. Llorenç Kiber i molls altres. Valls I Taberner s'ha sumat
ni parer de Heer i Saavedra. Per la nostra part, ens sembla que la qtíestió no estü
prou aclarida, i que per tani és arriscat d'emetre un parer categòric mentre no siguin
resolts els punts dubtosos. ( V, de la /».>.
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aquella epopeia secular amb la presa de Tortosa (any I 148), de Lleida (1149) i
de Ciurana (1153), últim reducte dels sarraïns a Catalunya. Els historiadors
catalans mostren llurs simpaties a aquells temps de patriòtica i cristiana reconstrucció, per tal com en ells es forjaren la nostra parla, la nostra naturalesa i el nostre ésser característics, i es prepararen providencialment les fites i
encontorns geogràfics, que un jorn, en temps del regnat de Jaume I i d'una
faisó definitiva en el de Jaume 11, havien de constituir el marc superb, on
devia encabir-se i enquadrar-se Catalunya.
Arnau Mir de Tost, la monografia del qual voldríem esbossar ara en aqüestes pàgines, ós un dels personatges més famosos i interessants dels temps de
la reconquesta cristiana en la Catalunya occidental, malgrat l'ésser tan poc
conegut entre nosaltres; és ell el qui amb les seves gestes glorioses omple la
meitat de l'onzena centúria (1018-1072), incorporant amb la força de la seva
espasa formidable noves terres i comarques a la que llavors Sf'n deia Marca
hispànica,, i no era sinó la Catalunya rceonqiieslada del domini sarraí; és ell cl
qui amb les seves qualitats de guerrer i polític neteja de moros tota la vall
d'Ager i la repobla de fervents cristians, viu constantment de cara a innomblables enemics, es constitueix en mur que reté els àrabs a respectable distància
del seu extens territori a l'ensems que dels comtats d'Urgell, del Pallars i de
Ribagorça i del marquesat de Cubells i Camarasa, que des de l'any lOóO pertanyi als eom les de üarcclona per cessió que Alnnidàfar, rei moro independent,
de Lleida, en féu a Ramon Berenguer I (1).
Arnau Mir de Tost apareix des del primer moment com una figura històrica de gran relleu. Cap gesta de vàlua pròpia i personal no havia aureolat
encara el nostre heroi, i ja se'ns destaca com un dels magnats del comte d T r gell Ermengol d Pelegrí i del seu vescomte Guillem de Castellbò, ço que, junt.
í>mb el matrimoni de la seva germana Gerberga amb el vescomte Mir Guillem de
i asiellbó, fill del Guillem al·ludit, i del tractament ordinari de, senyor que se li
dona en els documents, indica, com ja fa remarcar En Miret i Sans (2), que
el nostre il·lustre biografiat havia de pertànyer a alguna família distintiida,
senyora des de temps antics del castell de Tost en les vessants occidentals de
la serra del Cadí.
Arnau Mir dc Tost va eixamplant de jorn en jorn els seus extensos dominis, sia conquerint castells als alarhs, sia comprant-los als comtes d'Urgell i
del Pallars, sia rebcnt-los en l'cu dol comte de Barcelona i del rei d'Aragó, sia
adquirint-los d'altres diverses maneres; el cert és que, en arribant cl moment
de disposar dels seus estats per testament (any 1071), posseeix un immens
territori que s'estén des dels castells d'Os, Balaguer i Agramunt —
exclusive s'entén — fins al castell de Talarn en el comtat, de Pallars, i des dels
castells de Pons i d'Oliana fins més enllà de la Ribagorçana en el reialme d'Ara-

(1)
<2)

Fruncese C a r r e r a » i Candi, Misrelúnca lli*lfrriva Catalana, sèrie I I . pits. 10.
B l Vizcondado de CastellM. p&gB. «8-60.
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gó, a més dels castells de Montanicell, Tost, Travesseres, Areny i altres senyoríos, que caaen enfora dels termes designats. No gens menys, Arnau no ós de
la nissaga d'aquells esperits ingrats i orgullosos que es valen de llur posició
social per insubodirmir-se i proclamar-se independents amb menyspreu i ofensa
d'aquells que els pujaren al pedestal; ària al contrari, Arnau Mir de Tost jamai
no s'aparta del respecte i veneració als seus senyors, els comtes dTrgell, del
Pallars i de Barcelona, del rei d'Aragó, del bisbe de la Seu i de l'abat d'Àger.
Ni una sola vegada llegim en tants documents que parlen d'aquest singular
personatge, que tingués amb ells la més petita dilomicia (1) ; una edificant
harmonia regna sempre, entre aquest excel·lent vassall i els seus senyors. E I
nostre Arnau Mir és com una ideal personificació del caràcter català històric,
franc, pràctic, constant, religiós, lleial. Adés veiem a aquest home superior
empaitant els alarbs amb els seus braus capitans i fidels vassalls, adés el contemplem dotant esglésies i fundant, la insigne abadia de St. Pere d'Ager, adés
l'admirem enviant, rics dons al Romà Pontífex, adés l'aguaitem, per dir-ho
breumerit, fent justícia paternal als seus subordinats, ènfranquinl los Ics terres, cridant-los a la dedicació de Ics esglésies, donant-los exemple de virtut i
de relifiiositat, i presentant-se sempre com un senyor model en tot. Corona la
seva vida d'avançadíssima edat amb un acte de pietat heroica: és la visita que
fa poe abans de morir al sepulcre de Sant Jaume de fíalícia, devoció molt freqüeni en aquells temps de fe pregona fins en els homes de més enlairada posició social.
Jo considero Arnau Mir de Tost com el patriarca del Montsec, pels seus
senzills costums, amor als seus súbdits, interès pel culte de Déu, afecte a la superioritat, i tendresa a la seva cara muller — Arscndis — i als seus fills i néts,
que tant recorda en el seu testament. Fa agradós contrast el veure en aquest,
guerrer incomparable, terror dels pagans i ídol dels sens vassalls, certa afició
a le« partides d'escacs, puix consta (2) que en tenia, si no més, sis jocs, tres de
(1)
SolaiiK-nt un rop Itnmon Itcmifruer I . el V r l l . PS planyia d'Amaa M i r , ni qual
acusava ilc noiubrosos actes criïninals I iVhaver fpt incursions contra el rel SIIITHÏ de
Saragossa, AUingii», després d'haver pactat el cointe de Barcelona la pau amb 61' "<le
la qual cosa IÍ resultava molt gran perjudici". (Document .'ÍL1 del temps de Ramon
Berenguer I , Arwiu de la Corma d'Aragó.
Rovira i Virgili, HÍ*t6Ha de Vatalimva,
tom n i , p&g. rios). La més bona yplnntat no bàsta alguna camins per evitar certs frecs
entre persones que tenen drets aparentment contraris, com és en el cas present. Arnau
Mir havia conquistat Casserres, i posseïa it'üftiius interessos més enllíl de la Notrnera
IMlMigorçana, Hoc dfi les Invasions, de les quals es queixava el comte de Itnrcelona contra el senyor d'Acer.
(•_') A r x i u é'Auvr. document 2107, que és un inventari que ta Arnau M i r dels seus
rica mobles després de morta in seva dllecta esposo Arscndis. A propòsll dels escacs
(l'Arnau M i r de Tost no sabríem estar-nos de dir que també tenia escacs 'el comte
Ki-mentfol T d'Urgell, cl i l r C ò r d o r c . el qual. en el seu testament de 28 de Juliol del 1008
("i de les cnlendes d'flgost de l'any 12 del rei Holiert). els deixa al monestir de Sant G i l
en la Septimíinla per n l'obra de la seva església. Marcit Hispànica, document 102.
No m'explico com Marca Hixpànira redueix aquest document de l'any 12 de Robert a
l'any vulgar del 1010, Ja (ple comiinaninil els anys d'aquest rei comencen a comptar-se
des del 24 d'octubre del OiW. data de la mort del seu pare lluc Capet. (Fliire/.. Hxpana
Sagrada, tom. 28, p à g a 856-876).
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marfil i tres dc cristall: i era que com a home prudent i coneixedor de la vida
humana, no reputava cosa indigna el donar alguna estona d'hoiiesla expansió a l'esperit, ocupat durant les seves hores del dia en els greus afers del govern dels seus vastos territoris.
Hi ha també en la vida d'Arnau un altre detall que ens sorprèn al primer
cop d'ull, i és el de no saber d'escriure ni de llegir, car en aquest sentit sembla
que s'hagin d'interpretar les paraules (pic ens diu ell mateix cn el seu testament, on manifesta que tenia el costum de signar els documents per mitjà d'un
punt. Però cap persona no s'estranyarà que el cèlebre conqueridor d'Àger
no estès instruït: en l'art de llegir i escriuíe, quan, cu aquella èpocà de ferre,
llevat els monjos i clergues, que gairebé, si més no, redactaven tots els documents, pocs eren els que coneixien de preceptes i ensenyances gramaticals.
Rovira i Virgili (1), recolzat en Lluís Nicolau d'Olwer (2), diu aquestes paraules que corroboren la nostra asserció: "En el segle ix, com en els tres següents,
la societat estava dividida, per la cultura, en ducs catcuni-ies: clpri·iies lletrats
i llecs illetrats... A la categoria de llecs illetrats pertanyien, no sols els homes
de la població rústica, sinó també els nobles, ds guerrers i els ciutadana rics..."
I bastin aquestes línees generals que dibuixen una mica, la silueta del nostre protagonista en l'orma molt sintètica, restant-nos ara el treball d'anatomia
que diríem, el presentar fil per randa els diversos caires i facetes de la vida
d'Arnau Mir de Tost, constatades amb el control de documents, sense els quals
no tindrien peu les nostres afirmacions.
Hem dit que el nostre agosarat campió és desconegut entre les gents catalanes, i àdhuc molt, si no tant, entre persones bastant il·lustrades. I no n'hi
ha per fer-se'n creus. L'assenyat Çurita (3), el grave Diago (4), i l'erudit
Monfar (5), amb cosa d'una plana o poc més dc les seves històries, se despatxen tranquil·lament d'aquella notabilitat històrica. Altres autors són més
lacònics encara respecte a aquest particular. El Rnd. Jaume Villanueva (6),
a base de documents de l'arxiu d'Àger, i , més que tots, .En Miret i Sana (7),
són els primers escriptors que definiren la {iran figura històrica d'Arnau Mir
dc Tost. N'Antoni líovira i Virgili (8) ha tingut el mèrit de reduir en un
resum clar, com solament ell sap fer-ho, ço que els autors aquí expressats i
algun altre, escriviren entorn del tant anomenat conqueridor d'Àger. Nosaltres, sense cap mena de presumpció, creiem que podem aportar un altre gra
d'arena a l'obra imporlant de donar a conèixer la personalitat del gran Arnau.
Per a tal objecte tenim al nostre abast copiosa documentació de. l'arxiu antic
d'Àger, que és la vena més rica de notícies històriques referents a l'assumpte
(1) HtotMa dr Oatatmya, n i . p&g. 121.
(2)
(.•i)
(4)
(">)
(fi)
(7)
(8)

L i t e r a t ü r à Oatalana. Pcnpeotivq general, p&gs. 11-12.
AntUet de in Corona de Àràgàtl, tom. l , (oli 23.
Historia di ío« antif/ms Oondes de Barcelona, (olis 108, 116, 120.
IHntoria dr lo* Cohih's (/«• Vriivl, tom I . píiíts. 820-321.
Viaje u t e n i r i o a l a i iglesUw de lispafín, tom i x . pftjj. 80 I BegQents,
InvenHiiiii·iiin liiiUiricn sobre cl Vhiotidiiilo de CasiellM. l>íiK- fB i sc^Ucnls.
l l hlòriti <lr Cn lo lu >i i/a. vol. 111, pfi«s. 580-582.
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que ens ocupa. Miret no conegué aquest arxiu, o almenys no se'n serví gens
ni mica per escriure l'admirable capítol segon del seu llibre d'or E l Vizcondado
rfe Caslcllbó, que tracta <L·L· nous vescomtes d'Urgell, i abans d'ells, d'Arnau
Mir de Tost; i si una que altra volta l'a esment d'alguns documents del celebèrrim arxiu agerense, gairebé no fa més que citar el Viaje literària de V i llanueva. E l testament d'Arnau Mir, que obra original a l'arxiu dc la catedral de Lleida, l'estampa Miret en un dels apèndixs del seu llibre anunciat, i el
reprodueix no de l'original, sinó d'una còpia del P. Manuel M. Kibera, i que
per cert resulta ben imperfet, si es confronta amb el de l'arxiu de Lleida.
Villanueva, per la seva part, veié, sí, la documentació de l'arxiu d'Ager eu el
viatge que féu als començos del segle passat a la cèlebre abadia, i copià alguns
documents interessants, però no tingué temps ni ocasió de llegir ni menys meditar atentament tots els documents i el cartulari d'aquell arxiu, en quant fan
referència al nostre Arnau Mir. Nosaltres, por sort, hem tingut millor oportunitat per a impregnar-nos quelcom més d'aquesta documentació, i per això
creiem que podrem completar un xic les notícies que, concernents a Arnau Mir
de Tost, ens donen Miret, Villanueva i altres que aeabein de dir.
I aquí posem fi al nostre proemi, i comencem nostra tasca monogràfica.
Tant dc bo encertem a esbossar un xic més amb alguna nova línia la silueta
gegantina del nostre il·lustre i famós cavaller Arnau, personatge tan interessant en la història de la reconquesta cristiana, com desconegut de la gent dc
la nostra terra!
II.

Família d'Arnau Mir de Tost

Després de molts escorcollaments i no poques diligències epistolars, hem
dc declarar francament que no hem pogut reeixir a trobar la genealogia d'Arnau Mir de Tost, ni a topar amb una pista segura. Cap historiador fins al
present no ha dit una paraula definitiva ni encara orientadora en aquest respecte tan interessant del nostre campió. Els copiosos documents que hem registrat tot estant sempre a l'aguait, 6s mantenen tots en un silenci exasperant.
Potser a l'hora menys pensada s'alçarà la llebra. Mentrestant aconhortem-nos
sabent que els més versats en les velles històries de Catalunya estan en això, si
fa no fa, tan dejuns com nosaltres. E l geni historiador de Villanueva, tot
i volent descobrir la genealogia del famós cavaller de Tost, fent atenció al nom
que porta d'Arnau Mir, no diu de positiu sinó quo és fill d'algun Mir, tot rebatent l'opinió dels qui creuen que descendia del vescomte Mir d'Urgell senyor de
Castellbò, i qualifica de desvari el parer d'En Pere Tomic (1), que el fa venir
de N'Amau Roger, comte de Pallars, i afegeix que altres el posen com a pertanyent a la casa de Foix (2). El doeumentadíssim Miret i Sans, mostrant
(1)
Mossèn Pere Tomic, J I M ò r t e * e ponmiputex delí Reys de Aragó, foli 3 1 :
"... narnan mir<í ile tost qui era fill den nrnnu Roger ••"mte de Pnllnrs".
(2) Vlllniuievn, Viaje literària, tom I X , pftRS. 05-96.
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marcat interès a esbrinar aquest punt biognilic d'Arnau, sols aiTilia a provar
clarament que procedia d'un distingida família. Però, quina era en concret
aquesta família! L'argumentació de Miret no va tan enllà, ni ell intenta fer
seguir aquesta conseqüència de les premisses que assenta. Tres són les poderoses raons que addueix l'esmentat bistoriador per a demostrar que Arnau
pertanyia a una distingida família: l . " perquè el gran capità de la reconquesta
apareix entre els magnats del comte d'Urgell Ermengol IT i del seu vescomte(•luillem de Castellbò, ja abans de la realització de les seves proeses i de l'aeumulació de mèrits propis i personals-, 2." perquè gairebé sempre en els documents hom l i dona l'honorífic títol de d o m n u s , «enyor, el qual no s'aplicava
llavors a persones de classe ordinària, inalgrat fossin excel·lents guerrers;
3.8 perquè, essent Arnau relativament jove, a 1 "any de 1040 (1) la seva germana Gerberga estava ja casada amb el vescomte urgel·lità Mir Guillem (2).
Arnau Mir de Tost, en efecte, apareix per primera volta als 13 de febre!'
de 1019 (3), (any 23 del rei Robert), signant ja, al costat d'Arnau, vescomte
de Conflent, germà de St. Ermengol, de son cunyat Ramon Ermemir i d'altres
pròcers, una escriptura que és nna declaració l'ela per (luillem vescomte d ' ü r gell sobre certs béns que, per disposició de Sanca, sa dirimia esposa. VCSCOtlltessa, havien d'ésser de Santa Maria de la Seu (4). Als 13 de març,del 1020 (any
33 del rei Robert) el nostre Arnau figurava entre els alts personatges de la
primera noblesa, oplimalcs, que acompanyaren el comte Ermen}rol d Pelegrí
a Santa Maria de la Seu, on el comte féu evacuació de la vila de Tuxen al bisbe
d'Urgell Sant Ermengol: en l'escriptura Arnau Mir de Tost signa després del
comte urgellenc i el seu vescomte Guillem, i abans de Ramon Ermengol comte
del Pallars, de Mir Geribert, d'Arnau de Caboez (Cabó) i d'altres iHustres
personalitats (5). També nosaltres hem vist per la nostra banda un doetunent
de l'arxiu d'Àger (6), escrit entre els anys 1018 i 1025 amb la data retroactiva
de 28 setembre del 1011 (any 15 del rei Robert), que és una donació, atorgada
per Ermengol I I el Pelegrí comte (d'Urgell) i marquès, Ermcsscnda comtessa
i son fill Berenguer comte (de Barcelona) i marquès, a l'església de Sant Miquel del castell de Montmagastre (7), de certes possessions i de totes les esglé-

(1) E n la reducció dels anys dels rels de F r a n ç a dia de l'Era cristiana ens servirem sempre de les taules cronològiques de r à n t o r l t z a d l s s l m P. Flórc/, (Bipafla Sagrada,
t. XXVIII, p&gs. 340-36fl). Els historiadors moderns estan d'acord a reconèixer l'alta
figura del famós aguallnlfl. Més que mós s'ha de tenir en compte el seu testimoni I
doctrina en aquelles coses que tracta amb Innta cura com són la cronologia I taules
cronològiques dels rels de Ernnça.
(2) Miret 1 San-s. í/or cit.. en comptes de la data de 1019 admet la de 1018.
nes fi8-69.
(9) Miret 1 Sans. lloc ctí., en comptes de la data de 1019 admet la de 101.
(4) A r x i u Capitular de la Seu. Cartulari. I . doeunient 341. = Miret 1 Sans. /lo<cit.. pàgs. 4.'), 69.
(,•>) Marca Ilispànica, document 205. =: Miret i Sans, lloc cíí., píig. (tl).
(fi) Document l.r)«2, eopint pel P. Caresmar en Instrumenta r a r i a . t, XIV, pfiglnes 195-196.
(7) Montmagastre és nn poblet, sltual a nas onze qullórnetres d'Artesa prop de
la carretera que va d'aquesta vila a la ciutat de Tremp.
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sics que de present estaven i a m b el temps es f u n d a r i e n d i n s els termes d aquell
•castell; en aquest i n s t r u m e n t t a n do t e s t i m o n i s i signen B e r e m u n d , vescomte de

Arnau Mir de Tost, T r a s u a r i de C a p o l a t i a l t r e s nobles ( 1 ) . A l ' a n y
102!) s i g n à la venda de Trigideres que fY-u E r m e n g o l cl Pelegrí a f a v o r del seu

Cardona,

vescomte G u i l l e m de C a s t e l l b ò ( 2 ) .

A l s 28 de desembre d e l 1033 ( a n y 3 d e l

n i K i i n c , H n u c n g o l I I comte d T r g e l l

i la seva esposa Helasquela, apel·ladu

t a m b é C o n s t a n ç a , d o n e n a l m o n e s t i r de Sant S a d u r n í de T a b è r n o l c s (a m i t j a
h o r a de la Seu, a l c a m í d ' A n d o r r a , j u n t a l V a l i r a ) , la v i l a de L a g u n a S u b i r a n a
i l a I n f e r i o r , a m b l ' e s g l é s i a de S a n t a Susanna, delmes, p r i m í c i e s , etc.
iiiincsla

carta

demosinària

immediatament

després

dels

comtes

Signa

atorgants

Arium de. Tost i , a c o n t i n u a c i ó , R i c a r d de Caboez, Pon*;, B e r n a t i S u n i f r c d
levita (3).

A r n a u M i r en les è p o q u e s d'aquests documents no b r i l l a v a encara

p e r les seves gestes personals, i , a m b t o t , j a es destaca e n t r e les p r i m e r e s

figu-

res del comte i vescomte d ' U r g e l l ; é s , doncs, aquesta u n a de les raons, com bé
d i u M i r e t , que j u s t i f i q u e n

com aquell c a v a l l e r p e r t a n y i a a una

distiuiíida

família.
U n a a l t r a r a ó que ens fa v e r a m e n t c o n è i x e r com A r n a u M i r era

d'una

f a m í l i a molt p r i n c i p a l , é s que en els documents g a i r e b é sempre h o m l i a p l i c a
cl t r a c t a m e n t de domnits, senyor, que no es donava a persones de classe baixa
p e r b é que fossin g r a n g u e r r e r s ( 4 ) .

M i r e t no s ' e n t r e t é a c i t i i r i c o p i a r frag-

ments d o c u m e n t a l s , que ens assabentin

d'aquesta v e r i t a t , i es c o n t e n t a

de

•donar-nos fidel t e s t i m o n i a n ç a de la seva e x i s t è n c i a : c o n s i d e r a r i a que no feia
a l cas o no era necessari d o c u m e n t a r - n o s en aquest c a i r e de la biografia del
senyor de Tost.
E n u n d o c u m e n t d e l gener de 1040, (pic tot seguit anem a r e f e r i r i és una
•donacié) que f a G e b c r g a a l seu CSJMW M i r , vescomte, constata aquesta (pic ç o
(pic d ó n a . ho a d q u i r í de

dom/mo A r n a u M i r , g e r m à seu, i de díDiípnn A r s è n .

(1) T,a .sicrmluni «l'IOriiu'sscnda I cl seu Ull llcrt·nKiici·. i ilcs iW Ituroplona. diuen
claniment (ine l'Apoca do la redncclrt d',a<|ueHt diM-uineni i's posterior a la mori dH
comte de Barcelona, Bamon Borrell (•_'."> de febnir de n u s ) , éepfts d'Bnttessmdfl i paro
dt- IW-renuni-r llanum: ili·l contrari. Kanion l l u n v l l cmn a lali>r del nen cnrnle KrnicnKol
(Mcroo iiispiinitn. doè. I6B)'I derta fer confiar allí la aefa sicniíiuni. l'crfi. el tal document bfl d ' é u e r Butexior a rnn.v 1020, en qaA d comte Bnnengol era Ja major d'edal
(I |ier tant fora dc In tutoria iriOrincsscnda, ciaulcHsa dc Itarcclona) : almenys ho em,
sl la majoria d'edat era a l ' n i e l l com a Barcelona, als 14 o i n anys. (P, Itofarull. Lo*
C'IJKIIH ih Itiinil·iiiii rinilicntlDK, I . p j ^ . :'.i : i
fon ijuan, en efecte, veiem (|ue en
aqQeal any 1029 l'al·ludit comte Krmeimol d'UrifelI va signar Ja pel seu compte una
donació d'un tal Qall al monestir de Sant .Vindreu de Ceiiielles i Xrj-iu BfltOOPdl '/('
Soluotia. l i l . tir SalM. n. .1). A(|uesl Krmengol, Ull d'(7 de Còriluni. el 1020 tenia
Ja IQ anys ( M u r i n fUtpaniM, doc. 20S). I.'esmental document degué, doncs, escriure's entre els anys t o l s IOLTI. I.a data del 1011 és relmacliva. com diu
Caresmar (Hrrlrxiu .AiiuircnMs. I . X I I , píics. 1-2), és a llir. qne la donai·ló de qoè parla
el docuiia·nl, s'atoi^'à de fel en 1011 per Ral I l l o r i v l l . tutor d'Krmenirol : però l'escriptura o document es redactfi entre 1018-1020. i Id consti'l l'any q«e en efecte es féu
la donació.
(2) l'erijamiíi* *iills tir In C a l i i l r a l (VI r<itU. - Miret i Sans, //oc, cil.. pàg. 70.
(:!) Mana ÈTI^pàiMoii, doc. 211.
(4) Miret i Sans. Vizcondniln dr CtixtrllM. píiK. <i0.
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la sova BmUer (1). L'n altre document adéfl esmentat (2), de 13 de març do
1029, expressa que Arnau era un dels pptimates del comte d'Urgell Ermengol I I , i la paraula optimatas siguifica eminentment senyor o sigui un personatge de la primera noblesa. Nosaltres hem registrat també sovint entre
els molts documents de l'arxiu d'Ager el mot honorífic de ÇMWtNÍM 1 domnu,
atribuït a Arnau i Arsendis. No reproduïm ací textos comprovants, que al
nostre entendre serien gairebé per demés. En ocasió propícia ja n'anotarem
alguns de passada.
L'altra raó que acaba de palesar com realment era molt distingida la família d'Arnau Mir de Tost, és l'enllàs matrimonial de la seva germana Gerberga amb el vescomte Mir, que Miret i Sans, doeumentadíssim quant als antics vescomtats de Catalunya d'aquells segles de la reconquesta, es decanta a
creure que és el M i r Guillem, vescomte d'Urgell i senyor de Castellbò. Cas
de no ésser el vescomte Mir Guillem, sempre resultaria ésser un vescomte, ço
que deix en peu la tesi que pertanyia a una molt il·lustre família. E l document
de referència, trobat per Miret entre els documents solts de la Catedral urgellitana, és una donació que fa Gerberga al seu espòs Mir, vescomte, i·iro meo
nomine mironi vices comitc, d'unes possessions alodials que tenia a Arabell
(entre Castellbò i la Seu) o allí a prop, i que a ella li havien pervingut, diu,
per donació del senyor Arnau Mir mon germà i de la senyora Arsèn sa muller.
La data d'aquesta donació és al gener de 1040 (any 9 del rei Enric) (3).
Queda, doncs, ben demostrat que Arnau Mir pertanyia a una família
noble i principal, la qual. com hem dit. Miret té per probable (pic fos ella de
molt de temps ençà senyora del castell de Tost, baldament no hi hagi com a
justificatiu un argument apodístic. No manquen, això sí, raons de congruència, si no més, que afavoreixen la creença que cl tal castell era un senyoriu
patrimonial del nostre Arnau Mir. L'haver fet ell ús constant del títol de
Tost des del primer moment que apareix en el teatre de la història a l'any
1019 (4), quan amb prou feines tindria de 20 a 25 anys, fins a les acaballes
de la seva vida almenys septuagenària, amb tot i posseir castells més rics
i importants que el pobre i arreconat territori de les vessants occidentals dc la
serra del Cadí, sembla que això no s'explica prou satisfactòriament sinó atribuint-ho a l'afccte filial que sostenia ell a aquelles possessions muntanyenques
(1) Miret I Siins. llor r i t . . píiK. r.0.
(2) Marca Hispànica, document 205.
(3) Miret I Sans, Vizcondado de Caxtcll'<ú. pàg. BO.
(4) I-n primera volta que amb data certu i ooneretn trobem Arnau M i r do Tost.
í s nls 13 de febrer de 1010. en què. com quedn dit, el nostre cnvaller visíi i sin'aíi <•!
document del vescomte Guillem sobre certs bí-ns de la seva muller Snnça. destinats n
Santa Mnrla de la Seu, al costat d'alcuns nobles personatces. fts evident que In intervenció d'Arnnu en un acte d'aquesta índole, el suposa n l m « i y s d'uns 20 anys d'edat,
si m é s no, com reflexiona Miret, de manera que bnurin nascut abans de flnlr el seele x
(Vizcondado dc Castellbò. pftRS. 44-45. 00). Ara tic', Arnau M i r fèn son testament nls
11 d'aftost de 1071 (any del rel Felip), 1 mort entri- aquesta data 1 el 10 de sener del
1072 (any 12 de Felip), com demostra un document ( A r x i u d'Ager. d oc. 1550). Arnnu
tenln, doncs, més de 70 anys ni temps de la seva mort.
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que havien estat dels seus estimats pares. És també signifieatiu a favor d "aquesta
opinió veure presents el nostre Arnau i el seu germà Sunil red a la c o n d i c i ó sag r a m e n t a l de l'última voluntat (1) de l'ardiaca Bernat, celebrada a 7 de gener
de 1030 en l'església de St. Martí del castell de Tost. Els testimonis Borrell de
Tost i Sança mare del difunt Bernat testifiquen i juren que Sunifred sacricusto
i Arnau Mir de Tost S
. OM g e r m à , f r a l e r eius, són els elemosinaris (marmeasors)
de Bernat; i aquests dos, Sunifred i Arnau, juren també que els testimonis
han dit la veritat (2). Arscndis, esposa fidelíssima d'Arnau Mir, en el seu
testament (3) de 23 de maig de 1068 (any 8 del rei Felip), disposa que, d'una
part dels seus rics mobles, hom proveeixi de taules, t à b u l a t , i ornaments a l'església de Sant Martí de Tost, i prega així mateix al seu marit que fundi un
hospital de pobres pelegrins en la v i l a de Tost, enviï allí alguns mobles seus i
curi que no hi manqui res de roba i llits per tal que els indigents trobin en
aquell lloc tota assistència i consol. També Arnau Mir, en el seu testament de
11 d'agost de 1071, de què ja hem parlat, confirma a favor de l'església de
Sant Martí de Tost tots els bens que ell i la seva esposa li havien donat, i dona
a l'església dc Sant Jaume que està dintre el castell de Tost l'alou que havien
comprat, diu, a Mir Calb per a la il·luminació i culte d'aquesta mateixa església. Si totes aquestes cares memòries no proven d'una manera indubtable
que el castell de Tost l i provenia a Arnau Mir dels seus pares, tanmateix
donen motius raonables per a crear en aquest sentit una opinió bastantment
fundada.
A despit de la boira que no ens permet d'entrellucar en individu l'alta
nissaga del senyor de Tost, coneixem documentalment el nom dels seus pares
i de dos germans seus. Arnau era fill de Mir i de Sança. Als 21 de març do
1048

(any

17 del rei Enric), A r n a u f i l l de M i r , A r n a J l m M i r o n i s f ï l i u s , i la

seva muller Arscndis donen a l'església de Sant Pero d'Ager l'església de Sant
Vicents i totes les que hi ha i hi haurà dins la vila i termes d'Ager amb altres esglésies, drets i possessions, totes les quals coses, diu. ens donà la misericòrdia de
Déu, fent-nos que ho poguéssim assolir de sarraïns (4). El mateix Arnau
ens diu que era fill de Mir en les solemnes paraules (pic encapçalen el seu
famós testament: "Sub Trinitatis nomine sacro. Ego A r n a l h i s M i r o n i s f i l i n * .
quia divina gratia largiento, etc." (5). Altres dos documents consignen com
la mare del nostre noble muntanyós s'anomenava Sança. L'un d aquesta do(1) I.a condició mgrnmcntal em ona nianlfeslacló Jurainenlaila Qne els leslimimls
feien a l'altar d'alguna església sobre l'última voluntat d'un testador dins els sis mesos
Immediats al dia de la seva defunció (Marca Hispànica, doc. 204. = Miret I Snns.
lloc cit., p à g . 00).
(2) P e r g a m í de la Catedral d'Urgell, c a i r ò d'cscriiiitiircx ile l'tpocn oaroUnglo,
= Miret I Sans, Viecondado de Castellbò, pàgs. 07-68.
(3) .4r.Hu d'Ager, doc. original n. 2480. tninserlt per Caresmar en Inutra. Varia.
tom X I V , pàgs. 35-39.
(4) A r x i u d'Ager, document original n ó m . 1579, I una còpia autèntica nüm. 512.
(5) A r x i u de la Catedral dc Lleida, doc. original n. 48. = Miret I Sans, Viscondado de Cantcllbó, apèndix V I . pftgs. 350-358 (hi ha en aquesta còpia nombroses I m perfeeclon»).

35

A R N A U MIR DE TOST
euijients ( 1 ) , ós un s a g i a m o n t i homenatge qne r e t E n J o s b e r t

fill

d'Ermen-

g a r d a a A r n a u M i r d c Tost, f i l l <lt S i i n ç a , d i u , p r o m e t e n t - l i a j u t i

defensa

c o n t r a t o t s els h o m e s : el d o c u m e n t no p o r t a d a t a , p e r ò ha d ' é s s e r a p r o x i m a d a m e n t de 104"). segons el g r a n C a r e s m a r ( 2 ) .

L ' a l t r c d o c u m e n t (3) é s u n a

promesa j u r a d a que fa M i r , fill d ' E r m e s s e n d a ,

a A r n a u M i r d c Tost, f i l l de

S a n ç i i , d i u , a A r s e n d i s sa m u l l e r i a l seu fill G u i l l e m , comprometent-se a g u a r dar-lo^

fidelitat

i defensar-los c o n t r a qualsevol persones, i r e t e n t a l h o r a vas-

sallatge pel f e u de Casserres, que t é de l l u r potestat.

T a m p o c va d a t a t aquest

d o c u m e n t , p e r ò h a g u é d ' e s c r i u r e ' s e n t r e els a n y s 1057 en q u è A r n a u rebia cl
castell d c Casserres de mans d e l comte d ' U r g e l l , K r m e n g o l de B a r b a s t r e ( 4 ) ,
i e l 1060, en q u è m o r í de segar el m a l a g u a n y a t
senyors d ' A g e r ( 5 ) .

Guillem,

fill

dels esmentats

A q u e s t G u i l l e m , t a n i d o l a t r a t dels seus parcs que a m b

i n o b l i d a b l e afecte el recorden l ' u n i l ' a l t r e en el seu testament r e s p e c t i u i f a n
pel bé de la seva à n i m a a l g u n s piadosos llegats, m o r í p e r dissort a l a flor de la
j o v e n t u t , q u u u a m b p r o u feines si c o m p t a r i a 25 anys d ' e d a t , car, en una t ' o n v e n i è n c i a h a g u d a als 5 d c n o v e m b r e de 1050 ( a n y 20 d e l r e i E n r i c ) e n t r o A r n a u M i r de Tost i T ï a m o n comte de B a r c e l o n a , en l a q u a l c o n v i n e n ç a c l sob i r à dc Barcelona d ó n a a l s e n y o r d ' A g e r en f e u el castell i termes dc C a m a rasa, es d i u que*cl fill d ' A r n a u no estava encara en edat dc p o d e r a n a r a l a
g u e r r a : F i l i u s i a m d i c t i A r n a l l i s i t c u m d i c t o R e m u n d o c o m i t è i n ipsa hoste,
p o s t q u a m aetatem h a b u e r i l (fi) : v a l a d i r , que G u i l l e m en 1050 d i C í c i l m e n t
h a u r i a f e t 15 a n y s encara, i que, p e r c o n s e g ü e n t , en m o r i r en 1060, just si t i n g u é s 25 anys.

U n a dada curiosa de la v i d a de G u i l l e m ens d i u palesament que

ell era de d e b ò fill del seu p a r c A r n a u en l ' a m o r a la g u e r r a i à l a U e l i g i ó .
Als

10 d é gener de 1056 ( a n y 25 d e l r e i E n r i c ) , A r n a u M i r i A r s e n d i s sa m u -

l l e r i G u i l l e m l l u r fill d o n a r e n l ' a b a d i a d ' A g e r a G u i l l e m R a m o n a m b diverses
e s g l é s i e s , possessions i a l t r e s drets, i el fill G u i l l e m pel seu compte especial p r o met

d o n a r a l ' A b a t la d è c i m a part de tot ço (ple a d q u i r i r à en v i d a dels seus

Í1>
A r r i u d'Ager. document 2177.
(21
/.Ve/i M'i Aiiinri usis. tom XIT, pfijí. 8.
(31 A r x i u d-Agcr, document 2105.
(4)
Sobre el castell de Casserres, lloc avui dc la província d'Osca entre Cnmporrells i líenaliarre a unes dues lU''KÜes de la Noguera Ulliairon.·ana, tornarem a parlar
oportunament. Per ara basta saber que Arnau M i r l'adquirí en feu del soMríi d'Crgell
als 10 d'agosl del 10.">7 ( A r x i u rf' l.</ir, doc. 1Ó4IÍI, que el conquerí Arnau dels à r a b s
abans dol :!1 de desembre del 1057 ( A r x i u d'Afier, doc. 4(14). I el v e n s u é al con
le Itarcelonn als 2 de Juliol del 1007 ( A r r i u dc In Corona d'Aragó, TÀhrr Fciulnnim. fol. l·lfi).
(5)
1,'illtlm document de l'arxlu d'Aser que hem trobat que parla de Culllem,
vivint encara, é s la butlla del l'apa Nicolau I I n favor del celebftrrim monestir acerense. amb data del 15 d'abril de 1000 Idociimenls 1!). ,",0. L'517). Més endevant. amb
tot i ésser abundosa la documentacléi d'aquest a r x i u I Ü g n a r diverses vecndes les Ulles
d'Arnau 1 Arsendis, mal niés no surt el Ull Guillem. arBiinient certísslm que moriria
aquell mateix any del lOtiO o n la primeria dc l'any vinent. Als C. de nian; dol 1001 (nny
1 do Felip), Arnau M i r I sa muller Arsendis fan merç(> n l'esRlésla de Sant Pere d'Ager
de l'alou enter de Vilamajor amb els delmes 1 p r i m í c i e s : signen els donants i llurs filles, Valença, comtessa de Pallars. I T-etgarda. vescoiutesna; el fill fiulllein Ja no hl
consta ( A r x i u d'Ager, doc. 100).
(6)
A r x i u d'Ager, doc. OfiS. copiat per Caresmar en Iiistriiinvnla Varia, tom X I V .
pàgK 208-210.
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pares (1). La imaginació jovenívol de Ouillem sembla aquí somiar eu escomeses bèl·liques contra els sarraïns per a anar després de seguida a deposi taiels fruits de la victòria als peus de l'Abadia de Sant Pere d'Ager.
Arnau Mir de Tost contragué feliç matrimoni amb la íidelíssima Arsendis,
fidissima eius coniux, com diu un document (2), senyora cristianíssima i de
caràcter agosarat. Visqueren sempre ambdós cònjuges amb santa pau i harmonia per espai de trenta cinc a trenta vuit anys. Als 4 de febrer de 1033 (any 2
ilel rei Enric) trobem ja aquesta dama, enllaçada amb Arnau Mir, en l'eseritura de venda del castell de Llordà cu el comtat d'Urgell, la qual a llur
favor atorgaren Ermengol I I el Pelegrí i Constança sa muller (3). Arsendis
féu el seu testament al 23 de juny de 1068 (any-8 de Felip), quan encara vivia
cl seu marit Arnau, al qual nomenà el seu primer marmessor o1 elemosinari (4).
Com que Arsendis diu en el seu testament que el seu marit, Arnau, l i donà per
esponsalici el castell de Moutanicell (Mmlanime), i aquest castell l'adquirí
Arnau en 1030 d'Ermengol d Pelegrí per haver-l'hi comprat, resulta que el
matrimoni tingué d'efectuar-se entre 1030 i 4 de febrer de 1033.
Al 10 d'agost de 1071, data del testament d'Amau, era ja morta Arsendis,
com ens assabenta aquest document. No mancaren penes, contrarietats i persecucions a aquests dos esposos, mulla perL·ula et trihulationes oc persecutiones, com expliqueu ells mateixos en una dc les magnífiques dotacions que
fan al famós monestir agerense al 4 d'abril del 1068 (any 8 del rei Ennc) (5);
en canvi, el Déu del cel es complaïa a bcneir-los, donant-los moltes victòries
contra els alarbs i augmentant així els seus castells, fortaleses i posKessions,
com diuen ells allí a continuació: fecit nos ohtinere et possidere m partibws
surracenorum possessioncs, castellà et munitiones. La bona intel·ligència i
amor mutu entre Arnau i Arsendis es posen de relleu en tants de documento
com existeixen, més que enlloc, a l'arxiu d'Ager, en què llurs noms al principi
d'algun contracte o homenatge, van gairebé sempre associats, àdhuc quan és
qüestió de coses de poca importància. És veritat que aquesta unió del nom
de la muller al del marit en general era degut al dret de dècima que tenia la
dona sobre els béns de l'home segons les lleis godes que aleshores vigien encara
a Catalunya (6) ; tan mateix, dc vegades es feia aquesta associació de noms per
mera deferència i benvolença de l'un cònjuge envers l'altre: el cas aquest es
dóna en la constant repetició dels noms d'Arnau i Arsendis en els documents.
L'afccte tendríssim que sentia Arsendis pel seu marit, resalta vibrant en el
(1) A r x i u d'Ai/er, doc. 2481 : Cartulari, fol. Jfi, mini. 21.
(2) A r x i u i'Ager, doc. 512 I 1570 (original), copiat per Caresmar en riixtrumcnta
Varia, tom X I V , pàgB. 204-205.
(3) A r x i u de la Corona d'Aragó, PerRamlns de Berengaer Ramon I , n. 106. =
Miret I Sans, Vizcondado de Oaxtcllbó, pftg. 70. = Monfar, Historia dc los Conde* dc
T'rgel. I , pftg. 321.
(4) E l testament d'Arsendls és el document 2480 (original) de l ' a r x i u d'Ager.
<Caresmar el copià en Instrumenta Varia. t. X I V . pftgs. 35-30.
(5) A r x i u d'Ager. documents 60. 1010. 1577. = Marea Hispànica, document 270.
(ti) Monfar, Historia de los Condes de Urgel. I , píig. 321.
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testament d'ella, en les dolces frases que li adreça, en cl molts encàrrecs que l i
fa, en l'íntima confiança amb què li ordena la distribució de les seves riqueses.
No cal dir que Arnau, responent a l'amor de la seva esposa, va complir perfectament les seves disposicions testamentàries, segons consta en un document (1), que és l'efectiva distribució des vestits i joies d'Arsendis entre els
seus destinataris, i en cl testament del mateix Arnau, on aquest disposa de
certs béns i possessions en la forma que Arsendis havia indicat.
El testament d'Arsendis ens assabenta (ple tenia ella dues germanes, Ermessenda i Crixol: a la primera institueix marmessora seva i llega una capa,
un llit i quatre unecs d'or; a la segona l i perdona 5 unces d'or que l i devia, i
l i deix endemés dos vels dc cap i quatre unces d'or, a l mateix temps que prega
al seu marit li torni l'escriptura d'empenyorament que ella i la seva filla Nòvia l i havien fet de l'alou à'Escoza (2). Aquest testament ens dóna també
a conèixer dos dels seus fills, ja difunts. Ouillem i Arnau: a Guillem el recorda dues vegades, i fa per ell alguns llegats; a Arnau l'esmenta deixant a favor
de la seva ànima 100 monedes per a l'obra de Sant Cristòfol.
El testament d'Arnau Mir és més ric que el de la seva companya en dades
biogràfiques dc família. Aquell venerable parc de famílies, sentint-se ja prop
<lel sepulcre, repassa en el seu cor afectuós la memòria'de la seva mare, esposa
i fills, tots morts, llevat de dues filles, Valença, i Ledgarda, casada la primera
amb Ramon, comte de Pallars jussà o inferior, i la segona amb Ponç, senyor
de Cabrera i vescomte de Girona. Per aquest document de 10 d'agost de
1071. coneixem la defunció d'Arsendis ja en aquesta data: ho diu el mateix
testador amb aquestes textuals paraules: " l l < » i r e l i i t g u p " d eocUitatn s a n c t i
Petri de A g r r q u a m » g o c i i i x o r m a i . e n SIT HKQUIKS, s h n u l h i d i f i c a v i m u s .
prenomimter castrum Ager..." Hom fa constar en aquest document els dos
fills i cinc filles, amb els quals Déu bencí cl matrimoni dels primers senyors
d'Ager. Per vuit vegades es recorda aquí Arnau del seu fill Guillem. Tan
present el tenia a la seva memòria! I'n per un va fent passar pel seu pensament tots els seus fills i filles, vius i difunts, assignant-los part dels seus béns.
Entro grosses assignacions piadoses a diverses esglésies i monestirs, llega molts
castells i predis a Sant Pere d "Ager per la seva ànima, per l'ànima dc la seva
muller i per l'herència del seu fill Guillem : pro a n i m a m i a < / u.roris mec altiue.
per h e r e d i t a t e m f ü i i m r i G u i l l c r m i . Aquestes darreres paraules donen a entendre que Guillerm era mort. En sufragi de l'ànima de l'altre fill, Arnau,
el testador deix 100 mancuros moneda de R-ircelona a l'obra de Sant Cristòfol (íi).on aquelj Foa' enterr&t: s p p t t l t i ï s f u ü i b i . De les tres filles seves dif un(1) .Irríií d'Aycr. doc. 208S, copiat per ('un·snmr en I n s l r u m m l n Varia. t. X I V .
pa*. 45.
(lí) Escós és un UoRaret agregat de! districte municipal d'Estncli. situat prop de
la Noguera l'allaresa. a la dreta, entre Gerrl 1 Sort.
(3) Ignorem quina era aquesta església de Sant Cristòfol, en la qual hom deposltíi
les despulles mortals del (111 Arnau. A la vall de Llimiana, a la vessant septentrional
del Montsec, existeix el poblet d i t de Sant Cristòfol de la Vall. Un altre Sant Crls-
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les, l'una, anomenada Sança, rebé, com diu el testament, cristiana sepultura
en l'església del monestir de Sant L·lorcm; (1), l'altra en el monestir de Sant
Andreu de ïresponts (monestir situat tres quilòmetres més amunt d'Organyà,
vora del Segre a mà esquerra) i l'altra a l'església de St. Sadurní de Bisaura
(Besora): a totes tres esglésies deixà Arnau Mir béns copiosos, (pie eren el dot
que abans de llur delalliincnt els tenia assenyalat. Valença i Ledgarda, les dues
úniques filles que sobrevisqueren a llur pare, t'oren les hereves de la seva opulentíssima fortuna, llevat de les quantiosíssimes riqueses que aquell crisiianíssim cavaller havia donat i distribuït a diverses esglésies i monestirs, més que
tot, a Sant Pere d'Ager. Aquestes dues senyores amb llur distingit matrimoni
augmentaren el llustre i prestigi de llur família ja nobilíssima. Valença es
casà al setembre o octubre del lOHó amb Ramon, comte de Palhirs (2). Ledgarda tingué per marit a Ponç de Cabrera, vescomte de Girona, amb el qual
estava ja unida matrimonialmenl al 6 de març de 1061 (any 1 del rei Kelip) (3).
Ja adduírem dos documents que posaven de manifest respectivament
l;ezístència d'un germà d'Arnau Mir de Tost, Sunifred, . w r r i c u s i i i * . m lo;>(i,
i d'una germana seva, Gerberga, casada ja en 1040 amb el vescomte Mir.
Arnau Mir morí entre el 10 d'agost de 1071, data del seu memorable testament, i el 10 de gener del 1072 (any 12 del rei l·'elip), data de I "enfeudamcnt
de la meitat del castell de Montclús, que el monestir d'Ager i els vescomtes
Ponç i Ledgarda i Guerau llur fill fan a Arnau Isarn i Guillem Tsarn; diuen
fòfo! estil prop de Gunlter 1 de Pons. VA V, Jkmtíé'PoBQWX, citat per En y t ü a n w v »
(Viaje litcrario. t. X . pfig. 1(12), parla (!>• la ili·ilinicin a l'any 10H7 do l'csj.'l.·sia de Sant
Cristòfol de Meyà, segons consta en una cMula, allí trobada l'any Hi7(!. I diu l'Il·lustre
doctor premonstratenae del monestir d'Avellanes que la tal dedicació liagnó dY-sser
reedlflcacló, per quant que de la seva construcció a l'any SI.1) ne fa esmeni una Inscripció que existeix en la mateixa esí^ésla, la qual Inscripció ó s : ANND 1)NI. DCCCXV.
IN MINE c m PBKSENS ECCLESIA FACTA r v i r . T a l volta seria alguna d'aquestes tres.esKlcsles el lloc sagrat de la sepultura del fill Arnau. Opinem que el t e r r i t o r i de Meyft era
dins els termes extensísslms del castell d'Artesa, de qu<> era senyor Arnau M i r de Tost
per haver-lo comprat al comte d'Urgell, Ermengol el Pelcnri. als 12 d'octubre del 1(K!8
(any 8 del rel Enric), pel preu de 1,500 sous ( A r x i u d'Ager, doc. 1500). Ja tornarem
sobre el castell d'Artesa de Segre.
(1) Era segurament el monestir de Sant Llorenç de la Vall de I.ord. situat en el
lloc de Sant Llorenç de Morunys o allí prop.
(2) A l 2 de setembre del 1055, el comte de Pallars promet a Arnau M i r de Tost
casar-se amb la seva filla Valença, tot venent-ll els castells de Llimiana, Mur. On au I
Itasturs amb certes condicions 1 amb vistes al m a t r i m o n i ; I diu que rep (yi muller a
Valença amb paraules tals de present, que quasi donen a entendre que el matrimoni
s'efectuà aquell mateix dia o dins pocs dies: "filla vestra Valencià QUam vune i n
uxorem accipio ( A r x i u Corona Aragó, doc. 173. de Uamon Perenguer I ) : en tot cas,
Ramon I Valença havien j a contret matrimoni al 20 d'oclubre d'aquest any del 1055,
puix, al mateix dia de l'any vinent 1050. el comte Uamon, passat Ja un any de maridatge, a c í o Hcilicet armo. diu ell, fa donació a la seva esposa Valença de tol el castell
de M u r I de la meitat del d'Areny (Marca Hinpanica, doc, 244).
(3) A r x i u d'Ager, doc. 100. Aquest document ós una donació que de l'alou de
Vilamajor fan Arnau M i r I Arsendls a l'esglósla de Sant Pere d'Ager, m signen desprós dels donants les seves filles Valença, comtessa de Pallars, i Ledgarda, rr.ieomlenna.
(Ledgarda es diu vesconitessa per r a ó del seu marit Ponç de Cabrera, veiipomté de
t í l r o n a , el qunl, amb el nom de Ponç, í-escomte. signa una donació d'Arnau Keners a
l'esglósla de Sant Pere d'Ager al 24 de m a r ç del 1005 ( A r x i u d'Ager, doc. 453: Carlulari,
fol. 221, n ú m . 453).
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Cjiio Arnau Mir havia rebut del comte d'Urgell aquesta meitat del castell do
Muntclús; que hom dóna aquest castell segons la divisió que féu Arnau Mir
yuan el donà a Sant Pere d'Àger; i que els leudataris jurin fidelitat a l'Abat
i al» vescomtes (1). Aquest document en llati que tenim a la vista, diu que
Arnau, Dominus Amalltis accepit (aquest castell de Montclús), 0 comitè Ermengaudo secundum scriplnram quam idem ei fecit et secundum divisümem
guam Dominus Amallus fecit ex eodem castro et eius terminis cl pertinenliis...
sicut ipse Dominus Amallus hoc ibi tenebat et habetat, etc. És manifest que
totes aquestes frases que subratllem, demostren que Arnau Mir de Tost no vivia
ja en aquestes calendes.
FRA l'ERE SANAHUJA, (). F. M.

(1) IWTÍU d'Àncr, (tdcuniont ir>r)Ü, i-oplat per ("nrcsimir en liislriniiciiln
t. X I V , pftKS. 48-40.

J

Varia,

Aplec de lletres íntimes adreçades a Marian
Aguiló per Llorenç i Barba, Coll i Vehí
i Quadrado

L

A biografia d'un pare és, per a escriure-la son fill, quelcom compromès i perdedor, no per manca de dades ni assumpte, sinó per la
i l t a t de la selecció dels caires a mostrar al públic, pel desig que t é
de presentar els qui més puguin interessar-lo i enaltir ensems la memòria estimada. De totes maneres, l'època de jovenesa que pot ésser la m é s
interessant, la més atractiva de totes per conèixer la força d'un temperament o d'un geni, és sempre desconeguda en realitat per un fill, que
en arribar a capir quelcom de la personalitat del pare, aquest quasi per
força ha de tenir cabells blancs, o almenys trobar-se bon xic allunyat
de la primavera de la vida. Aquest motiu, més accentuat encara en el
meu cas, per haver vingut al món quan el meu pare frisava en la cinquantena, i l'haver fruït de la lectura de fragments xamosos del copiós
epistolari dels seus amics, que guardava curosament, féu que em fixés
en els noms de Xavier Llorens, Coll i Vehí i Josep M." Quadrado, per
mi representatius com els qui mé§ de la seva vida de relació social, puix
enclouen tots els períodes racials, de formació i espandiment del sou
caràcter, per donar a conèixer, espargides ça i enllà en les nimietats i
familiaritats dels seus amics les notes culminants del seu fons, l'essència
més íntima de la seva manera d'ésser.
Cal afegir que els noms aquests constitueixen una garantia de com
es podrà conèixer el que desitjo mostrar. Un filòsof, un romàntic de la
filosofia i de l'univers com En Llorens, perseguidor etern de l'ideal de
veritat i de puresa en tots els ordres de la vida, un literat didàctic i satíric com En Coll i Vehí, i un temperament genial i de tan meravellós equilibri de totes les seves facultats anímiques com En Josep
M." Quadrado, no es confonen fàcilment en l'apreciació de la idiosincràsia d'un amic, majorment si aquesta amistat és com la que els lligava
amb el meu pare, de la més gran intimitat i de molt llarga durada.

i
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No els cal presentació a cap dels tres noms volguts, puix de sobres
són anomenats per quants es complauen en el conreu de les lletres; i
així com E n Quadrado i E n Coll i Vehí han deixat una estela prou clara
en les seves obres publicades per a donar-se a conèixer. En Llorens, fora
de les lliçons de Filosofia (1) publicades molts anys després de la seva
mort i del meravellós parlament d'inauguració del curs 1854-1855 a la
Universitat de Barcelona, no ha deixat rastre espiritual de com era
l'home, més interessant encai'a, segons el concepte del seu preclar deixeble el Dr. Torres i Bages, que no el mateix filòsof o home de ciència.
Potser se'm titllarà de publicar entre les moltes lletres aplegades,,
algunes que per la seva trivialitat o excessiva familiaritat, despertaran
escrúpols literaris en alguns lectors: en defensa meva he de dir que cada
dia són més apreciades i cercades les relíquies dels passats i que si a b a n »
només prenien cura de conservar els grans monuments o les joies d'alt
preu, avui estotgem curosament en vitrines les robes o altres coses, anc
que sien humils, que són testimonis de passades generacions. Els museus d'art ciutadà que es troben en moltes ciutats belgues, són tan interessants, amb tot i compondre'ls, en llur majoria, humils objectes d'ús
domèstic, com les grans col·leccions d'art dels Museus nacionals; i l'home,
el savi, el filòsof, l'artista, té en el període de la seva existència, un munt
d'hores, i potser de dies, en què despullat o allunyat del seu c a r à c t e r
d'il·luminat (per dir-ho així) queda home vulgar, planer, mes conservant
sempre, inclús en les hores dedicades a la rutina de la vida, alguna guspira del seu geni, una selecció quasi inconscient que l'allunya de la barroeria.
No em cal, doncs, major escusa pel respecte amb què he conservat
sencera la col·lecció, i fora d'algunes paraules que forçosament no transcriuré per un escrúpol que encara em costa de seguir, els lectors podran
viure fàcilment per unes hores en l'ambient de quasi un segle endarrera,
que no trobaran potser tan lluny del medi ambient actual, perquè els
homes amb qui es comunicaran sabien sentir amb independència de la
moda regnant aleshores i tenien per norma de llurs afeccions i preferències un ver amor, del tot desinteressat, a totes les manifestacions t r a dicionals i culturals de la nostra terra.
Quasi res més em cal afegir a aquestes ratlles, sinó que potser a les
lletres anotades h i afegirem algunes de son volgudíssim amic E n Jacint
Verdaguer; i si no he posat el seu nom gloriós en la capçalera d'aquest
aplec es perquè, si bé l'amistat qui el lligà amb el meu pare fou verament
intensa i plena d'afecció, en canvi vingué molt més tard que les j a citades, i per consegüent, com és natural, tractant-se d'epístoles endreçades
per un jove a un home j a madur, no tenen la intimitat ni el c a r à c t e r de
(1)

La Facultat de Filosofia 1 Lletres les pubUcfi l'any 1920.
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les anotades; són com un remerciament d'una ànima noblement humil als
consells i notícies de tota mena que Mossèn Cinto venia a recollir del meu
pare i que aquest amorosament l i donava en les llargues enraonades
que tot sovint tenien. E n llegir els noms anotats, és ben segur que els
qui recorden l'època d'aquells escriptors, hi trobaran a mancar un nom
il·lustre en les nostres lletres amb el qual també el lligava la mateixa
amistat que amb els anomenats en aquest aplec: En Manuel Milà i Fontanals, el degà de les nostres lletres, à n i m a del folklore català, havia
t a m b é t r a m è s en les absències de l'un o de l'altre algunes missives a
mon pare, que aquell havia guardat igualment, segons he trobat anotat
en l'índex del seu Epistolari; més en morir mon pare aquestos cartes no
eren ja dintre la col·lecció i no he pogut esbrinar de cap manera on havien anat a parar.
Aquest buit llamentabilíssim me fa més pena encara, per ésser
l'únic aplec dels qui figuren en l'inventari que no he trobat arxivat allà
on l i pertocava, i me fa pensar que a la mort de D. Manuel, algú dels
molts qui escriviren o projectaren d'escriurer sobre tan meritíssim literat, les demanà i obtingué del meu pare.
Les llargues temporades que En Llorens, i Coll i Vehí passaren a
Madrid, els anys que el meu pare va estar a València, les excursions estiuenques i la separació quasi constant amb què visqué d'En Josep M."
Quadrado, aferrat amorosament a la seva illa daurada, són la font d'aquest aplec, que desitjo sia pels seus lectors, com ho ha estat per a m i ,
motiu d'una vera delectació espiritual, acompanyada d'una mena de
recança o d'enyorament d'aquells homes bons i dreturers amb els que
avui i sempre ens plauria conviure.
ÀNGEL AGUILÓ
20 desembre 1925.

Lletres de Llorens i Barba
1.
D. Mariano Aguiló.
Olesa y Agosto 10 de 1845.
Mi querido Isleiio: no hahiendo podido despcdirme de vos, y no por eulpa
mía, quedó por acordarse cl dia de nuestra ida a Montserrat. Como inis- descos
de visitar la montana con quién lo, haga con entusiasmo han crecido. ansioso
de sentarme en esos picos que he visto ya confusamente cnviicltus en ncgnis
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uubcs, y Icvautí'uulosc sobro cl moni'.slcrio límpios y iirrcos cual las a^ujas de
un altar gólico, os recucrdo cl prooósito de bebcr junlos las ajçuius pUrafl del
Montserrat y de recordar juntos sus graudezas antiguas y sus iradiciones.
Para esto esi^ro (|ue provisto de los apuntes (pic iiubiéreis sacado os pondreis
tu marcha un dia de esta seuiana avisaudomelo a conco vuelto, de manera que
pueda yo saberlo el jueves o a lo mas el viemes.
El mejor mode de hacer el viaje es venir con cl carruajc de Manresa basta
eJ Urucb, pues si viniescis con el de lísparraguera tcndriàis que andar a pala
basta el Brueh, si no (iiiisicrais niontar en un rumiante de los de alípiilcr
que abí se cneuentran. El dia que lijéis ]>ai·a vuesli-ii veniíia me cueontraréis
en el Bruoh eu el hostal donde para cl ordinario de Manresa; allí estaré basta
la tarde. Si preferís pasar por Collbató, que es menes distante de Esparraííuera, escribírmelo, que tambien me encontraréis allí, pero lo mejor scra subir
por el Brucb que es el lado mas pintoresco. Sobre todo no descuidéis el escribirme a vuclta de correo y si no es posible desocupares un par de días, escuso
deeiros no bagàis cumplidos pues si bien deseo vuestra com|)anía, en nada quicre molestares este vuestro aífme. amigo,
Ll.ORKNS
El sobre a D. Javier Llorens, vive en casa Llongucras.
Por lOspanagucra
Olesa.

Vilafranca 23 (Octubre 1845).
Querido isleno: aunque V. se este sileueioso, a mí ne me da la «ana de
callar. Sepa V. que ne rac conlcnto con imas simples cxprcuioiics ptieBtM 80
carta ajena. Y es cierto, amabilísirao amigo, que me tenéis casi olvidado; mas
péseos a vos que os he de guerrear hasta que acabemos o |>er ser mas aminos que
nunca o por reüir. Esc cerazón depurado de todo baje metal, quicro t e n g a un
rincone.illo i)ara rai y lo reclamaré hasta que eiga una vez reganona que me
diga vaya V. a enhoramala.
No sé si rac entenderéis la letra, pues escribo volande, pero baRo por poncr
en caracteres mas inteligibles "acordaos de mí."
Es cuante por ahera se me ofrece, debiendoos anadir entreguéis la adjunta
a Piferrer.
V u e s t r o Minigo,

LunoiNS
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3.
D. Mariano Aguiló.
Barcelona 22 Julio do 1846.
Siempre creí, caro amigo, que lo mismo seria volver a tu suspirada Palma
que olvidarte de cuantos no hablen esa enmaranada jerga mallorquina. Como
ha de ser? En medio de tu numerosa familia que no sabrà donde ponerse su
Marianet, que te fatigarà haciéndotc relatar una y màs veces lo que has visto
en nuestra Barcelona, en vista de aquel jardín donde aparece aquella figura
ideal para quien hacías tus encargos a las brisas marinas, y sobre todo ante el
espectàculo de esa deliciosa campina tan poéticamcnte embellecida por el
ganado de cerda, quien ha de acordarse de los amigos de Barcelona? La poderosísima fuerza de todos estos motivos me veda haeerte cargo alguno; y tal
vez sea otra de vuestras costumbres patriarcales pegar un corte de mangas a
la tierra que dejàis cuando marchàis a la vuestra.
Mas dejemos eso. En el supuesto que vuesenoría se halle en disposición de
contestar, sírvase enterarme de estos extremos: 1." Cuantos catedràticos hay
en el Instituto y que asignaturas descmpenan. 2." Si los de^jógica, Geografia e Historia son propietàries o esperan serio antes del curso próximo.
Por supuesto que no quiero que andóis muy solícito en hacer estàs averiguaciones pues no me han de servir de mueho.
He estado una buena temporada en las aguas donde he descansado de las
trifulcas que había pasado en esta. Fui a Manresa con la esperanza de poder
ver a nuestro D. Pablo y cl indigno se había marchado media hora nntes
dc mi llegada, pero con todo mc aprovechó el viaje si quiera por ver las montanas de Monserrat a la parte del Norte, cuya vista vale màs que la de todas
vuestras montanas aunque las pusiérais una sobre otra.
Pienso marchar a Vilafranca dentro algunos días y allí aguardaremos el
invierno en cuya època me soplo cn ésta, donde podré ver si esas mejillas se
han coloreado mucho y si vuestra' presencia se ha amallorquinado màs este
verano.
Ha salido ya la tercera entrega de los Clàsicos y tiene muchas erratas.
Supongo que haràs por reclutar algún suscriptor.
El calor me hace caer la pluma de las manos.
Tu amigo,

LLOBÍENS
4.
Villafranca y Agosto 30 de 1848.
Querido Aguiló: he llegado a ésta sin haber encontrado matinés por el
camino.
Os niego que sin perder momento vayàis al tercer piso de casa donde-
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vivc I). José Cerdà, quicn eusenaiidolc estàs líneas os darà la llave del armario
de los libros y entre estos encontruréis el Hai-oii, y dentro, la carta de Roca y
Comet. Esla carta me la remitiréis, pues la persona a quien debo entregarla
estarà nmy i)oco en ésta.
Consen-aos bueno y disimulad a qulén os hace pagar sus olvidos. Vuostro affmo.,

J. LLOBEMB
Os remito la carta adjunta para Cerdà.

5.
Barcelona 14 de Julio 1850.
Querido Aguiló: creo que devolveríais al amigo que os prestó el Cantú,
un tomo que era de Reynals y me parece era el diez y ocho o diez y nueve; por
consiguiente os pido, ruego, suplico que veais si ese senor tiene uno de estos
tomos duplicado y traédmelo sin falta.
Acabo de salir de una enfermedad corta, pero un tantico grave; así no
puedo escribir mucho.
Disfrutad de vuestra isla. saludad a vuestro primo y disponed de este
convalesciente que os aprecia,

J. LLOKXNB
6.
Barcelona 28 Julio de 1850.
Querido Aguiló: siento tencr que molestaros otra vez hablíuidoos del tomo
deficiente. Si no habéis encontrado duplicado el X I X serà seguramento el
X V I I I o X V I I ; ello es que la segunda y última vez que me prestàsteis el Cantó
trajísteis dos tomos que no se seguían; por cuyo motivo yo solo tomé uno y
ontonces fué cuando me determiné a pedir a Reynals los dos siguientes. Si
recordàis esta. circunstancia veréis que si de los tres tomos que recogísteis de
Cabezas entregàsteis dos a vuestros compatriotas, el uno debía de ser de
Reynals. En fin miraria him y si no se encuentra dejarlo estar.
Ile noticiado a Roca vuestra enfermedad, cuya noticia no le ha afectado
sobremanera. E l Rector sigue en el Prat y probablemcnte tardarà en volver.
Yo voy a Torelló a cobrar fuerzas.
Mil cosas a vuestro primo.
Vuestro affmo. amigo,
J. lil.OKKNS
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7.
Banolas 14 de Agosto (1850 ?)
Qucrklo Aguiló: el viaje prucba bien, los banos son a corta diferencia
como los de la Puda.
Apelo a vuestra diligència; como hasta ahora no he tcnido carta de mi
familia, os pido que luego do recibida ésta veais a mi hcrmano y le preguntéis
si ha vuelto el tío y si mi familia sigue bien. Aguardo contcstación a correo
vuelto.
Dirigid la carta a Gerona.
Vucstro amigo,
LLORENS

8.
Harcelonn y Abril 26 cle 1851.
Sr. D. M . Aguiló.
Denodado isleno: en contcstación a vuestra favorecida os diré (|ue a principios del mes que viene se mandaràn las nóminas a Madrid y si no la firmàis
os costarà algún trabajo coger los cuartos.
Milú dcsearía vucstro conscjo sobre la publicación llemosina que parcec
se veríi privada de uno dc sus predilectos: lo Gaytcr de Llobregat. Con que
despegarse de esas rocas luego y volver a echar algúu paseillo con vucstro
amigo,
JAvIKK
9.
yillafranoB 9 Agosto dc 1851.
Querido Aguiló: celebraré que la presente le encucnlre a V. tan famoso
como le dojé, si es que sabé V. que 1c he dejado, pues con los adolantos que voy
haciendo en la vida social, he dado con una forma dc despido tan singular que
deja entoradísimos a los amigos hasta de las màs menudas circunstancias del
viaje. iPero qué deja de perdonàrsele a un hombre como yo? Sabed que he
venido a esta mi cara pàtria a hacer prueba del sistema carcelario que sabios
economistas han apellidado muy sabiamente cclular. Paso el dia en un aposento que no alcanza a dos varas cuadradas de lugar; sin libros, que con la
prisa de la venida me los dejé olvidados, sin ganas de entretenerme siquiera
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con los pasatiempos dc la vida domèstica y cn fin hccho la cosa mas tonta q n c
el sol bana. Y a propósito os pido que cuanto mas pronto mejor me mandéis
La Maria que es lo que mejor puede quitarme el fastidio que exhalan las inspiradoras florestas del Panadés. Otro sí: luego de recibida la presente me haréis cl obsequio de llegares al correo iloiulc mit^réiti cuidadosamente las listas
doiulc espero que encontraréis una caria con el sobre a D. Javier Llorens sin
mas ni menos
oual carta me inaildaréis sin pi'rdida do tiempo. Si no està
mi nombre en las listas, preguntadle a mi cartero que vive en la calle de Calderers dos o tres puertas despucs dc pasada la Boria y al dc Maiié que es un
zapatero dc la calle Nucva del cual todo el vecindario os darà ra/.ón.
Mil perdones por tanto molcr, pero mc conviene para el arreglo de mis
planes viajatorios.
Decidme como està Maiié y qué dia piensa salir.
A Forns y a Cadafalch tantísimas eosas. Preguntadles las senas de la
habitación de Oseleti, que he de escribirle.
Aguardando pronta contestación vuestra se despide por hoy vuestro amigo,
J. LLORENS
La Mana podéis entregarla o bien a Almirall o al ordinario que para junlo
al arco de S. Ramón, calle del Hospital. La carta mandàdmcla por correo, con
mis dos apcllidos.

10.
Barcelona y Octubre 14 de 1851.
(Rebuda el 18 a la n i t ) .
Querido Aguiló: parece que no recibísteis la que os escribí desdc Villafranca, así es que vuelvo a la carga. Descaría que trajerais los dos tomoa del
lleeren (política y conocimiento de la antigüedad) (pic faltan y son del tomo
siete inclusivc adelante. Así mismo podria complctarse cl Des Michels, H . de
la edad media, de la cual solo hay en la Biblioteca 2 tomos. Ademàs quisiera
la Historia de Inglaterra por Lingan; la de Grècia por Gillies, y un Atlas de
Berghaus. Tambièn podríais encargar una magnífica obra dc legislación de
M. Trop Long (comentario sobre el Oódigo civil francès) ; es obra magna. F i nalmente no olvidèis el Kosmos.
De filosofia no traigàis nada que no se^ de la cscuela escocesa. Ved si
podéis tracr la moral dc Beattie y aquí concluyo por<pie no tengo mas tiempo.
Divert irse mucho y adiós.
J. LLORENS
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11.
Villafranca 25 de Agosto del 52.
Querido Aguiló: auuquo no tcngo de vos mas noticias que las que me ha
dado Roynals, bàstame saber donde vivís para escribiros. Creo que habréis
dado su destino a los ejemplares que os encargué que reeogicseis do la librería
escolar, pues estaba yo en descubierto, como os dije, con los Sres. de Janer. Es
cuasi seguro que iré a Calatayud y desde allí a esa. Tengo animo de volvcr a
ver a Toledo y visitar a Àvila y Segòvia, tal vez os sea posible procurares con
tiempo algunas recomendaciones, si es que os place ser compaüero mio de
viaje. No habléis de mi ida a esa. Ya os avisaré cuando fuere para que me
aguardéis en la diligència y me conduzcàis a vuestra casa si es que allí haya un
catre para vuestro amigo,
J. LLOKKNS
12.
Villafranca 2 de Septiembre 1852.
Querido Aguiló; al proyectista se le Uovó los planes el diablo. Ya no voy
a esa corte. Inmediatamente después de haber recibido la vuestra escribí a
Bofarull y me apersoné con Milà de quien os incluyo la carta para Hartzenbusch.
Deseo saber si habéis entregado las consabidas obras a los de Janer. Saludadles de mi parte y mil cosas a la gente de Granaa.
' Vuestro amigo,
J. LLOKKNS
13.
Barcelona Octubre. (Rebuda à 29 octubre 1852).
Querido Aguiló: dos esquelas decís que os tengo escritas y osta no va a ser
esquela sino carta; que bien la merece quien en favor mío haoe la excepción de
escribirme cuando por todas partes se oyon quejas de su silencio. Es ixw
demàs deciros lo que os admiraré yo por la singular manera de vivir que en medio del inmundo mundo cortesano os habéis pergenado; loados sean los instintos baleares. Eso sí, darle de firmo al lemosín, que esto siempre es bueno, y
ahí donde no hay que atender a otra casa .hacéis santamente en pasar el tiempo en vuestro nido embebiéndoos en la suavísimu melodia del ay rosa la
mexui rosa.
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A decir verdad no rcparó en que me escribiéscis que habíais entregado los
libros a los padre e hijo de Janer, a quiénes me alegro veais de tanto en tanto,
aun euando no me pareee que estéis muy dispuesto a aprovecharos de sus
relaciones. Nada he sabido de los tales libros por dichos sonores, y ya no
entiendo de donde puede venir tal silencio. Antes de marcharos hacedme el
favor de visitaries y Cristo con todos. Si Florcncio os habla de sus diplomas,
decidle que la Acadèmia està paralítica y que solo de tanto en tanto se menea
un poco; que desde cl verano acà no se ha rcunido todavía; (pic el seeretario
Üeato su propuesta y que en la primera scsión se darà cuenta de ella.
Por acà estamos, todos a poca diferencia, como nos dejàsteis. Ya podéis
figuraros si a Llausàs lo habrà afectado la injustícia que se le ha heeho; sin
embargo, ahora que ha ajustado a un nuevo plan su modo de vivir y que tiene
buen número de discípulos, se ha puesto ya en calma. La vida artística do
cada dia va sufriendo nuevos porrazos, "la indecente matèria la atropella"
como dice Miguel de los Santos, a quien descaría que viérais para que le proWintàseis nuevas do D.1 Tomasa. Rubió hace días que se marchó despuce
de habemos dejado un nuevo hijito de su imaginación; se ha vuelto tan serio
como vino.
En la biblioteca se lo pasan sin vuestra persona; con que no venir todavía,
y por Dics que aproveehéis mejor el tiempo de lo (pic habéis hecho hasta ahora.
Que no es tiempo de andar en lays y viroUiys, sino de frascar limpiamente el
castellano, aprovechar las disposiciones que lengais para engatusar a esa gente y volver con un nombramiento en el bolsillo.
Ya que para cosa de encargos os pintais solo, os encomiendo con el mas
vivo deseo de que lo cnmplais, que compreis el compendio de Filosofíja que
publicaron en francès M. Simón Saissct y Jaqucs; es un tomo y no dudo que
lo encontraréis en alguna de las librerías eslranjcras. Me escrihin'ls si lo habéis encontrado, por que se lo he de entregar a Figuerola on cambin de uno
que me prestó y ha tenido la gràcia de no devolvérmelo la persona a quién yo
se lo había facilitado.
Otro encargo : Si encontrais (ban marché) las obras de Lana. alguna novola y otro libro cuahpiiera donde haya castellano de lo puro también podéis
compràrmelos.
Otro encargo: no dejéis de hacer una visita a mi amigo Víctor Arnau,
cuyo paradero os diran en la Universidad. Pedidle permiso para saludar a
su esposa que se llama Asunción, bien que no creo que os inspiro oda alguna.
Otro encargo: si veis a Carderera como supongo, y a algún otro de los
que andan en cosas de Arqueologia, enteraos de que planes llevan y decidies
si han de acabar de destruirse nuestros monumentos y si ha llegado la hora de
dar punto a los embaduniamientos: que todo esto està sucediendo en nuestra
Cataluna.
Finalmente, que el papel se acaba, concluyo pidiéndoos ardientemente
que antes de volver vayàis a mi Granada; el viaje, es casi de balde; tiempo no
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nccesitais mucho y todavía podéis gozar de lo que no habéis visto ni gozado.
No podéis figuraos cl placcr que tendré si escuchais mi consejo. No me olvidéis al rceostaros en cl mirador del jardín de Lindaraja, al penetrar en el
encantador vergel del Generalife; y cuando subiéreis al Gerro de San Miguel,
recordad que allí, teniendo a Granada a mis pies, perdiéndose la vega entre los
vaporós de una tarde que fenecía y luciendo sobre su pcana el Alhambra como
una aseua de oro, yo os buscaba para que compartiérais eonmigo tan inefable
gozo. Nadie mejor que vos puede traerme nuevas de mi amada. Por Dios id
a Granada. Vucstro amigo,
JAVIKU
14.
Barcelona, 10 dc Noviembre [1852].
(Rebuda el 15).
Mi querido Aguiló, os escribo estas líneas para haccros un encargo. Conviene muehísimo a Mané que cntrcguéis a Aribau la adjunta nota. Si no lo.
veis con alguna frecuencia o no os es fàcil vcrle, dàdscla a Coll para que tenga
la boudad de haccrlo. Rcpito que es asunto de Mané y de aqucllos que él
toma mas a pechos. Estimaré de vos que me contestéis pronto. Son grandes
los descos que tenemos dc que aprovcchéis el arreglo de vucstro ramo para
pescar una buena categoria, supongo que no os habréis dormido. Cuando vengais no os olvidéis dc traerme el compendio de Filosofia de Jaques, Simón y
Saissct, que Figuerola mc lo està rcclamando.
No soy mas largo porque el tiempo no mc lo permite.
ilréis a Granada?
Vucstro amigo,
JAVIEK
15.
(Rebuda el 17 de maig 1854).
Mi querido Aguiló: mi amigo Lleó pasa a esa coronada villa para observar
en voyageur lo que hasta ahora sólo conocía de oída-s. Como vos hacéis como
la abeja que solo chupa lo ideal, espero que le haréis conocer a algunas personas
dc lo poco bueno que por ahí se encuentra.
Me ha dicho Reynals lo de el aumento de monices: ya presumiréis qxic me
alegro mucho de esta modificación financiera. Ya sabéis cuanto le quiero a
L·leó y esto basta para que hagàis lo que os pide vucstro amigo.
JAVÍER
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16.
(Juny del 1855).
(Contestada el 21).
Ya es hora de que te escriba, compadre Mariano, pues por muchos que
hayan sido los cuidados que te haya dado tu enfema ya debes de haber nolado
que han transcurrido aigunos días desde que en eoinpanía del Bdo. Codina
ediamos los bofes por el pasco de la Esplanada. La prohibición de escribir
me escusa (galicismo) de transmitirte la relación fiel de las muchas y variadas
impresiones que ha dado de sí cl viaje. E l paso de los Pirineos me hizo un efecto soberbio. No obstante, no me hizo olvidar la bajada dc Dcspenaperros.
Este rincón de Arles es deliciosísimo: tiene montanas de una estructura para
mi del todo nueva; pero mejor vejetación he hallado en Coui y en Lanjarcn.
Ala Akbar! Las bcllczas del Langucdoc no pueden mantencr su brillo junto
al vivo resplandor de los tesoros del Ilandalos. Me ha hecho una impresión
dolorosa ver la corrupción de la lengua dc este país: es un cuerpo en putrel'acción.
Escríbeme a Perpinàn /xwíc restantc. Dime si Olivella te ha entregado
monices y si han dado la paga de mayo. Dime por fin que pensais hacer con
Coll.
A Estanislao, toutas les remonlranc.es de L· plus haute considération;
que deseo que su esposa y sus ninas sigan bien, no menos que la família de
HaUol, etc., etc. Quería hacer un púrrafo para que se lo leyeras y veo que mi
pluma anda tan lorpe como mi lengua cuando habla con estos franceses.
Ya sabes que te quiere tu amigo,
JAVIEK
Arles 15 jonio.
17.
(Juny del 1855).
Querido y callado Mariano, la semana que viene tomo el portantc para
Cataluna. Si te resuelves a visitar conmigo algún pueblo del Ampurdàn o a
beber unas cuantas docenas de vasos de agua sulfurosa en Banolas, escríbeme
a Perpinàn sin tardanza y dime si me esperaràs en Gcrona, Figueras o en la
JonqQéra. Dime asimismo si has cobrado de Olivella y luego si han dado la
paga de mayo. Te estimaria mucho que vieras a Olivet y le dijeras mil cosas
de mi parte. No escribo mucho porque cl medico no lo quiere. Tu amigo,
JAVIER
Amelie, 22 de Junio.

52

ÀNGEL AGUILÓ

18.

(Juliol o Agost 1855).
Querido Mariano, si no es por la maldita cuarentena a que os place sujetar a los infelices continentales, me voy unos días a Mahón y a la vuelta,
desembarco en Alcudia, atravieso la grande isla y despuès de una eonveniente detención en Palma, me embarco de nuevo, mas ufano que Colón cuando
volvía de la Espaiíola, esto es la isla de Guacacacani. Volets, amclz, besctz
jcuàntas lenguas hubicra hablado yo entonces! Y sabes tu (|iie he estado en
Calella! La nueva Circe, compare! Mucho mono y arracada, valonas de
canutillo, mucho mantó y mucho rizo; en fin si te digo que quedó asombrado,
figúrafe que no te pondero nada. jQué ruedas de volantes aquéllas! Era
cosa de poner en delicucscencia un corazón sensible. Y si vicras como se acordaba dc ti... la buena Madre. A mí me dieron un plató de pescado que en mi
vida he comido cosa mejor. Lo malo fué que cuando lo estaba yo saborcando
con todo mi gusto y precisamente cuando cl nombre de Aguil-ló formaba el centro de todos los corazoncs, entonces pasó el coehe que había de arrancarme de
aquella mansión olímpica. No ereas (pic miento, que pasó así como te lo digo.
IÍO que te hubiera dado gusto ver fué el estupor que hubo en la mesa cuando
anuneié mi resolución de marclmrme cn aquel mismo instante. Has dc advertir que la comida aun estaba en los mrdios: dc repente a un guillo dc la estratègica duena de la casa empiezan a llover platós sobre aquella mesa; y a todo
esto el coche esperando a la puerta. Nunca se han solieitado a una mesa voecs
'"a comer del pichón", "esas albondiguillas", "los sesos le sabran mejor". En
fin para salirme dc una vez de aquel laberinto, me levanté, hice una cordial
cortesia a la gabacha i me soplé en el carruaje. Ya se acaba el pa pel y t odavía tengo mucho dc que hablarto. Escríbcme si todavía hay cuarentonas, que
aunque no fuese sino por 8 días quisiera ir a esa.
Saluda a tu família, y a Tomàs que no sé si es todavía hermano tuyo polit ico y al Sr. Quadrado.
Siempre tuyo,
Ll.OKKNS

}

1!).

(Rebuda el 5 d'agost 1855).
Aparta por un rato tus ojos de esa Circe, Mariano mío, hurta tus oídos a
los acentos de tus sirenas encantadoras para que puedas atender a lo que te
va a decir tu compadre. He estado pensando en t i desdc que vine a ésta, unas
veces deseando acompanarte en tus correrias por la villa. otras temiendo romper el encanto que to tienc abrazado con esc pezón del suclo meditcriàneo; y
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he aquí porquc hc tardado a cscribirtc. No quise llamarte a rccuerdos importuüw hasta que las íuentes de gràcia 1e liubieseu regencrado. Un mc«
te ho dado dc tiempo; cun que si ahora no eres bueno éehate la culpa a t i .
Aquí me estoy yo siendo la cosa mfis tonta que el sol baíïa, sin |)odcr leer
cuauto yo (piisiera, ni menos escribir, ni poder pasear hasta que cl sol ha escondido su dorada cabellera, sin un lance cualquiera (pic me veuga a mano,
60 (in dejando que la sangre haga su acompasada circ.ulación y que el humor
hcrpético vaya infiltràndosc por los almlcdorcs de mi pupila.
Días atràs tuve carta dc nucstro Laó; està en Calella creo con toda su
gcnte. Me invita a que vaya a tomar los baíios de mar, pero ya comprendes
tu que no està en mis principios "ni económicos ni políticos". No puedo decirto
lo que haré en punto a exeursiones, porquc el còlera asomó ya por oste Panadés y temo que no nos fuerce a abandonar a mi poco querida pàtria. No dojéis
de escribirme sin tomar ejemplo de mi tardanza. Dirígeme las cartas a ésta.
Saluda a 1u familia: dime qué grado de parentesco tienes con Tomàs, a quien
saludaràs lo mismo que a Quadrado. No te olvidcs de... la buona voilunlad como tu amigo,
JAVIEK
20.
(Rebuda el 23 Febrer de 1856).
Ya andan cartas Mariano mío, y apenas hc corrido mcdia doccna de loguas del camino (pic me ha de llevar a la corte de las Espanas. La present
serveix per a dir-te que necessito de la tua bona amistat (pic m'escríguias a
correu tirat donanme las scnyas de casa Coll de Madrit. Ya veus que després
dc tantas llistas y llistetas he olvidat 1111:1 cosa escncial. Déu nostre Senyor
remedii de aqni en devant la flaquesa de la mia memòria, y per lo cas present
que la tua amistat ly servésquia de conhort.
La tua carta se'm dirigirà a València, amb el meu nom, fixa en lo correu.
Mana a ton amieh,
JAVIKB
Vilafranca 20 plujós de 1856.
21.
(Rebuda cl primer de Març 1856)
Como puedo dejar dc cscribirte desde Algezirah al Xucar, Mariano, si
estoy entre palmeras y bosquos de naranjos, rodeado de caras africanas y gozando dc la primera imprcsión dc vlaje que ha borrado los surcos de mi mohina
í'rente! Pero los ojos, por Dios, los ojos de esas morenas que hoy que es dia
de mercado salen a aehicharrar a quien se atreva a eruzar con ellas una mirada curiosa a calorosa. Envuelto en un jaiquc argelino que me prest(VPerico
voy diseurriendo por entre esta gentc que juega al toro llevando navajas por

54

ÀNGEL AGUILÓ

astas. Fàltame que tu barba me acompane en estàs tres horas que puedo dedicar a Alzira; así haríamos muy buen juego entre las mantas listadas y los
velos tarifeííos y nada echaría de mcnos tu amigo,
ABEN LLORKNS
Alzira 28 Febrero.
22.
Madrid 4 Marzo 1856.
Querido Mariano: "ya estamos en Madrid y en nuestra casa", ya senté el
pié en Alcalà y en la Montera y me he pavoneado por el Prado fumando los
excelentes puros que me diste; ya estoy transformado en todas mis partes, si
se exceptua la Icngua, que peor hablo el castellano aquí que no lo hablaba en
Cataluna. He traído la vista perdida del mucho mirar en Algezirali Xucar
y en Medina Schateba. Compare, yo me hago moro sin remedio.
Vamos a otra cosa. E l negoeiado de Bibliotecas lo tiene Scijas quicn està
ahora en Andalucía convaleciente de una gravc cnfermcdad. Micntras no
vuelva es difícil que se haga arreglo alguno como no sea muy urgcnte. Con
todo espero poder hablar un dia desahogadamcntc con Arnau para ver si durante la ausencia de Scijas puede rcsolverse t u asunto. A Figuerola es menester que le vea tambicn despacio pour entamer l'affaire. Una sola vez he hablado con él y tantas cosas dijimos que hubicra sido inútil hablar de tu asunto
que necesita una scsión especial. Soy de parccer que hagas lo posible para el
despacho de los libros y aun que se lo escribas dicicndolc que no has podido
hacer mas. Por lo que te dirà Coll, màs abajo, veràs como Duran quisicra
traerte a esta Biblioteca pero por de pronto con poco sueldo.
Veremos si dentro algunos días puedo decirte algo màs que hoy.
A Reynals y familia saludos, lo mismo que a mis comprofcsorcs y consocios de la de Bucnas Lctras.
Que no olvides a tu compadre,
L·T.ORKNS
23.
(Rebuda el 17 Març de 1856).
Compare Mariano, su merced no se da por cntendido puesto que no me
contesta y no es razón que Floras, Petronilas ni otra monería por muy remonísima que sea le tengan a usted ccrrado cl pico.
Yo sigo viviendo en Madrid, pero no hacicndo mala vida, que es muy intachable la mía basta la fecha. A Scijas se 1c acaba la liccneia cl 20, màs no
confio que vuelva en ese tiempo porque hay muy malas notieias de su salud.
Esto podrà privarte de un buen amigo que sin disputa, a cncontrarse en ésta,
daria un buen cmpuje a tu negocio. Como ya te dije le està substituycndo
Arnau. Este se Ba portado conmigo demasiado bien y hnrà por t i lo que pueda en caso que resueltamcnte Scijas no pueda rcencargarró de su negoeiado.
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Figuerola con quicn he tcnido por fiu una conversación sobre tus eosas, se ha
mostrado conseeuente con la conducta que para contigo tuvo cuando estuviste
en 6sta; le ha hablado a Montalvan y me dice que lo ha dispucsto en favor
tuyo. Pero falta el plau y falta tu presencia para llevarlo a cabo. Hasta aquí
no hay mas que bucnas disposicioncs y para que den su resultado convicne
estar al acecho para aprovcchar la ocasión. Con que preparar el hatillo tomàndote el tiempo que neccsites para haecrlo con desahogo y venirse. M i l
cosas a Reynals y família. Tuyo,
JAVUÍR
Madrid 12 de Marzo.
24.
Madrid 24 Marzo 1856.
Mariano, Mariano, te has muerto o que te sucede? No sé si se ha hecho
sentir por ahí la primavera. En este caso, casi temo una explosión amorosa,
que vive Dios que tengas cuenta con que no te cueste una mano.
I Yo que contaba tenerte por compadre en las rejas de Córdoba y Sevilla!
Si te animas, todavía es tiempo. A primeros de mayo tomo cl tolle; a la
feria de Maircna (si llego a tiempo) a la de Córdoba; al Corpus en Granada
y aquí se acaba el sainete: A Vilafranca con la maleta y la bolsa vacía
Sic trànsit yloria mundi. No hables de mi viajc al Andidos, a la gente gravo.
Ya habràs recibido mi carta informe. No hay ma-s que aíiadir a lo que
te dije.
Expresiones a mi seiíora dona Agnès; senoritas: Hamona y... (no me acordaba) Tcresita: A la esposa del Bardo Catalàn y al susodicho Lao. Y entro
esa colccción de caras que la imaginación me representa, la que mas distinta
se me ofrece es joh oprobio! la de aquella que con cl humilde oficio camarlengo te mantiene! Y es porque he visto reprodueido por acà el tipo mil y mil
veces, sin mas diferencia que la que tienen los bolios de manteca que unos estan pasados y otros frescos. No hc visto aun al homónimo de Flora.
Escribc ineontinenti y no olvides a tu amigo,
J. LLORENS

i

P. D. — Temo una mala noticia del pobre Aulet.
25.
(Rebuda el 16 d'abril 1856).
Querido Mariano, no estranes que haya tardado en contestarte porque
el sondeo definitivo que me encargabas requeria tiempo. Ya lo tengo hecho y
mi dictamen tiene el valor del de un abogado que ha estudiado bien el proceso.
Lo primero que debes decidir es si quieres venir a establecerte en Madrid o
quedarte en Barcelona. Si optas por cl primero, puedes contar por de pronto
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con un corto sueldo, quo bastaria a cubrir los capífulos mas apremianfcs del
presupucsto. La buena posición que ocuparías entre la gentc de letras, la
conoccs tu mejor que yo. Las esperanzas de un aumento de sueldo y de lo que
podrías panarte escribiendo artículos de literatura, fambién pucdes apreeiarlas tú dcsde ahí. Si prefieres quedarte en esa Biblioteca, x>odrías pedir la
pensión que te quitaron y confio que se to devolveria; pero creo que estàs en
el easo de buscar una cosa pennanente y no precària. Por esto no hay mas
que trabajar para que se te coloque de segundo bibliotecario, que es lo que te
correspondía ya cuando eolocaron a Bustamante. Para Lograr esfo se neepsita
tu empujc; que yo solo no tengo fuerzas para alcanzarlo, a lo meu os en la
ocasión presente. Si variaran las condiciones del ministerio, podria echar
mano del confilósofo con buen éxito. Ahora no puede hacer lo que hubiera
heeho Seijas cuando estabas tú aquí.
Laureano te ha de ver y oir para decidirse a dar un Rolpe de caiga (juien
caiga. Y de todos modos es menester proponer una reforma de la plantilla
para (pic se te de lo que te toca.
Lafuente, con quien he tenido una larga conversacirtn sobre tu postergación, me ha dicho que si llegase a tener una posición política (o sea si llegase
a ministro) una de las cosas en que mayor plaeer tendría seria en colocarte
eomo mereces. Viniendo, tú podràs dar màs calor a tus amigos y mucho serà
<iue no vaya eso adelante. Bueno serà que la reforma de la plantilla venga
recomendada de Yàiïez, el eual no dudo que hablarú <le ti cua! corresponde.
Alerany y Rabe pueden ajmj'ar tu pensamiento con D. Agustín. En cuanto a
la època de tu venida, í por qué te he de ocultar mi ardiente deseo de que sea
ahora mismo? Pero en gràcia de la verdad he de decirfe que mientras estfln
abiertas las actuales Cortes, siempre vendràs a tiempo. A la vista te convenceràs de que cuanto te digo està bien apoyado.
Siento muehísimo la enfermodad del pobre Aulet y podéia contar conmigo
si se haee algo para él.
No he visto al homónimo de Flora porque no sé eomo vuela el tiempo en
esta tierra. lístuve un dia en su casa y no había sino la madre. Tengo aquí
el cuarto dé Arjona y sin embargo no lo frecuento mucho.
A ver si la Acadèmia me envia la exposición para la conservaeión de monumentos, que tengo algo adelantado sobre este punfo.
Tengo los ojos delicados. después del magnifico viaje que hice a Toledo.
Mil cosas a tus amigos, visita a Olivet de mi parfe; dile qué he vislo al
eminente y coronado artista Luna, que se hace lenguas de èl y que me ha rocibido con la eordialidad mejor fingida que pueda verso on la escena.
Al pobre Aulet mis recuerdos. Tu compadre,
JAVIKR
Saludos a Reynals y a toda la eorte.
Madrid 11 Abril.

Enquestes de la REVISTA DE CATALUNYA

Els cants de gesta catalans
Tanquem arni Ui- prenent cntinisUi, comenyula en </ passat número, amb
les opinions d< Ferran Valls i Taberner, erudit i historiador,; Pere Bohigues,
erudit, i Antoni Rovira i Virgili, historiador. Tots tres ens han donat escrit et
parer respectiu.
La nostra enquesta haurà aportat, sens dubti. nous , h im nls de judici al
problema plantejat pels treballs iU Muinul de MontòUn i Ferran ^olderiL·i.
Aquest últim amic recollirà, en un pròxim article, les observacions i objeccions
que l i han estat fetes.

De F . Valls i Taberner
"Sr. Director de la REVISTA DE CATALUNYA.
Estimat amic: Amb molt de gust us dic. en resposta a la vostra demanda,
que els interessantíssims articles que En Ferran Soldevila ha publicat a la
REVISTA DE CATALUNYA sobre la qüestió de si la nostra terra va tenir poesia
èpico-popular, no sols m'han plagut extraordinàriament, sinó que m'han dut
la convicció favorable a la tesi defensada tan intel·ligentment pel nostre dileete
amic. Ha contribuït encara a refermar-me en aquesta opinió la lectura deï
bell article d'En Nicolau sobre el particular, aparegut a La Publicitat, i que
haveu tingut el bon encert, de reproduir en el darrer número de la Revista.
Com antecedent curiós a tenir en compte quant al cas d'ulíiitzaeió d'elements de l'èpica popular en la redacció d'alguns [Missatges de les nostres antigues cròniques, puc adduir aquesta dada: En el capítol X de la primitiva redacció llatina de les Oesta comitum barcinonensium (l'interessant text història
que pròximament sortirà editat en un volum de la sèrie de Cròniques catalanes
que serà esplèndidament publicada, gràcies al munífic patronatge de la "Fundació Vídua Romaguera", instituïda pel fervorós patriota i egregi liome do
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• ciència Sr. Rafael Patxot), en tractar del regnat de Pere I , el Catòlic, i tot
parlant de les dificultats que l i havia suscitat el vescomte Guerau de Cabrera,
foren utilitzades respecte d'aquest turbulent personatge cci-tcs indicacions i
frases que versemblantment havien estat extretes d'alguna cançó referent a
ell, car conserven encara vestigis patents de la versificació. Diu així el passatge relatiu a l'esmentat vescomte:
"Qui cum esset generosus,
regi valde sedixosus
per guerre maleficia,
et hac de causa perpfiàiiït»
tunc ire non potuit;
et Gerallus est punitus
prout digne meruit."
Amb les ratlles de punts he volgut marcar els versos de la cançó que no
foren utilitzats pel redactor de les Gesta i que manquen evidentment. Cap
modificació ni supressió he hagut de fer en els versos transcrits, que es troben
així incrustats en la crònica i que he copiat del text crític establert pels senyors
Barrau-Dihigo i Massó i Torrents.
F. VALLS-TABERNER"

De Pere Bohigues
A PROPÒSIT DELS KSTUDIS SOBRE Í.FS FONTS POÈTIQUES DE LES CRÒNIQUES DEL
BEI JAUME I DESCLOT, PELS SENYORS MANUEL DE MONTOLIU I FERRAN SOLDEVILA.
— L'estudi que en 1922 el senyor Manuel de Montoliu publicà sobre la cançó de
gesta de Jaume I va despertar-me un gran interès, i ja aleshores m'hauria
plagut la discussió d'alguns punts controvertibles que em semblava veure on
l'esmentat trehall. Però la promesa que en ell feia l'autor d'analitzar més
endavant, amb tot el detall possible, l'estructura i estil èpic de la dita crònica,
em feren creure que fins que el senyor Montoliu no publiqués cl treball definitiu fora prematur judicar sobre les seves sorprenents conclusions, que per
ell eren "una realitat indubitable". Sincerament ho de confessar que l'estudi
del senyor Montoliu em deixà alguns dubtes, però mai no he perdut, la confiança què l'estudi definitiu pugui esvanir-los algun dia.
Els treballs recents publicats per Ferran Soldevila ens han fet pensar
altre cop en la teoria del senyor Montoliu. Són dos dels erudits que més han
«studiat les nostres grans cròniques que han coincidit a trobar assonants en
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l'atribuïda a Jaume I , i el senyor Soldevila, demés, ha refet algunes tirallongues de versos de la crònica de Desclot.
El senyor Montoliu havia ja justificat alguns arcaismes de la crònica del
rei Jaume per la necessitat de rimes. Els senyors Montoliu i Soldevila, en
una de les tirades de versos que han reconstruït d'aquesta crònica, han fet
notar la presència de dues paraidcs amb terminació irregular a-e, en un tros,
precisament, on domina aquesta assonància. Com es veu, la justificació per
la mètrica és molt temptadora en aquest cas.
El senyor Montoliu també ha parlat del caràcter poètic que té la crònica
del rei Jaume i ha senyalat una sèrie de capítols, que segons ell, deuen haver
estat imaginats poèticament. Aquesta part del treball del meu docte amic és
excessivament vaga (vegeu pp. 12-16 del seu estudi) ; es limita a senyalar un
nombre de paràgrafs de la crònica, sense fer cap anàlisi, i si el fa és insuficient.
Em sembla — per altra part — que tant el senyor Montoliu com el senyor
Soldevda, han donat massa importància a la troballa d'assonàncies i a là reconstrucció de versos. De tots els arguments, aquest, per mi, és el menys persuasiu, i si ha de valer, ha d'ésser en vista dels resultats conseguits en fer-se
l'estudi intern de les cròniques.
Els senyors Montoliu i Soldevila rastregen un poema en la crònica del rei
Jaume, però no arriben a precisar els seus límits. E l senyor Montoliu refà
versos quasi en tota l'extensió de la crònica. Si hem de pensar que el poema
podia tenir aquesta extensió considerable, sense cap episodi central que l i donés unitat, ens trobaríem davant una crònica rimada dc valor discutible. Els
versos refets són tan prosaics i contrasten tant amb l'estil de la prosa, que la
hipotètica font poètica no rebaixaria gens el mèrit dc qui va fer la prosificació.
Si suposem que hi ha hagut diversos poemes — suposició que cl senyor
Montoliu no rebutja, — tindríem dc concloure que el text de la crònica és una
mena de rapsòdia, a base dc poemes pre-existents, idea que no s'admet abans
de tenir un bon estudi dc la seva elaboració.
El fragment de la crònica de Desclot refet pel senyor Soldevila pertany
a la conquesta de Mallorca. .Es refereix, doncs, a la persona del rei Jaume, i
aquesta coincidència no deixa dc cridar l'atenció. En la crònica dc Desclot
l'estridència d'alguns assonants és més ostensible queden la del rei Jaume,
encara que cm semblen discutibles la ma joria dels versos refets. És molt apreciable el comentari del senyor Soldevila al fragment que reconstrueix. Les
repeticions fan pensar en el procediment de sèries monorrimes paral·leles,
freqüent en la poesia narrativa, però hem de fer observar que l'episodi de les
Corts sobre la conquesta dc Mallorca és explicat de manera molt diferent en
les dues cròniques que ens ocupen, detall per damunt del qual no convé saltar.
La rostra opinió és, per tant, que convindria estudiar millor que fins ara
el contingut de les cròniques. Aquest estudi és molt possible que ja l'hagin
fet els senyors Montoliu i Soldevila. Tal vegada els seus articles ens han dei-
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xut vacil·lants per tal com ens han fet conèixer abans els resultats que la demostració decisiva i completa.
De totes maneres em sembla bo d'insistir en l'escassa eficàcia de la restitució de versos. Són molt pocs els que surten a flor de prosa. Com a apèndix
oferim ol § 191 de la crònica del Conqueridor, junt amb un fragment de la
Segona Crònica General d'Kspanya. La diferència entre un text i l'altre la
trobem molt gran, quant als vestigis materials de versos anteriors, malgràt
l'opinió contrària de l'amic Ferran Soldevila, lín cl text castellà les cesures
es marquen perfectament dintre de la prosa, ço que no passa en el català.
Finalment: em sembla que no es pot dubtar de la possibilitat d "una poesia
narrativa a Catalunya. D'aquesta existència pogué dubtar-ne la crítica romàntica, per la seva concepció, gairebé mitològica, de l'origen de l'epopeia en
certes races i pobles. Fa alguns anys que aquestes idees s'han enfonsat per
sempre, l'er això m'estranya el to en què està escrit tot el trelmll del senyor
Montoliu i la pregunta que es formula el senyor Soldevila. Si molls dels poemes narratius són obra de joglars, no ens expliquem que els joglars catalans
no n'haguessin pogut compondre. Però com que a Catalunya no s'han eonservat d'aquests poemes, té molt d'interès rastrejar-ne l'existència. Si els
senyors Montoliu i Soldevila fan més precisos els seus resultats i poden arribar
a fonamentar-los bé, hauran fet lloc en la nostra història literària a l'estudi
d'un gènere, al qual opinions apriorístiques havien deixat de banda.

PERE HOIIIOAS
ArÜNDlX. —Crònica del rei Jaume; § 191 (1) :
" E anaren aquells xx escuders armats de perpunt e de gonions o de capells
de ferro e espaes que portaven, e no portaven llances per (jo con no les porien
OOntornar en les torres que hi eren. E entraren llains, e aixi con anaven entrant metien-Ios en una casa. E dins en la casa havia bé xxx sarraïns, qui sempre los prenien e els lligaven. E tres des escuders viren que la traeió era feita,
tragueren llurs espaea e pujaren-se'n en una esertlera, que eixia on una torre,
e els sarraïns enealçaren-los e no els pogueren pondre, c els pujaren en la torre
e dofenoron-la bé e començaren de cridar que els acorreguessen. Els do la
.celada oircn-los e vengren els sarraïns de la vila d'Almaçoia. cotnhation-los
adés adés. Ab tant veno lo poder dels cavallers e de la gent que era en la
celada, e al venir que faeren trobaren una portxa que els sarraïns havien calada per algarreda (2) e no la havien ben parada, e passaren lo vall, c acostaren
la portxa a la torre e pujaren llassús ab correges que els daven aquells qui oren
llassús. si que els sarraïns no ho poçrren defendre. E quan los sarraïns viren

(1)
(2)

RoRiiIaritzein l'ortoKrufln.
Edició de Vnlf·ncla : "talliida per fer iilnanida."
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açò eixircn-se de la vila e fugircn-ne molts, e tota la roba que hi era e el comluit,
e així hagueren Almaçora."
Menòndez-Pidal, "Leyenda de lot Infantes de Lara", 319-24:
"Salvcvos Dios, Nuno Sabido, mi con])(r)ad[i·]e e mi amigo; dadme àgora
cuenta de mis fijos, que en vucslras manos ove metido, por los cuales en Léon
y en Castilla crades vos temido, de mejorcs que vos erades servido. Si fuistes
en consejo con su tio don Rodrigo, lo QTM vos no fariades por lo (ple en vos no
avia visto, catnriades los agüeros como amo y padrino; no vos querria creer
Gonçalo Gon^alcs mi fijo, ca se doldria de mi que estava cativo. l'erdonadme,
conpadre e nu buen amigo, que mucha Calscdad sobre vos he dicho. Là òabejia
de Nuno Sabido tornola en su lugar, e la de Diego Cionçales fue a tomar, masando sus cabellos e las barbas de su faz: "Viejo so, mesquino, ]>arii estas Iwdas
bofordare! Fijo Diego (Jonçales a vos queria yo inasc, l'aitialíe) | l o | con derecho, ca vos naçierades ante. Mucho vos queria el conde, ca vos erades su
alcalde; tanbien tovistes la sena en el vado de Cascajare; a guisa de muy ardid
muy honrrada la sacastes..."
Em sembla que no cal transcriure els versos reconstruïts sobre aquest
fragment textual de la Segona Crònica General d'Espanya.

D'Antoni Rovira i Virgili
"Quan vaig llegir el treball on Manuel de Montoliu sosté que la Crònica
del Rei En Jaume I és una prosificació d'un poema o de poemes anteriors, vaig
dir-me: "és possible". Res més que possible. Els arguments lògica i les proves materials que Montoliu donava, em semblaren insuficients, i alguns contraproduents. Crec que la causa defensada per Montoliu — o sigui l'existrucia de primitius cants de gesta en lleiiííua catalana — és una bona causa. Però
«ï meu il·lustre amic no va estar aquest cop gaire feliç en la defensa.
Indubtablement, la mateixa causa ha trobat en Ferran Soldevila un defensor més hàbil, més perspicaç i més convincent. Després de llegir els dos
articles que Soldevila ha escrit sobre aquest tema, referint-lo a i'rasíments de
les Cròniques de Jaume I i de Desclot, ja no dic simplement: "és possible"
cn parlar de l'existència de poemes, cants o narracions rimades utilitzats pels
redactors de les dites Cròniques. Ara dic: "és probable, és molt probable".
No goso a dir encara: "és segur."
Tinc la impressió que Ferran Soldevila ha tret tot el partit que es podia
treure de la reconstrucció de versos. Per aquest costat, no és fàcil (pic m u g ú
arribi ja a un resultat millor. Soldevila ha donat a l'argument dels versos restaurats el màximum de força que podia tenir. Ès veritat que els versos catalans no ragen sempre tan clars dels fragments de la Crònica de Jaume I i de
la de Desclot com els versos castellans ragen de la Llegenda dels Infants de
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Lara. Però tenim el cas de diversos fragments de la "Primera Crònica general", feta fer per Alfons el Savi, evidentment copiats del "Cantar del Mio
Cid", i en els quals els versos del poema estan m6s estrafets que en els
trossos assenyalats per Ferran Soldevila damunt el text de les ducs Cròniques
nostres. Quan un cronista utilitza poemes, cants o narracions rimades, sovint
condensa o eixampla pel seu compte el text primitiu. És perfectament compatible la tesi de Montoliu i Soldevila amb les dificultats majors o menors per a
reconstruir els versos. Si, per exemple, volguéssim refer, damunt el text de la
"Primera Crònica general", el passatge del "Cantar del Mio Cid" relatiu al
captiveri del comte de Barcelona Berenguer líamon 11, sense conèixer aquest
passatge del poema, l'esforç seria més treballós i arriscat que el de Ferran
Soldevila en versificar els fragments de Ics Cròniques de Jaume I i Desclot.
Notarem, de passada, que la versificació resulta mes planera en els fragments
de la primera que en els de la segona.
Tampoc donem molt de valor a l'objecció dels que diuen que els versos
que treu Soldevila de les Cròniques són gairebé tots prosaics. Cal tenir en
compte que el procediment de la restauració, si no és fet massa lliurement,
rebaixa la vàlua poètica del text primitiu. D'altra banda, en els cants i cròniques rimades d'aquell període — i d'altres — trobem sovint trossos ben
prosaics en el fons i en la forma.
Tanmateix, l'argument de la reconstrucció de versos, quan és l'argument
principal de la tesi, no és prou decisiu. Després de descomptar els versos dubtosos i rebutjables, els que queden podrien ésser deguts a la casualitat, a les
frases fetes, a l'abundància de certs mots corrents que són assonants, etc.
L'argument de la reconstrucció, tot sol, fa aparèixer com a probable el fet de
la utilització d'un text anterior en vers. Però només el fa aparèixer com a
segur en el cas d'haver restat molt sencers els versos en una extensió considerable.
Ferran Soldevila ha fet, en l'aspecte reconstructiu, tot el que era possible
dc fer, i mereix per això cordials lloances. Però soc de parer que el problema
no es pot donar per resolt en sentit afirmat iu fins que hi hagi, a part d'aquests
arguments i dels arguments lògics, d'altres sòlids arguments favorables, entre
els quals, naturalment, cl més demostratiu seria el de les proves documentals.
Els meus treballs d'historiador m'han fet veure que és recomanable de mantenir, davant les probabilitats i conjectures, per molt temptadores (pic siguin,
una actitud prudent.
A. ROVIRA I V I R G I L I "

En la mort de Juli Garreta
La mort inesperada de Juli Onrreta, l'eminent compositor empordanès,,
cn cl ple de la seva maduresa artística i quan iniciava una sèrie de grans
obres, ha adolorit profundament els seus amics i els amics de la música. Aquest
sentiment s'iia expressat a través dc la Premsa catalana. En els articles necrològics que han aparegut, hi trobem, al costat dc Ics dades biogràfiques, ràpids
i interessants estudis sobre Garreta músic.
Juli Garreta i Arboix va néixer a Sant Feliu de Guíxols, al carrer de
Sant Ramon (avui de Vallès i Ribot), número 20, pis segon, el dia 12 de març
del 1875. Era fill d'una humil família. El pare, Esteve Garreta i Roig, aadiU
dc Vilanova i Geltrú, era un músic de poble, i ell fou l'únic mestre del sou fill.
El professor de música del pare de Garreta fou el mestre organisla de
Sant Antoni, de Vilanova, a la capella de música del qual actuaren en diverses ocasions cl vell Garreta i el seu flU Juli, el qual formà part també de l'Otfquestra Vilanovina.
Una part dc la seva joventut, la passà Garreta a Vilanova, amb la seva
família. Allí feia d'ofici rellotger. Aquest ofici el seguí exercint a Sant
Feliu dc Guíxols, fins que la mort sc l'ha endut.
Detall xocant: cl pare i profcssoi· no estava gaire content del fill i alumne,
pel que toca les condicions de músic. "No em farem pas res d'aquest
xicot", deia sovint. Va ben equivocar-se. A despit dc la mancança d'estudis superiors dc música, Juli Garreta, guiat per la seva genial intuïció,
empès per la seva profunda sensibilitat musical, arribà a un lloc gloriós en la música. Des del pessimista parer patern a la consagració que últimament feu Pau Casals de l'extraordinari talent musical dc Garreta, s'estén
tot el camí ascencional de la glòria d'aquest gran català que ara ha mort. De
primer hagué de lluitar contra la poca acceptació dc les seves sardanes, que
hom qualificava de productes "wagnerians". Però acabà imposant-se davant
de la multitud i davant dels selectes. Mentre Pau Casals, Séverac, Strawinski,
Kurt Schiller i Lasallc manifestaven llur admiració per les obres de Garreta,
la sardana "Juny" i la "Suite empordanesa" triomfaven entre el gran públic,

64

EN L A MORT DE JULI CARRETA

j la música del compositor empordanès arribava triomfadora a Barcelona i a
París.
La vida va ésser una mica dura per a Garreta. Establert a Sant Feliu,
treballava del seu ofici de rellotger, i a més donava lliçons de música, i encara
havia de fer de músic llogat.
Poques setmanes abans de morir, (Jarreta havia estat objecte d'un homenatge apoteòsic en la seva vila nadiua. L'Orquestra Pau Casals en ple, amb
els 90 professors comandats pel seu il·lustre fundador, donà un concert a
Sant Feliu do Guíxols, i interpretà composicions del modest rellotger i genial
músic.
Als 2 dc desembre del 1925, Garreta traspassà.
• La mort de Juli (íarreta ha estat una noble mort. El setmanari guixolenc
L ' A v i Mwné, que ha dedicat al músic enyorat un número extraordinari (25 de
desembre), d i u :
"Un truspussat a lu IH-UU hora d'un començ de tnrdu autuinnul, rublert el cor 1 el
cu]) (k-ls dos grans amors que abassegaren la seva vida plilcida de franelscA de l'art.
Amli cl |)unsaMiont flx en la seva esposa Isabel, musa placnta di·l malufiuan.viil amic,
I amb tot l'cspcrlt centrat en les notes Uulonmbles, esgarriades, no escrites, que Imvien
de consliliilr la sonata magistral, cobejada, concebuda, de deslllurucló imminent.
Kra bell 1 era tràgic ensems veure Carreta en els seus últims moments, dictar a la
seva muller, com altre Mo/.art, les divines estrofes musicals d'aquella sonata, suprema,
hleríitlca, Intraduïble que, a l ! dissortadament bavia de restar iní-dlta..."

Les fonts de la seva inspiració eren la terra de l'Empordà, i sobretot las
platges i les cales empordaneses i els espadats de'la Costa brava. Un home
així, potser hi hauria perdut, artísticament, de viure a Barcelona oj en
qualsevol altra gran ciutat. En el Conservatori ciutadà l i hauria estat fàcil
d'adquirir la teoria i la tècnica del seu art; però hauria estat lluny dc l'ambient
propici a la seva inspiració.
Garreta tingué la concepció de la sardana amplament polifònica. VA citat
setmanari ho explica així:
" E l l creia que lu dansa catalana podia I devia deixar els camins massa afressats
per enlalrar-se, pura, a les regions supremes de l'art. Creia l'unlC que la dansa nostrada — la més bella de les que es fan I desfan —, conservant l'aire del lerrer. les
sentors del paisatge empordaníw i les salabrors del nostre Imponderable mar llatí,
bavia de sublimar-se 1 passar de la cobla reduïda a la força d'expressió 1 grandiositat
pollfftnlca de la grnn orquestra, com Ja havien fet, universalitzant-se, altres danses de
diversos països amb mèrits niés migrats I , sense cap dubte, més discutibles.
Garreta fou respecte » l'ep Ventura, el mateix que Lluís Millel respecti- a l'obra
<Ie Clavé. Uns posaren els fonaments, els alln-s afinaren a r t í s t i c a m e n t les proporcions
I bastiren el gal edillci. Millel ha passejat triomfalment arreu aquesta labor constant
I exquisida de superació cultural 1 espiritual que suposa T'Orfeó CutaliV. Garreta
donA volada d'íillga a la Incomparable dansa de Catalun.va. 1 per obra ' grAela d'ell,
quedíi Incorporada al ritme universal."
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de desembre) Roscnd L·lates exposa l a v à l u a d ' e x e m -

p l a r i t a t de J u l i G a r r e t a .

D e s p r é s d ' a s s e n y a l a r els defectes d e l n o s t r e p o p u -

larisme musical, escriu:
"Dn popnlartsmé t r i v i a l ; heu's aquí el mal de casa. SI nccessltpm els remeis que
tC aquest mal, ena adonem de In Ineficàcia de les teories 1 regles abstractes. Nomí-s val
l'exemple, cosa alhora viva I Ideal.
J u l i Garreta n ' é s un, com hem d i t . L a seva música catalanfsslma no és mal esclavitzada por la cançoneta nl per la nadala. Cada tema popular o de calent catalA és
tractat sense preocupació folk-lòrlca, amb desimboltura. Sempre t é present el color de
la cobla o de l'orquestra, 1 a ella adapta el desenrotllament, que sempre é s polifònic
amb gran llibertat. No s'ha cenyit tampoc als quadros genèrics n l a l pessebrlsmo
musical, l ha fet sonates I concerts 1 altres gèneres cultes. H a complert, per acabar,
una de les finalitats m é s nobles de l'art, que és elevar la rusticitat humana pintoresca,
però Inintel·ligible, a cosa Intel·ligible 1 ordenada, segons normes civilitzades."
E l mestre Francesc P u j o l

explica, a

La Veu de Catalunya,

l ' e s s è n c i a de

la f o r ç a m u s i c a l de G a r r e t a , que e r a l a m u s i c a l i t a t d e l seu e s p e r i t :
"En ell la mrtslca no era una professió, n l una jerarquia, n l un culte; era la
pròpia essència del seu ésser, era el verb del seu esperit. Dels seus mateixos llavis ho
hem recollit en íntima conversa; dintre d'ell, tota Impressió, tota sensació, tot sentiment, esdevenien música, música que ell sentia, música pura a la qual no callen mols,
nl assumpte escrit o pressió, tot sensació, tot sentiment Imaginari. Són gairebé les
mateixes paraules per ell emprades en expllcar-nos el que podríem dir l a r a n n í i seu de
músic. Toies les seves obres són filles d'aquest tarannfl, són exteriorització més o menys
afortunada d'aquella constant musicalitat del seu esperit. I com que el seu esperit era
pur 1 senzill. In música que ens oferia generosament 1 amb humilitat era sincera 1
elevada, profunda 1 espontània, tocada sempre de la Intuïció de la veritat, assolint la
veritat mateixa en molts moments.
Per la r a ó mateixa de la puresa 1 senzillesa del seu esperit, era Kn Garrela un
enamorat de la lorra nadiua; 1 no hi ha enamorat que no enalteixi per damunt de tot
la beutat de l'amada, que no II ofreni l'homenalge constant dels seus pensaments. Per
això en la producció musical d'IOn Oarreta des de la sardana al poema simfònic, les veus
de la terra l>l canten sempre..."
A E l Dia, de Terrassa, Rafael Benet p a r l a d c com ell c o n e g u é , f a tres
a n y s , a ' O l o t , J u l i G a r r e t a , " h o m e senzill sense cap mena dc

pose."

I afegeix:

"Garreta era un rellotger de Sant Feliu amb més llmldesa que altra cosa. Quan
parlava de música, però, mostrava sense pedanteria el seu talent. Garreta, que fou un
autodidacte, com els gran mestres, no semblí» mal un professor: era un home normal,
d'un aire sft 1 menestral, un home nl qual únicament U brillaven els ulls quan parlava
de música o quan l'escoltava.
A l volt d'aquella taulada Inoblidable de la Molxlna, les sardanes de Garreta ens
comunicaren el /rfsson, sobretot "La pedregada", "Juny" 1 més encara "Rosada". No
són simples sardanes les que Garreta compongué, malgrat tenlr-ne tot el sabor; són, com
les masurques de Chopln, una cristal·lització Intel·ligent de fets racials creats en un
estat de civilització, excel·lint en Intensitat al mateix folk-lore."
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Prudenci Bertrana ha evocat {La Veu dc Catalunya, desembre), els seus
records personals del músic:
"Abans de conèlxer-lo Ja l'admlravu. L'urt <!»( I»'» solfes m'Imn semblant sempre un
art d'escollits, un art d'urcfingels, I en tractar Gnrreta per primer cop, vaig sentir-me
tan honorat com si m'hagués allargat la mà un celestial personatge. Un poc de deslllusli') sf que vaig tenir-la. K m topava amb un músic que no duia els cabells llargs, ni
era ullerós, ni pàl·lid, llobust, rialler, franc, no donava mica d'Importància a Ics seves
obres ni usuvu termes escollits 1 petulants, per 1x5 que els seus ulls guspiregessin i la
seva veu esdevingués càlida, en descriure el sentit de les seves melodies."

Després compta una curiosa anècdota gironina:
" l b é : va ésser a In fonda de Sant Antoni que en un sopar a honor de N'Knric
Granados, al qual asslsllem amb im fervcir religiós, lalmcnl com els ilniy.c apòstols a
la taula del Mestre, es parlà dc Ics sardanes del nostre admirat amic. lOn Granados
perseguia el seu deixeble Marslmil amb un slfò a la mà, i en oir el tema de la conversa
deixà el seu enjogassament.
La personalitat del compositor e m p o r d a n è s l'interessava. Portaren un fonògraf.
No es disposava de cap altre mitjà per a satisfer ei desig de l'hoste de conèixer la
música d'En Carreta.
Sonaren les tenores, que s'atenoraven més amb la col·laboracití infame de la botzina
de l'instrument. E l gran pianista escoltava amb avidesa les sonoritats reproduïdes
pel disc. Els seus ulls de meridional romàntic. Ja prou grossos I fulgurants, materialment cs (IcMirbltarcn. I icsprés, els clogué i rcslà i cmi esbalaït. Quan linà cl fonògraf.
ell seguin cantant un motiu melòdic. La seva fesomia tenia l'expressió seràtlca d'iui
home que paladeja interiorment una exquisidesa.
Granados no va p l à n y e r els mots afalagadors [wr al nostre amic. Kntrc Ics seves
slnccrilals cncomlàstiques anava repetim, obscsslonut. aquell cant de tenora deliciosament evocador d'emocions idíl·liques.
Nosaltres vèiem conlirmada la nostra profecia. Era uu goig sentir-nos assessorats
per la cordial lloança d'aquell artista eminent."

Josep Pla també ens ha fet conèixer els seus records personals relacionats
amb Garrota {La Publicitat, 17 do desembre). Heu-vos ací el final del seu
article:
"A l'època Ja llunyana que Jo anava n les festes majors, vaig conèixer En Garrela.
Cada any, a Sant Feliu, per la festa, els darrers de tancar érem En Garrela i Jo. Ens
trobàvem a darrera hora al darrer cafè obert del Passeig de Mar. Preníem la darrera
copa de conyac i fumàvem el darrer cigarret. 1,'envelat. tocat per la llum de l'alba,
una mica desinllat sobre la platja, sembhfva un elefant monstruós. A l cel hi havia una
Claror morada, I ei mar. rlssat pel vent fresc, conservava encara entre dues llums, el seu
misteri. En Gnrreta era capaç de parlar hores I hores de qualsevol banalitat. Cercava
visiblement, en la conversa aliena, una manera de sortir d'ell mateix, de distreure's,
de fugir dels seus somnis i dels seus fantasmes. Qualsevol cosa II servia de pretext per
escoltar, i per això tothom trobava que era modest i simpàtic. Per educació, vaig haver
de rompre alguna vegada la consigna i parlar-li de la seva música.
— Deixeu estar, deixeu estar — deia baixant el cap com una criatura renyada — .
Jo soc un aficionat...
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D'ençà d'utiuests estranys contactes, cada vegada que anava de l'alafrugell a
Caldes de Malavella a prendre el tren per a Itarcelonu, entrava un monient a la parada
de Sant Feliu, a estrènyer la nià d'En Garreta. La seva rellotgeria, que era a la
Knmbla Vidal, donava a l'agència dels nutonuMills. L a seva tauleta era darrera del
lietll aparador, I hoïn el vela amb la lupa que es posen els rellotgers. Era un home
petit, gras, la cara blanca 1 rosada, amb el nas una mica Important, lien iientinat. Amb
la camisa de coll baix — sovint sense corbata —, la panxa rodona 1 les cames curtes.
En Garreta era el llpus dc l'artesà d'algun dia. Res, semblava, no l'hauria tret del
seu camí 1 de la seva t r a n q n l l l t a t Us mirava nomí-s amb els ulls una mica ensonyals
1 la boca mig oberta, 1 potser tot plegat amb un cert delxament fatigat 1 escèptic. Us
deia amb un aire profundament meravellat:
— Km voleu dir què bl aneu a fer a ItarcelonaV
P a r l à v e m de les qual re coses que hom diu correntment. La botzina de l'automòbil
ens sorprenia en plena xerrameca. En Garreta sortia fins a l pas de la porta. Es
col·locava nl dlntell, posava una cama amb el dit gros plantat a terra davant Ualtra,
em-enla un cigarret 1 presenciava amb un aire de gran curiositat els preparatius de la
marxa. Arrencàvem.
— Adéu-slan, Garreta...
— Adéu-slau..."

Al setmanari de Granollers La Gralla (25 dc desembre 1925) trobem algunes anècdotes de Garreta. Triem les següents:
"En parlem amb un müslc e m p o r d a n í s . Amb un músic que havia tocat amb e l l .
Com l'admirava, 1 com l'estimava!... Com va desgranant, en la conversa, els records
de l'amic 1 del mestre desaparegut per a sempre m é s ! Com flueixen les anècdotes de
la seva vida!...
— Quan Garreta encara no era conegut — ens diu — un estranger va descobrlr-lo.
L'any 1909, un senyor de l'aris, que havia anat a Sant Kellu expressament per a conèixer l'autor d unes sardanes que oi a un gramofó, se l'emportà amb ell. I a P a r í s
es va estar En Garreta mès d'un mes, I allí conegm; Il·lustres personalitats i mrtsics
eminents."
Un dia En Garreta va amb una obra seva a trobar el mestre Uamote. L'adverteix que ell no sap com|K)slcló; que no n'ha a p r è s enlloc. En sentir aquella obra el
mestre Nicolau, e x c l a m à :
— Aquest senyor diu que no sap eompoSteM?» A veure, a veure sl ens en ensenyarà a tots!..."
.

...

N

Strawlnsky, el gran músic rus, vingué a liarcelona. Els músics calalans es desfeien en atencions per a l'hoste Il·lustre. I al Jardí de l'Ateneu fou obsequiat amb una
audició de sardanes. Strawlnsky oïa amb delectança les belles melodies de la nostra
dansa originals dels mès celebrats compositors. Mes, la cobla tocà "Juny!", de Garreta, l el músic rus—quiet 1 atent flns llavors — s'aixeca dret 1 prorromp ep exclamacions d'entusiasme 1 es desfà en lloances per al seu autor, a qui no coneixia l potser
mal no ha conegut, puix que Kn Garreta difícilment es movia de la seva ciutat 1 de la
seva rellotgeria.
En entornar-se'n Strawlnsky al seu pals. se n'emportà aquella sardana. I Strawlnsky és un senyor músic."
s

Juli Garreta cus deixa en morir, ultra el seu record d'home bo i el seu
exemple dc treballador, una valuosíssima obra musical composta d'un centenar
de sardanes i de nombroses obres majors.

CRÒNIQUES CATALANES
La Història i FErudició
Estudis sobre la Grècia catalana. — La política espanyola de Jaume II.
El volum III del Catàleg Bonsoms

E

L Doctor Rubió i Lluch segueix donant-nos de mica en mica els fruits
dels seus estudis i investigacions sobre la Grècia catalana. En poc
espai de temps ha publicat, dins el volum d'homenatge a Finke, un treball
qui duu per títol E h darrers prohoms d'Atenes de l'època catalana, i , dina
les publicacions de l'Acadèmia romanesa de Bucarest, un altre sobre La conquesta de Tebes cn 1379 per Joan d'ütúrbia.
En el primer treball presenta Rubió i Lluch les figures d'alguns prohoms
qui obtingueren relleu en els ducats catalans durant els darrers anys(1382-1388) de la nostra dominació. "És curiós — escriu — seguir les vicissituds d'aquests darrers ciutadans, tots els quals exerciren càrrecs públics, més
o menys importants durant els últims dies do l'existència de la nostra Cctines,
nom popular amb què designaren amb més freqüència els nostres compatriotes l'antiga ciutat de Teseu. Dites vicissituds ens donaran una idea clara de
la vida interna d'aquesta ciutat... Un quadro com aquest tan viu i animat,
cn el que es mouen figures do tan vària fesomia, debades el cercaríeu en altra
època que en els darrers dies de la nostra dominació a Grècia. Durant els
dels Ducs de la Rocho no apareix un sol nom dc cap dignatari important ni
de cap senyor feudal fora dels Sant-Omes de Tebes i els Stromoncourt de Salona. No és la història d'un poble, sinó la dels prínceps qui el governaren la
que en la dominació franca s'ofereix a la nostra vista."
Els personatges biografiats pel senyor Rubió i Lluch són els següents:
Galceran de Peralta, veguer, capità i castellà d'Atenes i de la seva Acròpolis,
home de gran prestigi, qui arribà a destacar-se per damunt de la figura del
sou parent Mateu de Peralta, vicari general dels ducats, i qui va caure presoner dels navarresos quan acudí valentment a la defensa de la Tebes catalana
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atacada per Joan d'Utúrbia; Romeu de Bellarbre qui va suplantar Galceran
de Peralta durant el seu captiveri, qui defensà i salvà Atenes de les escomeses
dels seus enemics exteriors i de les seves lluites internes; Berenguer d'Aranyola, qui es distingí també en la defensa dels ducats durant la invasió navarresa, qui estigué a Catalunya, tal vegada com a missatger dels ducats, i qui,
com Galceran de Peralta tingué l'Acròpolis per habitatge; Dimitri Rendi,
grec de nació, notari atenès de gran prestigi, i des de 1380, canceller d'Atenes,
singular personatge qui es distingí en la lluita contra els navarresos i qui
servà sempre una gran fidelitat a la causa catalana; Guerau de Rodonella,
qui fou dues vegades ambaixador dels Ducats prop de Pere del Punyalct:
per primera vegada el 1380 quan amb Fra Boyl, bisbe de Mcgara, va anar
a Catalunya per tal de reiterar al rei l'oferiment de vassallatge i submissió
d'aquells súbdits llunyans qui volien restar perpetualment sota la sobirania
de la "sacro-santa corona d'Aragó"; per segon cop, l'any 1386, per exposar
al rei Pere I I I , per comanda de la universitat de Cctines i del lloctinent del
país Pere de Pau, la situació anguniosa dels Ducals, quasi ja del tot conquerits
pel florentí Rainer Acciajuoli, qui de dia on dia s'anava acostant a Atenes;
Nicolau Mncri, notari grec, qui exerceix el seu càrrec, potser com a successor
de Dimitri Rendi, en els dos darrers anys de la dominació catalana, i qui continua exercint-lo sota els senyors florentins. Pere de Pau, cl nom del qual,
com diu Rubió i Lluch, clou bellament i heroica la història de la dominació
catalana a Atenes: ell fou el darrer governador i defensor del ducat; caiguda
Atenes, ell, amb un grapat de valents va resistir encara dins l'Acròpolis.
" E l darrer almogàver de Grècia", l'anomena suggostivainent el seu biògraf.
Examinant la manera com ha estat bastit aquest treball del senyor Rubió i Lluch, en veiem augmentar la importància. Es pot dir, en termes generals, que totes aquestes petites biografies són bastides sobre dades d'Arxius o
sobre dades contingudes en treballs anteriors del mateix historiador: sols molt
de tant en tant alguna dada treta de Gregorovius, l'historiador de la ciutat
d'Atenes, de Ilopf o de Salhas. Això significa que aquests capítols de la història de la Grècia catalana han estat trets, com aquell qui diu. del no-res per
l'il·lustre professor.
Cal encara afegir la valor vindicativa que tenen. E n el cas d'aquells dos
prohoms grecs. Dimitri llendi i Nicolau Macri. qui exerciren el càrrec de notaris dels Ducats i qui reberen dels catalans honors i distincions, troba Rubió
i Lluch una resposta adequada a l'acusació (pic alguns historiadors grecs i
estrangers han llançat, dc tirànica i opressora, contra la nostra dominació.
Ell fa observar com precisament sota aquesta dominació bescantada "apareix
per primera vegada en la vida política i social la pobra nissaga grega, qui no
té història sota el pacífic govern dels brillants ducs de la Roche o dc Brienne,
i qui la té sols molt migrada o desconeguda àdhuc en els mateixos temps dels
pretors bizantins". I més endavant parlant del privilegi i de la donació concedits pel rei Pere I I I a Dimitri Rendi, escriu : "Després d'aquesta donació —
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única en el anals de la dominació llatina tres vegades secular a Grècia — dels
béns de dos membres de l'antiga Companyia catalana a favor d'un súbdit
grec, no cal insistir ja a posar de relleu que va assolir entre els vençuts, els
oprimits, en els temps tan bescantats pels historiadors hellònics i demés estrangers de la nostra sobirania en la Grècia continental comparada per algun
d'ells a una "República de lladres".
L'altre estudi de Rubió i Lluch, "La conquista de Tcbas en 1379 por Juan
de Vturbia (episodio de la historia de los navarros en Orecia)", és una comunicación presentada pel docte professor al Congrés do bizantinologia de Bucarest. Amb noves dades i rectificant alguns punts de la seva monografia sobre
Los navarros en Grècia y el ducado cataldn de Atenas en la època de su invasión, ens presenta la fi de la Tebcs catalana sota l'escomesa de Joan d'ütúrhia
i els seus navarresos.

Ens cal parlar d'un altre estudi del senyor Giménez Soler La pólitica
espanola de Jaime I I , publicat dins el volum d'homenatge a Pinke. És, com
molts dels estudis d'aquest període de l'activitat historiogràfica del catedràtic
de la Universitat de Saragossa, una barreja de dades interessants, de reflexions
suggeridors, de judicis aventurats i de digressions estranyes.
En aquest treball defensa la tesi que Jaume I I volgué desenrotllin- ona
política nacional espanyola i que si va fracassar fou perquè els reis de Castella
no van saber-lo comprendre ni volguesen secundar-lo.
Hem repetit més d'un cop que els reis catalans van esguardar l'obra de
reconquesta amb ulls molt diferents que els reis castellans; que, qui més qui
menys, els uns i els altres van desitjar acabar aquella obra; però que els castellans volgueren ésser ells sols els qui l'acabessin o, millor dit, que fos acabada
cn llur exclusiu profit.
Recordem això per estalviar-nos de fonamentar té nostra conformitat amb
un aspecte de la tesi del senyor Giménez Soler; aquell qui resulta de l'exposició dels fets immediats qui provocaren el fracàs de la política de Jaume I I
amb vistes a la Reconquesta.
Ara, amb el caràcter que atribueix a aquesta política, no hi podem ésser
d'acord. No es tracta al nostre entendre sinó d'un política catalana, de la
qual es pot dir que Jaume I I és iniciador, si bé ja Alfons I I sembla haver-la
entrevista: la política anomenada de reintegració. Aquesta política tendia a
rectificar les errors dels seus avantpassats, l'excés, podríem dir-ne. de generositat en què llur política havia incorregut. Tendia a reintegrar a la corona
eatalano-aragonesa els territoris que n'havien format part i que n'havien estat
separats per actes, que ell devia jutjar impolítics, dels seus antecessors: Sicília,
Mallorca i Múrcia. La seva intenció hauria estat de conservar Sicília, com
ho prova, entre altres coses, la protesta — de la qual parla Giménez Soler —
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que oli rebia el tron pel testament del seu pare, qui el va substituir al primogènit sense restriccions, i no pel del seu germà, qui el cridava a la successió a
condició dc deixar Sicília (Barcelona, 20 d'agost 1291).
Volgué rescatar el regne de Mallorca i ho intentà a la mort del rei SaiiQ;
però Jaume I I tenia un esperit massa equànime per arrabassar la corona al
mallorquí. Per a una empresa semblant calia un caràcter poc escrupolós com
cl del seu nét Pere el Cerimoniós.
Veiem, doncs, la polílicu peninsular de Jaume I I , no pas com altra cosa
que com un aspecte d'aquesta política de reintegració. E l senyor Giménez
Soler, afirma que la paraula Espanya dita per Jaume I I no significa entitat
geogràfica, sinó alguna cosa més, i que per a ell són reis d'Iíspanya els de
Castella, Aragó i Portugal. D'això pretén treure conseqüències transcendentals.
Ens sembla, però, que no n'hi ha per tant. Aquesta consideració dels reis peninsulars com a reis d'Espanya no és exclusiva de Jaume I I . Ni tan sols resta
limitada als reis: "la cavalleria d'Espanya", per exemple, és una frase que es
troba ja en temps anteriors a Jaume I I , referint-se als cavallers dels direrents
indrets de la península. Però no passa d'ésser una frase, derivada de la designació geogràfica conjunta, i contradita sovint per la significació de països
sarraïns que també és donada al mot.
Més d'acord ens sentim amb alguns judicis del senyor Giménez sobre la
personalitat de Jaume I I . Per exemple, quan ens diu: "La història l'anomena
el Just i ho va ésser; no es registra en cl seu regnat llarg dc més de trenta anys,
caj) acte qui cl denigri com a rei: va guardar escrupolosament els seus compromisos; va respectar Ics llibeHats dels seus súbdits fins a l'exageració; fou
un zelosíssim observador de les lleis; fou un home bo, nascut en un temps en
què a penes n'hi havia."
També estem d'acord amb cl senyor Giménez quan no aiiífura èxit enlrc
els historiadors espanyols als Acta arayomnsin dc Finke. Però nosaltres, al
contrari de l'historiador aragonès, ni ens en estranyem ni ens en planyem.
Ens sembla un fet completament lògic. Allò que inlcressa principalment als
historiadors espanyols en l'Edat mitjana és la història de Castella, no la de
Catalunya i Aragó.

Amb l'aparició del volum I I I del Catàleg dc la col·lecció cervàvlica
Honsoms, resta completa aquesta obra. Ea gran confiança que inspirava al
senyor Isidre Bonsoms la Biblioteca de Catalunya, va incitar aquest opulent
ccrvantòfil a desprendre's, ja en vida, de la biblioteca cervànlica (pic havia
aplegat. Per a aquell qui conegui l'egoisme, l'avarícia podríem dir. dels bibliòfils, aquest gest serà una prova de l'altesa d'esperit qui menava el senyor
Bonsoms en la seva obra, i un elogi (un dels millors que pugui ésser fet), de
la tasca de la Biblioteca dc Catalunya, i del personal qui la regeix, especialment del seu director Jordi Hubió.
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La Biblioteca ha sabut correspondre a la munificència d'Isidre Bonsoms.
La col·lecció es troba instal·lada en una de les millors sales de l'Institut d'Estudis Catalans, la Sala blava, i és mantinguda al corrent de les noves publicacions cervàntiques. Un premi de deu mil pessetes i un accèssit de dos mil, són
adjudicats cada cinc anys als millors treballs qui es presentin sobre temes relatius a Cervantes. Tres grossos i elegants volums contenen ja, imprès, el catàleg
de la col·lecció, redactat per l'eminent cervantista català J. G i van el i Mas.
Aquest darrer volum comprèn des del núm. 1173 fins al 2328, és a dir, de
l'any 1870 ençà. Un índex veritablement ingent el clou. Ara, amb aquest
índex a la mà, tothom pot demostrar una gran erudició cervantina.
Al començament, hi ha el prefaci de Givanel, d'una concisió que podria
servir, si no d'exemple, perquè s'acosta a l'eixutesa, de contrapès a la tendència d'alguns nostres erudits — escassos, val a dir — qui es complauen a gonflar els treballs i les qüestions més simples i a donar-los proporcions i aspectes
grandiloqüents i àdhuc patètics.
Ultra aquest prefaci o Advertiment de l'autor del catàleg, ha calgut, en
just homenatge a la memòria d'Isidre Bonsoms, mort el 14 de novembre del
1922, encapçalar el llibre amb el seu nom i amb unes paraules de record agraït
i de just elogi. Les ha escrites Jordi Rubió, i diguem que elles són dignes de
l'il·lustre prohom, del llibre on són estampades i de les hores que la nostra
cultura travessa.
Quant al catàleg fet per Givanel, què en podríem dir? Ben poca cosa,
profans com ens sentim en la matèria. Però si en fem un elogi complet, ell
no serà fill de la nostra ignorància, sinó dels elogis que hem vist prodjgats, en
aquesta ocasió, per persones erudites i geloses, àdhuc per aquelles qui no es
podien estar de plànyer-se que el catàleg fos redactat en català, la qual cosa
s'havia de traduir en una limitació molt gran de la seva utilització pels erudits
estrangers. Però com en aquest cor de lloances les veus estrangeres han estat
potser les més entusiastes, hem de creure que, aquesta com tantes altres vegades, la pronòstiga no s'ha complert.
De "monument alçat a la més notable de toies les iniciatives del senyor
Isidre Bonsoms", és qualificat aquest Catàleg en la nota cronològica preliminar. Nosaltres hi veiem encara alguna cosa més. Publicat per la Biblioteca
de Catalunya, redactat en llengua catalana, per un cervantista català, aquest
Catàleg és l'homenatge de Catalunya a Cervantes, aquell esperit obert qui
tanta de simpatia va sentir envers ella i tants d'elogis va fer-ne en les seves
obres.

VBRRAM SOLDEVILA
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Les Lletres
"Ma vida en doina", de Joan Santamaría.
"Història d'Alexandre
Gran". - Stecchetti i Bernard Shaw en català.
Altres llibres.

el

La qualitat primordial de Joan Santamaria 6s la imaginació. Així el seu
darrer llibre — "Ma vida en doina" — és un llibre ontretingudíssim, ple de
peripècies i d "anècdotes. Cada pàgina ens amaga un truc. A penes una aventura original acaba, que ja en comença una altra. La imaginació de Santamaría empeny frisosament el seu protagonista, el doctor Verdós, i el fa córrer
d'un país a l'altre: de Catalunya a França, de França a Itàlia, d'Itàlia al
Japó...
Ara, el que manca a la novella és psicologia i profunditat. Tant i tant
bé com veiem el que fa el doctor Verdós, no coneixem el seu caràcter, no sabem
res del seu esperit. Ens sembla un company de tren que ens ha contat banalment unes quantes anècdolcs xiroics. Els all res personatges encara manquen
més de substància humana : són maniquís plens de serradures i amb nervis de
fil-ferro. Tanmateix, alguna d'aquests ninots estan fets amb molta traça.
Aquell mestre Zambucco, amb el bigoti i la barba do Figaró decoratiu: aquell
galifardeu germànic, somrosat com una Venus de líubens, amb la boqueta com
un pinyó i el monocle encastat a l'ull esquerre, per exemple, són ninots de
moda, que a qualsevol botiga de luxe es vendrien molt bé. Però els personatges
en els quals l'artista ha posat més gràcia són els femenins. Aquelles dues nines artificials i apassionades — literàriament una mica endarrerides — que
es diuen Josette i duquessa de Pòscoli. són verament delicioses.
Però si lots aquests personatges no tenen vida pròpia, Santamaria, gran
animador d'escenes, sap encomanar-los una vida aparent i arborar-los d'unes
passions imaginàries. Els mou amb molt encert i sobretot amb molta lleugeresa. I , si no pot fer que arribin a interessar-nos profundament, fa que ens
entretinguin sempre.
Santamaria és també un bon suggeridor d'ambients. Sense massa preocupacions d'exactitud, amb quatre pinzellades llampants, en té prou per descriure els múltiples escenaris de la seva novel·la. Alegre, lleuger, defugint
sempre la fadiga dels detalls, magníficament fantasiós, l i basta una pedreta on
recolzar el peu. per arribar d'un bot fins a la lluna.
"Ma vida en doina" — com ja ho subratlla el títol — no és un llibre constiuït amb una anècdota finiea. ÍJs un llibre d'aventures. Entre unes i altres,
no hi ha altre nexe que el d'ésser contades per un mateix personatge. De
vegades aquest no hi és ni el protagonista. Així, sobretot, hi ha ducs escenes
completament deslligades de l'obra, que fitis arriben a discrepar del seu espe-
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rit. Són més bé germanes de les "Històries extraordiuàries", el primer llibre
dc Santamaría. Cal dir que especialment una d'elles — "L'Eudalt" — és
molt impressionant. És una de les millors pàgines d'aquest autor. Fa pensar
— inclús per l'estil — més que en l'hipnotitzadoi· dc Poc, en el fred i cerebral
Villiers de l'Isle Adam.
El llibre és escrit amb 1 "estil més pintoresc del món: fresc, viu, acolorit,
riquíssim d'expressions populars. Tanmateix, de tant en tant; hi trobem alguna frase gruixuda, de mal gust, per massa pebre o coloraina; alghna expressió encarcarada, que contrasta amb la naluralitat de la rcsla de l'estil,
com és l'emprar massa sovint els possessius m o n , nuí, etc, enlloc d'el meu, cl
teu... Però potser aquestes petites tares, més que culpa de l'autor, són del nostre llenguatge literari que no ha rodolat prou encara, per llibres d'aquesta
mena.
Dintre del seu ram, "Ma vida en doina" és una bona novel·la. Joí.n
Santamaria és probablement destinat a obtenir els llargs tiratges. -Mes d'un
estudiant deixarà de banda l'Anatomia, per llegir les memòries del doctor
Verdós. I somniarà, més que en la lleu estada del doctor a la Salpetrière, en
els seus fàcils èxits amorosos.

La "Història d'Alexandre, el Oran", de Q. Curei Rufus, traduïda adés per
Manuel de Montoliu, és històriaí... és novel·la?... Cal deixar que els erudits,
que els especialistes ho discuteixin. El que sí podem observar és que Curci
Rufus es deix seduir, com els bon novel·listes, més pels detalls que per l'acció
principal; que el tempten més que els fets transcendentals les anècdotes saboroses i els moments dramàtics. Història?... Novel·la?... De fet la novel·la pot
servar una veritat tan profunda com la Història, encara que sigui una veritat més amagada. La novel·la, tot esquitllant l'externa estructura dels fets,
fins i tot a voltes deformant-la, ens pot trametre tant com la Història el seu
esperit, la seva essència, el seu obscur significat: el caràcter i la psicologia dels
pobles i dels homes dels quals ens parli.
En la "Història d'Alexandre el Cran" hi ha evidentment un intent de tot
això. L'autor prova sempre de dar-nos una idea de l'estat d'esperit dols exèrcits i de llurs capitans, dc fer-nos comprendre llurs reaccions, de com les
costums actuaven en llur caràcter. Ultra això, veiem llur manem de combatre, els moviments dels exèrcits, les màquines de guerra, els hahillaments
dels guerrers, les desfilades de les tropes... Una alenada de vida i de veritat,
s'aixeca d'a(|uestes pàgines malgrat que la veritat hi sigui a cada pas posada
en dubte.
Història o novel·la, aquesta vida d'Alexandre és ben novcl·lescament contada. Curci Rufus sap graduar l'interès, sap graduar l'einoció; cerca, i no
vannment. els elements dramàtics que més poden excitar la imaginació dels
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lectors; traïcions, emmetzinaments, morts misteriosament sobtades... Curci
Rufus no escatima cap truc. En mig de tot això apareixen, tanmateix, els
llargs discursos retÀrics, les divagacions moralitzadores que semblen no encaixar-hi prou bé. El caràcter d'Alexandre és traçat, així mateix, d'una manera
novel·lesca. No és fet d'una peça. És un caràcter matisat, contradictori a
voltes. Esdevé magnànim o cruel, imperatiu o afable, resolt o fluctuant, segons les circumstàncies. Sols la característica del seu valor personal hi persisteix.
És un llibre bell i saborós aquest de Curci Rufus. A un català bell i
saborós — a un català modèl·lic — l'ha traduït Manuel de Montoliu. Si alguns
cops el trobem massa retòric, endevinem que ho és més per fidelitat al text, que
per propi gust dei traductor.

Gtaerrmi recollí els versos pòstums de Steçchetfi, esperit selecte i ignorat,
i els publicà. Fou un òxit. La mort de l'autor, en plena jovenesa, en plena
dissort, voltà la seva obra d'una aurèola romàntica. Els versos eren, són,
roents com a brases. El poeta es revoltava contra la dolor i contra la misèria. Acusava els burgesos, i acusava Déu, i maleïa Eva. Ultra això, els seus
versos tallen com ganivets: desembafaven la lírica itnliana de la retòrica neoclàssica. Aviat es feren populars. Foren el cant de guerra dels humiliats i dels
vençuts, de les prostitutes i dols escèptics.
Fou inútil que més tard se sapigués que Stecchetti no havia existit mai:
que la seva vida, i la seva mort, i la seva obra, tot, no era altra cosa sinó una
patètica i suggestiva novel·la dol propi (íuerrini. S'havia plasmat tan fortament en la imaginació dol poble là pàl·lida Rgora del torturat cantor do l'odi,
que el fantasma vencé la realitat: Stecchetti anul·là Querrini. Bon oxomple
aquest, pels que creuen que la poesia lírica ha d "ésser sempre plenament viscuda per l'autor!
Tota la poesia de Stecchetti sembla inlluïda directament per Bandelairo.
El mateix àngel rebel les inspirà totes dues. H i ha el mateix satnnisme, el
mateix complaure's en les coses morboses. Però així com Baudelaire sap
contenir-se sempre, dissimular la seva passió sota una freda ganyota de parisenc, recloure's en el seu preciós aristocratisme, Stecchetti, demòcrata — amb
tota la significació vuitcentista del mot — no amaga gens la seva vehemència,
ans eerca anar a ferir directament l'entranya viva i càlida del poble: cada poesia seva és un pamflet. I és més sincer (pie Baudelaire, malgrat les seves blasfèmies — la blasfèmia és sempre teatral —, malgrat els seus efectismes a voltes grandiosos. Vegi's aquell "Cant de l'odi" inflat per l'ira, on los imatges
grolleres somblon mngnificiír-so per la passió. L'odi no pot demanar ros de més
insaciable.
Però malgrat els efectismes, malgrat los flastomies, malgrat el seu excessiu
popularisme — dit sigui on mal sentit — hi ha en Steechefti molts moments de
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pura poesia. En són bells exemples: " E l Gual" on la passió roent no l'impedeix dc tenir suaus manyagueries; "Medieval", tendre, senzill, originalíssim,
ple de gràcia; "Ruth", al qual la beutat mig somrient de la forma, l i dona una
ingràvida tremolor dc pregària.
Lluís Via ha treballat la traducció com un vertader poeta. És llàstima
tanmateix que aquests versos es vesteixin amb l'ortografia autinormista. I
més llàstima encara, que estiguin encapçalats per un pròleg, en part lamentable, de R. Miquel i Planes.

L'originalitat dc Bernard Shaw la trobem explicada en el pròleg de les
"Comèdies desplaents". Segons el propi Shaw, un metge amic l i examinà la
vista i 11 digué que la tenia completament normal. Tanmateix, d'aquesta normalitat do la vista, no en frueixen més que un deu per cent de persones. Shaw
restà molt satisfet dc la seva "anormal normalitat". Suposà que el seu esperit
veuria també les coses amb aquesta clarividència atorgada a tan pocs mortals,
L i bastava, doncs, d'obrir ben bé els seus ulls normals i de dir exactament, el
que veia perquè la gent "l'aplaudís com el més humorísticamcnt extravagant
constructor de paradoxes de Londres." Això, si volem, no serà altra cosa que la
seva més extraordinària paradoxa; però el cert és que la vista de Bernard Sha w
s'esforça sempre a veure la veritat de Ics coses i a dir-la com la veu. En literatura, aparta la retòrica de la sinceritat. En la vida, destria entre les aparences formades pel medi social, la realitat vertadera.
En " E l deixeble del diable" traduït dc poc per Ctirles Capdevila, es veu
ben bé l'esforç per presentar-nos els caràcters d'uns homes que, dintre llur
vida noTmal, no semblen el que són. • La senyora 1 )udgeon i el sou fill Ricard,
són, per exemple, dos tipus representatius respectivament, dels dolents que
viuen amb una inconscient disfressa de bondat, i dels bons que viuen disfressats de dolents. Bernard Shaw creu, cn resum, que ningú no sap com és, si no en
les hores de prova.- Així Ricard, que gallejava d'ésser el propi deixeble del
diable, esdevé en l'hora de prova de la fusta dels sants. I Anderson, que es
creia ésser un bon ministre dc la pau, esdevé, cn el moment suprem de la seva
vida, un guerrer.
Tanmateix no cs cregui per això que " E l deixeble del diable" és una comèdia dc tesi. Pot dir-se precisament, que les comèdies de Shaw no tenen ni
tesi ni argument dramàtic, cn cl clàssic sentit de la paraula. Sembla que l'autor, abans que res, creï els seus personatges i els doni una ideologia pròpia.
Cada un d'ells obra tal com pensa. I tots ens diuen el que pensen. Això fa
que els seus drames siguin tan cerebrals i que, en certa manera, siguin tan poc
drames, com poc novel·les són les d'Anatole France. E l fat, doncs, en Bernard
Shaw, no és mai una cosa estranya als personatges. És determinat per llur
manera de pensar, per llur posició davant la vida. Fins ens sembla que en
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l'obra de Shaw els personatges que tenen més acció són sempre els més intelligcnts. De fet entre els seus personatges hi ha molt de desnivell: o són massa
intel·ligents o massa idiotes.
Amb això no volem significar que estiguin mancats do cor o de passions.
Tanmateix és evidentment el cervell el que hi predomina. Però de totes maneres, les seves obres estan plenes de situacions dramàtiques i teatrals de gran
efecte i de primera qualitat. En " E l deixeble del diable" hi ha força situacions
d'aquestes. E l públic ha d'escoltar l'obra amb els nervis tensos. Però en
aquests moments els personatges, en lloc de debatre's i de grinyolar com a
pobres criatures humanes que són, obren aquells magnífics ulls normals que el
seu autor els deix, i comencen a fer sangonoses i colpidores paradoxes. En
" E l deixeble del diable" el tema d'aquestes és, especialment, l'antimilitarisme,
idea molt cara al gran dramaturg irlandès.
La traducció que n'ha fet Carles Capdevila és d'un diàleg viu i literari,
que convida a fer-se sentir de l'escena estant.

Les dues "Accions poemàtiques" d'Enric Lluellcs — aplegades en un petit
volum — són escrites en versos fàcils, sentimentals, poètics i no massa correctes. Indubtablement en aquest autor, el poeta és superat per l'home de teatre.
Pierrot és sincer en el seu plany, però Pierrot, sense enfarinar-se la cara no
podria plorar. Lluclles també, per emocionar-se, sembla necessitar dels efectes
teatrals que, en aquests poemes, hi abunden evidentment.

L'Orfeó de Sans, seguint amb les seves publicacions, ha editat una novelleta — "Retorn al Paradís" — i uns quants contes de Jacint Laporta. Llibre
humil, en diu l'autor del seu petit llibre. No hi ha, ben segur, en aquesta
definició, cap falsa modèstia. La prosa sembla, evidentment, escrita sense
-pretensions. És planera i poc imatjada, però correcta i gustosa. L'humor i
el bon sentit — dues coses que ara és moda de fer barallar — s'hi donen les
mans amicalment. Tanmateix, cl millor del llibre és el diàleg, que de vegades
lii espetega (rima manera viva i pintoresca.
DOMÈNEC GUANSÍ!
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L'Art
Les exposicions i conferències d'art a Barcelona i fora de Barcelona.
Moviment arqueològic.
Publicacions
La temporada artística començà amb una bella empenta en la grau exposició col·lectiva que la nova empresa de la Sala Parés (Hfranitzà en acpiellos
acreditades galeries d'art del carrer de Petritxol. En aquest mateix local obrí
després una exposició d'objectes de vitrina el lacador Lluís Bracons i de seguida
els senyors Lòpez-Morelló i Francesc Vayreda ompliren les parets amb llurs
obres. L'exposició Vayreda serà de les que es fan recordar, i en la carrera
d'aquest artista determinarà segurament un definitiu avenç. Algunes de les
pintures darreres de Vayreda ens semblaren atènyer ja el coronament del seu
esforç, la realització des de tots els punts de vista admirable de l'ideal que ens
puRiii ésser donat d'atorgar a aquest pintor de paisatges i de dones joves,
BQttéBt iiintor que també podríem anomenar pintor de les primaveres o de la
vida gemada.
Vingué per fi en la vella Sala Parés l'obertura de la primera exposició
d'art litúrgic organitzada per la novella agrupació intitulada "Amics d' J'Art
Litúrgic". Aquesta exhibició l'ou un èxit dc (|uantitat. de (|ualif;if, d< públic,
de crítica, en fi, una bella batalla d'art modern ben guanyada. Aquesta exposició hauria pogut ésser anomenada també Exposició moderna d'Art Litúrgic, o Exposició d'Art Litúrgic Modern, no solament perquè l'art jove hi dominava, sinó principalment perquè la voluntat dels Amics de l ' A r t Litúrgic,
fou, en agrupar-se per a l'acció artístico-social, de renovar l'art religiós que
es morfonia en la rutina i el pastitx. Això darrer els Amics de l ' A r t Litúrgic estan en bon camí per a eonaeguir-ho, i l'èxit d'aquesta primera exposició
els atorga crèdit il·limitat. Ella ha vingut 8 provar que el renovcllament de
l'art litúrgic, que ací a Catalunya semblava una impossibilitat més grossa (pic
en altres terres més afavorides por l'art i por la relifíiosilat, era pel contrari
una possibilitat immediata, plena de gràcia, i alhora gens desproveïda dc naturalitat. Perquè, podem ara preguntar-nos, això que ha fet despendre tantes
energies i tan cabals, tant temps i tanta xerrameca a Prança o a qualscvulga
altre gran país, ací a Barcelona ha estat tan fàcilment resolt? Heu's ací un
problema interessant a esbrinar. Potser les successives exposicions d'art litúrgic no seran tan nodrides ni tan reeixides? Potser les temences de fracàs han
produït per contrast al cronista un il·lusionisme de perfecció, la qual, sense
donar-nos-en compte, exagerem? Sigui com vulgui, aquest renovcllament de
l'art litúrgic que arreu fou una quimera o un gastament monstruós, aquí a
Barcelona ha estat una bella realització.
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A Ics Galeries Laietanes, roicfíiior Junycnt omple una sala amb notes p
l'oli, pintades amb menys c s p o n o í t r a f i s r » " nnp nbnns i amb major tnien i afinament de valors. Ve després l'olotí J. Ulivet Lcgai-es, paisatgista invariable.
Una ezposioió eol·lecl ivn. In M s t Honreadors de les Arts, alegra la sala gran
d'aquesta casa. Altra exposició important ba estat la de Marian Burgués,
ceramista sabadellenc, el qual ha exhibit una bella col·lecció de terrissa envernissada "|U(' ha encisat els intel·lifíents i els prol'ans. Per fi. una exposició
d'aquarel·les del senyor .f. Sabaté .Jaumà.
A les (ialcrics Dalmau se'ns revela com un mestre el debutant Salvador
Dalí, èmul d'aquell Picasso fred, dur i acadèmic que florí vers l'any 1 5 6 1 6 ,
èmul també dels pintors italians que desenrotllaren dc seguida aquest anguniós
picassisme.
Aurora Folqucr va voler penjar també (|iielcom a Ics parets de les Gjaleries Dalmau alhora que el jove Salvador Dalí; i de seguida s'obrí l'exposició
dc l'escultor Josep Dunyac en la sala gran d'aquestes galeries, exposició de
les bones. Dunyac és l'escultor de temperament que només apareix de tant en
tant en els centres d'art propicis a l'eclosió d'aquest dificilíssim art. Anys
enrera podíem enyorar al costat de la legió dc pintors catalans un aplec de
vers escultors. Avui ja no seria justa una enyorança així. perquè d'uns pocs
anys ençà ens ha nascut un íloret d'escultors quo serien l'orgull d'un poble
d'art d'àrea més extensa que la petita Catalunya. Dunyac posseeix la intuïció de l'escultura, la percepció neta, ben distinta i despullada do terenyines,
de ço que fa la valor de l'escultura, del que plenament vol dir "volum". I
també sap admirablement cristal·litzar a(|ucslcs inclables intuïcions en marbre i bronzo, per tal que tothom vegi que té raó i per tai que tothom se'n
pugui delectar com ell mateix.
Alhora que Dunyac mostrava les seves setze escultures, un altre jove debutant feia parada de la seva primera collita pictòrica en les dues sales petites
de les- Galeries Dalmau. Aquest debutant s'anomena Joan .Innycr; no té gens
d'experiència de l'ofici de pintor, però sap on va i hom diria que es proposa
anar molt lluny i per camins que només ell coneix.
Al üamarín el pintor sabadellenc Duran Camps exposa una col·lecció de
quaranta pintures fines i plenes d'intenció; gran avenç sobre la seva produeció
habitual, fins ara més aviat decorativa i adotzenada. Avui Duran Camps sembla ben colpit per la signifieaeió de l'art ver. Abans d'aquesta exposició el
Camarin havia obert una exposició de pintura antiga, organitzada per l'antiquari Anyés. Una altra exposició dc pintura antiga i moderna visqué uns dies
en la sala gran de La Pinacoteca.
En les Galeries Malmedé, el pintor gairebé orientalista Agustí Ferrer ha
exhibit les seves anyals pintures decoratives, enguany idèntiques a les d'anteny, les quals ja eren repetició de les anteriors. Darrera aquesta exposició
s'obren en el mateix lloc una exposició de falsos mobles antics i , per fi, dos
pintors alemanys, l'un darrera l'altrc, s'ens fan conèixer com artistes d'a-
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vançada; el primer, W. A. Dorgeloh, més interessant potser que el segon, el
senyor A. Haberkon. Per fi, el caricaturista Quclus obre la seva primera
exposició de caricatures a les noves (Jaluries "Arts".
Les conferències no han estat gens abundants. Conferència sobre escenografia, donada al local del Foment de les Arts Decoratives per Adrià QnaL
Fou molt oportuna, molt documentada, com ja és de suposar, i molt instructiva. A l Centre Excursionista de Catalunya, després d'unes conferències sobre
pessebrisme, donades pel senyor Bulbena, el senyor Francesc Blasi en donà
una altra sobre els monuments artístico-arqueològics de Suïssa. FI senyor
J . Folch i Torres parlà, com de consuetud, de pintura romànica catalana.
Fora de Barcelona, l'activitat tan estimable de l'Ateneu de Girona sTia
manifestat amb una exposició de dibuixos d'Alexandre Cardunets i una altra
de vidres esmaltats de les senyoretes N. Solé i E. Cardunets. Altres exposicions
de raquarel·lista Sabaté, del paisatgista Mascort i de l'escultor Carrera són
anunciades en el mateix lloc. Altres artistes anunciats com expositors de l'Ateneu do Girona són els igualadins Cid, Gallostra i Adrober i els gironins
Fargnoli, Vallmajó, Fiol, Medir i Masó.
A Reus, el Centre de Lectura ha iniciat un cicle de conferències, la primera de les quals, a càrrec de Manuel Rubio i Borràs, fou dedicada al llibre
català lins als començos del segle xvi. A la Lliga Regionalista de Sabudell ha
estat Rafael Benet qui ha actuat com a conferenciant de coses d'art.
L'arqueologia registra el descobriment d'un altar de rajola de pisa blanca
i blava, catalana o valenciana, en el presbiteri de l'església parroquial de
Palamós. llom suposa que aquestes rajoles siguin del segle xiv o xv. A Barbarà continua amb tota cura el descobriment de les pintures murals romàniques. Tot el que fins avui hom ha anat destapant de la capa de calç que cobria
aquesta antiga decoració mural, ha estat fotografiat i exposades les proves fotogràfiques en el Saló d'Exposició de la Acadèmia de Belles Arts d'aquesta ciutat del Vallès. Sabadell es disposa a honorar l'obra del pintor sabadellenc
Joan Vila, bo i obrint en el seu Museu municipal una sala dedicada exclusivamenl a l'obra d'aquest pintor i dels seus deixebles.
La bibliografia d'art ens dona el petit però substanciós compendi històric
de la terrissa catalana, obra del terrisser Marian Burgués, amb dibuixos dél
mateix. També deu ésser esmentada una altra obreta humil, el catàleg profusament il·lustrat de l'exposició de dibuixos i caricatures de Joan Baptista
Acher (Shum), celebrada a Barcelona i després a Sabadell. És un catàleg
luxós si el comparem amb els corrents catàlegs d'exposicions, i reprodueix en
fotogravat trenta obres de l'expositor i va acompanyat de glosses i estudis de
l'art de Shum, escrits expressament per a aquest catàleg per gent coneguda en
el món de la crítica. Aquest text és trilingüe. L'edició és de la tipografia
barcelonina "Cosmos".
Hom anuncia la publicació de la revista d'art titulada "Ciutat", la qual
serà redactada i editada a Manresa.
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Per ara el més iraportaut de la nostra bibliografia d'art és la imminent
aparició de la monografia de Lluís Borrassà que per encàrrec de l'Acadèmia
de Belles Arts de Barcelona ha escrit Mossèn Gudiol. Quan aquestes ratlles
seran impreses, cl llibre aquest de Mn. Gudiol potser serà ja a les llibreries.
Tant o més important que la monografia de l'obra borrassiana serà un copiós
estudi monogràfic sobre l'art litúrgic de la Tarraconense,obra també de l'erudit
capellà de Vieh. Per fi, sembla que l'editor Babra es proposa d'editar una altra
completa monografia de la pintura romànica catalana, la qual encarregà al
susdit historiador Mossèn Josep Gudiol. E l llibre està ja força avençat i l'editor té el propòsit de fer-ne una edició prou luxosa i perfecta perquè faci
oblidar i perdonar la negligència tipogràfica del darrer llibre del savi conservador del Museu de Vic, aquells dos volums dels Tresceniistes Catalans d'escruixidora rccordança.
Cal donar compte de l'aparició d'una biblioteca de biografies d'homes de
l'actual renaixement català; entre els primei-s d'aquests volums es troba la
biografia de Jaume Rossinyol, el text de la qual, redactat per Carles Capdevila, va acompanyat d'interessants gravats. Per fi, esmentem l'aparició d'un
setmanari il·lustrat per a entreteniment de les noies, publicació que si bé no
està expressament dedicada a les Belles Arts, serà una fulla on podran manilestar-se els nostres dibuixants. Es titula La Nuri, i és edició i redacció gairebé del tot femenina.
J. SACS

E l Teatre
" E l casament de conveniència", d'En Santiago Russinyol.
del desig", de Josep M. de Sagarra

"La follia

Després d'una llarga absència En Rassinyol ha tomat al teatre i ha estat
rebut — naturalment — amb els braços oberts, i el calor d'aquesta rebuda ha
anat creixent, i ha encès els entusiasmes. Amb tota certesa que en aparèixer
aquesta crònica a les planas de la REVISTA DE CATALUNYA ja s'haurà celebrat
l'homenatge encara en projecte a l'hora d'escriure-la. En Russinyol ha triomfat sobre, els que el discutien i àdhuc negaven. Ells han cremat l'encens i fet
la genuflexió reglamentària en aquesta cerimònia de consagració definitiva,
barrejats amb els devots antics i els familiars do sempre. En Rassinyol des
d'ara viurà protegit pel núvol d'una glòria infrangible. T ningú no pot dir
mal profit l i faci, car si no ha sofert bastint la seva obra exorbitant, tampoc
hi ha escatimat els dons naturals del seu enginy, els prodigis d'intuïció genial
que el fan surar i)er sobre molts reflexius i erudits.
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Parlar en aquestes altures d'una comèdia d'En Russinyol, és, doncs,
gairebé temerari.
E l casament de conveniència forma part d'un bagatge teatral un poc
heterogeni, però on ben garbellat trobaríem un petit joiell en cada peça i
un tresor d'observació, d'ironia sanitosa, d'agudesa natural i d'acudits, personalLssims i inconfusibles, en el conjunt.
Bl primer que cal remarcar en tractar-se de la darrera obra d'En Russinyol, és que hi ha joventut. No ens obliga a situar-nos en aquella transigència, penosa per al crític, que recordant el passat perdona el present.
L'anècdota és senzilla. Un home d'alguns anys, ric, un poc artista i antiquari, pren una muller modesta per a no trobar-se a l'hora de la vellesa
Sense assistència ni consol. Però amb la muller se l i fica a casa la SOgTa, una
cunyadeta soltera i un cunyat, gandul. Tots procuren viure a costa d'ell, (pic
no té un no per a la seva dona, la qual tampoc el té per a les exigències de la
seva mare. Per si no fossin prou. cal protegir una altra cunyada i els sous
iills, el marit de la qual per ésser un home diyne els ha condemnat a misèria
'.enli'i ihlr. De tots aquests tipus, el de la sogra manifassera, gemegaire i disbauxada, és el més huma. Té les condicions essencials d'un gran caricatura.
L'anar contra les sogres és tan vell com l'anar a peu; però En líussinyol hi
va amb coneixement de causa. Caracterif/.a ol sector de mares que en pescar
un Tendre aeabalat l'expremen tant com poden valent-se de l'ascendent que
solen tenir les dones afalagadores i enciseros sobre el seu marit.
Aquesta sogra és tota la comèdia. És el gran paràssit que llodriga dins
la caixa del bon home i la dictadora que el fa renyir amb l'únic amic que té,
que el contraria en les seves aficions artístiques, que endreçant l i trenca els
exemplars de ceràmica, que el porta a viuro a l'Eixample i 11 arrecona les
antiguitats i l i emplena l'estatge de-mobles nous i gent banal i ordinària.
El primer acte, on fer la presentació d'aquest magnífic exemplar de sogres
i en insinuar cl conflicte. En Kussinyol troba l'espontaneïtat i la frescor de
diàleg dels seus millors sainets. En cl segon força un poc la situació. És el
mateix home de teatre de sempre, que sovint fuig de profunditzar el tema per
tal d'estalviar-se neguits. Usa del seu mestratge i de la seva experiència emprant recursos més de farsa que anteriorment, però l'acudit és sempre espontani i incisiu.
En el tercer acte es desempallega de la sogra, no pas servint-se de la natural reacció del gendre explotat, sinó (pic és l'esposa qui, sentint-se mare i
en pensar en l'esdevenidor del fill, foragita els intrusos. I heu's aquí que el
matrimoni de conveniència deixa de ser-ho. Aquesta solució no |)ot resultar
més afalagadora per la mediocritat dels consorts.
Ell, cercant una germana de la caritat, es troba amb una esposa model,
dolça, prolífica i sàviament egoista, i ella, casant-se per interès, encepega amb
un mansuet, pasta d'agnus, que no hi v t t més que pels ulls de sa muller.
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En Russinyol en aquesta comèdia deixa un regust de formalitat i optimisme que satisfà plenament a l'espectador.
La interpretació va contribuir a l'èxit. La senyora Morera en el paper
de sogra no podia estar més expressiva ni més justa. La senyora Baró, En
Galceran, Montero i Parreno caracteritzaren perfectament el tipus imaginat
per l'autor i , els altres, dintre la poca importància de llur intervenció completaren el conjunt amb remarcable encert.

I ara ens cal parlar de L·i foUvi del desig, estrenada després d ' E l casament de conveniència. Ara no es tracta d'un autor que, com En Russinyol,
tingui en el teatre català una situació definitiva, sinó d'un altre que cerca encara la seva geia en aquest llit d'abrulls. La personalitat d'En Sagarra dramaturg no es veu pas ben definida avui per avui, mentre que la d'En Sagarra
poeta, a desgrat de les seves oscil·lacions, resta perfectament contomejada.
La follia del desig és un cop d'audàcia, un desfer-se. d'escrúpols ràpid i
agosarat, per aconseguir un punt ferm i saltar dintre la sospirada universalització. Val la pena de prendre's seriosament aquesta temptativa de teatre
psicològic a la russa. Jueu rus és el personatge posat en el tub d'assaig del
literat, on les reaccions d'un erotisme monstruós ens el mostren amb tota sa
nuesa damunt les taules. Aquest Samuil d'En Sagarra. que, enamorat carnalment d'una afiliada seva, Kàlúi. joveneta de 1 4 anys, la prostitueix fredament per a transformar-la en un munt de carnassa rebregada., i sostreure-la
així a la possibilitat d'un amor veritable que li arrebassi per sempre, ens
sembla de bell antuvi una contradicció, i On deixem l'impuls despòtic i irreductible de la pelosia, l'avar i salvatRc desig de les primícies que senten el
mateix les feres de la selva que els racionals civilitzats? Pot el càlcul refinat
i maligne d'un ésser estrafalari passar per sobre el frenesí del sentits i humiliar i postergar la sobirania del mascle essencialment i rabiosament egoista?
Podem discutir 1n lògica del cas K a m u e l ; si és o no és sofistica la conclusió del teorema psicològic; però resta la figura moral d'aquest vil i el clar-obscur terrible que projecta en un escenari. I és veritat que tols els penjaments
semblen possibles en un jueu rus, i més encara taverner en les llunyanes i
novel·lesques terres d'Alaska. Però en quin desventurat indret de la nostra
terra podria haver situat En Sagarra un monstre semblant, sense indignar la
majoria del seu públic i àdhuc dels seus devots?
Calúmnia o no calúmnia per a la humanitat, la força dramàtica hi és en la
situació que planteja el dramaturg. De seguida el vell i la seva afiliada insinuen quelcom d'enorme i repulsiu. Els mòbils que determinen le conducta
do Samuel no resten aclarits fins el final. Durant tot el primer acte, ens sorprèn l'odi refinat que demostra a la noia contrastant amb l'esverament planyívol que el regira en parlar ella de fugir i alliberar-se de tan horrible osclavi-
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tud. Potser si l'espeetador hagués esmeni un poc abans de l'amor inlame
que tortura al jueu, seguiria millor l'encadenament patètic de la tragèdia,
però no se sostindria amb tanta intensitat I interès de les peripècies avivat
pel misteri. Pel demés, es necessitaria una gran habilitat per a fer entendre
cl complicadíssim problema psicològic que neguiteja el vell, sense que ell s'expliqués amb tots els ets i uts a l'hora tràgica de la fallida del seus projectes
iiifcmals, moments abans de partir-se cl cor amb el piuiyal d'un aventurer
company de trafiques.
En Sagarra, però, abusa en aquest instant de les forces del jueu i de la
seva eloqüència, allargant el relat amb detalls i apreciacions bellament literàries, però que obliguen l'actor que no es cura en salut i no sap matisar por
a reservar-se energies, a sostenir la totalitat patètica fins a l'esgotament.
Un jove ex-presidiari que arriba a la taverna i descobreix en la llum dels
ulls de Kàiia la puresa que serva encara el seu cor, és el causant del cataclisme.
Inútilment el jueu ha donat la noia a gent reposada, incapaç d'embrancar-se en relacions perdurables; inútilment s'han abstingut de forçar-la per
no atreure's l'odi d'ella — niciesa del jueu, car més del que ara l i té en veure
que la prostitueix i cobra el preu de l'infàmia, no és ja possible — i inútilment encara la vigila i l'allunya del tracte dels joves; el temut rival és allí per
endur-se'n Kàtüi, i ella el l)eneeix com un àngel de redempció i aterra el jueu
d'una empenta quan exasperat i enfollit esqueixa la grua i tracta de satisfer
un cop per sempre, l'abrusador anhel.
L'entrada a la taverna de l'expresidiari vagabund, la conversa d'ell amb
Kàlia i el corrent de simpatia que s'estableix entre el dos dissortats, és cl
millor de l'obra. En Segarra ha escrit aquesta escena potser amb un excés de
poesia per la mena de subjectes que fa dialogar, però amb una tendresa especial i amb un deixar sobrentendre les coses i subratllar l'emoció sola l'nuses
truncades, de gran efecte i d'indiscutible mestria.
La follia del desig, amb tot i ésser una obra escabrosa i més o menys sincera quant a ajustar-se al tarannà de l'autor, és bastida amb cura, amb
tota la decència d'un llenguatge literari. És cosa notable que en aquesta tragèdia realista la prosa emprada per En Sagarra no servi cap reminiscència
del seu teatre en vers, d'aquella saturació d'imatges i modismes pintorescos
que han escandalitzat tantes oïdes pulcres i l i han valgut més d'una escomesa.
Això confima que En Sagarra es troba en un període evolutiu, com ja hem dit
més amunt.
La follia del desig va ésser representada en espanyol al Ooya uns dies
després d'haver estat estrenada al Romea. La traducció, que l'hem de suposar
feta pel mateix Sagarra, no perjudica poc ni molt el diàleg, l'essència del qual
és adaptable a qualsevol llengua, com esdevé en totes les obres que no suren
per l'estil sinó per l'assumpte. És més: com que el català s'adiu poc amb l'especial caràcter d'aquest assumpte, més semblava una traducció a Romea que al
Goya, on l'accent argentí dels actors amb l'exotisme dels tipus, feien pensar
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In possibilitat d'una observació directa dc part d'algún a u t o r smlamericà
v iatger per l'altra Amèrica.
Ben notable va ésser la interpretació de La follia del desig per la companyia del Teatre Català, en la qual excel·liren la senyora Vila i els senyors
Daví i Montero. Quant a la que obtingué al Goya, fou també acurada, i especialment el senyor Rosas matisà el caràcter de Samuel amb molt talent.
En ambdós teatres En Sagarra fou cridat al prosceni al final de l'obra i
homenatjat afoctuosament per la concurrència.

étà

. PRUDENCI BERTIÍANA

Noia.— El «enyor Avelí Artís, d'un temps ençà no s'entén de feina a
escriure lletres, i m'ha honorat dedicant-me'n una entre les ratlles de la qual
s'endevina que no l i plauen les meves obres ni los meves cròniques teatrals.
Aquesta lletra inserida en aquesta mateixa REVISTA DE CATALUNYA en l'edició
corresponent al núm. 1 8 , rectifica un concepte meu, una gaffe diguem-ne, que
l'emplena de satisfacció, car es reserva per ell el que se l i acut respecte a tal
' gaffe", i coneixem de sobres el senyor Artís per a saber que sempre es reserva
I>er ell les coses més afalagadores que els homes jwden pensar d'ells mateixos.
E l cas és que jo, en parlar de Sc«j/ i amor, etc, vaig atribuir a En Maragall una obra titulada L'ànima svreïui que no existeix.
Existeix, però, en la comèdia la resposta d'un personatge que d i u : "Maragall. Deixen l'ànima serena." (Es tracta de versos).
Ara bé. m'horripilo francament d'haver desviat l'atenció dols llegidors
de la REVISTA TE CATALUNYA de la frase del senyor Artís que, florint en llavis
d'una dona casada de fresc amb un pagès d'Arbúcies, resulta lapidària. Ens
fa un gran honor en concedir tanta importància a un mal joc de la nostra
sordesa, a l'ensems que no es basqueja a rectificar una calumniosa acusació de
plagiari que l i dedica un periòdic local reforint-se a Les pobrts doncs, i assabenta als empressaris que han retirat el tal melodrama, del cartell, que no s'ofendrà ni respondrà, encara que l i diguin cul d'olla (sic). Agraïm la prefoi-ència del senyor Artís, tot lamentant com ell que després d'haver assolit la
preeminència entre els comediògrafs catalans amb Seny i amor, etc, homenatgin a un altre.

Lletres al Director
Un "rau" de la primeria del segle XV0
Sr. D. Antoni Rovira i Virgili.
Apreciat i bon amic! Com que veig, pel seu article de fa pocs dies (1),
quo l'interessa el curiós verb raure, em prenc la llibertat de tramotre-li l'adjunta notícia.
E l caugoner ms. 8 de la Biblioteca de Catalunya (A d'En Milà, Hb nostre)
conté, mancat de començament, l'inèdit i poc conegut poema d'En Krancesc
de la Via, que pot titular-se ha Senyora de Valor, datat de 1406 a (Hrona, on
el poeta era sotsveguer. Retreu fragments d'obres de trobadors i d'autors ad'ell
coetanis, que ens ha calgut estudiar on el nostre estudi La cançó provençal, mi
la literatura catalana (pàgs. 51-59). Pertany a En Bertran Tudela, amic d'En
La Via, aquesta citació:
,
"Corona d'aur ab Francesch de la Via,
En cost arrest pronch gaug e alegria,
Mas tan remir lo grau qui en vós rau bé
Tristors me fuig e gaug mon cors sosté."
He de confessar-li francament que no entenc gaire el sentit d'aquest rau,
únic que he trobat en tantes obres antigues com he llegit. Hauré (pur català)
o raire (català aprovençalat) per rasurar (actual afaitar), raso o raó per 1 "actual navaja, n'abumlcn Ics mencions. Ací vau dos versos típics trets d'üD
i l a k l i l anònim i inèdit, que sembla escrit en rúltim terç del segle x i v :
"Si'us he maldit, me vinga rayre
Ab mal rad vell tremolayre." Que en tregui el profit que l i convingui d'aquests fets és cl que desitja
aquest seu amic afm.,
JAUME MASSÓ TORRENTS

(1)
lis refereix a l'arliele "Unn i|iieslir. Illolòt'icn : Les formes populars I In fornia
noucentista del verh mur.!". /,« l'uhliritnt. '_"J desemlire V.r22.
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" L a gran pietat de la nostra història" (1)
Sr. N'Antoni Rovira i Virgili
Ciutat.
Distingit senyor i amic: El feix de revistes, monografies i llibres qui són
dàmunt dc la meva tauleta de lectura en un reconet del meu estudi, m'indiquen la desproporció massa grossa, bé a contra-cor meu, entre el meu tem|>s
disponible destinat a la lectura, i la producció àdhuc ja garbellada i triada de
La nostra presehl literatura Catalana.
Afers personals, altres aliens ineludibles, mc preneu, Wm-n a contra-cor
també, molt del temps que volenter dedicaria a la lectura i a l'estudi. Per la
mateixa causa, i àdhuc més que la lectura, la meva correspondència se ressent
d'aital endarreriment i manca de ço que en podríem dir "actualitat". Per
tant, prec-vos dc voler-me excusar si, per les raons dessús dites, aquesta lletra
que jo volia escriure-vos fa temps, no vos és arribada més prest.
Llegí ja fa dies el vostre bell article intitulat "La gran pietat de la nostra
història", publicat en el número 6, corresponent a desembre 1924, del volum I ,
dc la REVISTA DK CA·fAi.rNVA, de la qual nc sou digne director. En el dit article me féu la honor de nomenar-me i d'al·ludir els meus modestos treballs d'bistòria. Vos don mercès per la dita honor per mi bé immerescuda.
I ara, permeteu que molesti la vostra atenció amb breus paraules.
Jo també, com vós, i amb vós, me dolc — i d'això ja fa força temps —,
que en la nostra terra on hi ha tant a fer i on hi ha també tanta gent qui no
sap què fer, els nostres arxius i biblioteques, especialment els primers, sien
quasi bé sempre poc menys que deserts de connacionals nostres estudiosos de
la nostra història. Com concorrent que torn a ésser — després d'una forçada
absència de sis mesos per greu malaltia - • puc constatar que. com investigadors constants, "abonats" (valgui la paraula), siam ben pocs, com vós dieu en
el referit article vostre. Salvats els estrangers qui de tant. en tant vénen a
descobrir-nos, els indígenes són en molt curt nombre; vénen en general per
ràpides investigacions quasi sempre d'interès molt personal, i desapareixen
tot-d'una per no tornar. I) 'uns quants anys a ençà, mon amic el senyor Antoni de la Torre i del Cerro, catedràtic en la Universitat oficial de la nostra ciutat, té establertes lliçons pràctiques per als seus deixebles — dels quals són do

(1) Aquesta lletra del senyor Daniel Oirona l Llagostera, escrita j a fa mesos,
no anava destinada a la publicitat. P e r ò havent inaugurat la present secció de la
nostra Revista, ens permetem d'Incloure-hi la dita lletra, que conté dades I observacions
molt Interessants 1 oportunes a propòsit de l'estat actual dels estudis històrica a Catalunya, tema que vam tractar ací en l'article "La gran pietat de la nostra H i s t ò r i a " .
— 3V. dc la 7).

88

LLETRES A L DIRECTOR

scxo femení en alta proporció —, en l'Arxiu Reial nostre de Barcelona, coneíçut
vulgarment per Arxiu de la Corona d'Aragó. Doncs, bé: cap dels seus deixebles (que jo sàpia), un cop termenat cl curs oficial d'estudis, ha continuat, pel
seu compte, investigacions per la història de Catalunya. Crec que alguna de
les esmentades senyoretes ha feta qualque investigació per ésser presentada com
tema de la "Làurea" o Doctorat; però, com dic, que jo sàpia, no han continuat,
un cop obtingut el grau, llurs pràctiques e investigacions històriques.
Sols cal recordar ço que esdevé en els Concursos Putxot i Ferrer; llur fundador, mon amic En Rafael Patxot i Jubert, el nom del qual anirà sempre unit
al renaixement de la cultura de Catalunya, ha dotat bé els dits concursos amb
premis en metàl·lic; malgrat la qual cosa quasi han estat tots deserts. Quin
català amant dels estudis històrics de la seva pàtria podria deixar d'interessar-se pel hellíssim tema referent a l'Empordà, del Terç Concurs, o bé per
algún dels altres no menys interessants? Els únics premis d'Història adjudicats, són dos; i un d'ells l'ha guanyat una estrangera; únics treballs també
presentats, car tots els altres són romasos deserts. I això jo puc molt bé constatar-ho per mon ofici de secretari que jo era de l'Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona, entitat patrocinadora dels dits Concursos, a la qual havien
d'ésser adreçats els treballs presentadors, 1 a més ho sé per formar part del
Jurat qualificador en representació del fundador.
A què és degut, doncs, aquest despagament o allunyament dels estudis de
la nostra història?
En aquesta mena d'estudis és devingut, com en mon concepte no podia
ésser altrament, el mateix que és arribat en les altres manifestacions del renaixement de la cultura de Catalunya. Per manca d'escoles on fos ensenyada
aquesta branca de la cultura, i per la pèrdua de tradició i costum, ha calgut
improvisar aquesta disciplina intel·lectual. I així, la major partida de conreadors de la nostra història, som merament aficionats, de moll bona voluntat,
és cert; però mancats d'aquella base científica, d'aquell aprenentatge preparatori bé guiat. T'itra això. ens manca també el treball fonamental de conjunt p r o
paratori en els arxius i biblioteques que faci més fàcils, ràpids i profitosos els
treballs d'especialització o dc temes monogràfics. Avui en els nostres arxius, ol
treball preparatori d'índex, catàlegs, inventaris, etc, etc, encara està en quasi
tots per fer. I en això no va involucrat cap blasme contra els dignes oficials
dels dits arxius, la bona voluntat dels quals roman xorcament embargada pel
despatx oficial burocràtic, complicat i minuciós. L'historiador aficionat, cn
entrant en arxius en recerca de dades per un tema o fet històric, es troba aufegat, com en una mar de documents, pergamins, lletres reials, etc. i completament desorientat. Cal, doncs, una certa pràctica i molla paciència per cercar
setmanes i mesos, a voltes sense trobar res profitós.
Aquest treball obscur, ignorat, constant, porfiat. que no dona fama davant
del públic, més propi d'un frare benet que no pas en harmonia amb les modernes tendències, no plau cn «eneral ni és massa atraient pel nostre jovent, més
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donat al deport físic avui de moda i als triomfs brillants i esclatants. É s que,
en mon concepte, a més de la preparació cientilica "ad hoc", es necessita un
gran amor a Catalunya, i un esperit de sacrifici no gaire avinent amb l'ambició i la vanitat; puix aquests estudis no sols són sempre improductius i àdhuc
onerosos econòmicament, sinó que representen vers sacrificis morals i materials.
I avui dia, a Catalunya, encara no existeix gaire l'esperit de sacrifici desinteressat per la Pàtria.
Prec-vos, amic car, de perdonar-me si vos he enutjat massa amb les meves
modestes disquisicions.
En l'endemig que no tinc el plaer.de veure-vos, é s per mi fort ment grat
professar-me atent amic, aparellat a vostre servir,
D. GIRONA LLAdOSTERA
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Més per inforrmció de bona llei que per divulgació malsana, anem a esbrinar ils segons cognom* dels ((ilalnns (issr.niiidals i j i i i només aroslnmcn a
donar el primer, tot florit dc fama o de glòria, rtienire el segon es maxm oblidat, com un germà fosc i pobre.
Repareu que és ben al revés de com passa en Ics rondalles populars, on la
bondat i la bffwUpUtà, la gràcia i l'enginy, la perfecció i la ventura, són seml i n i )i 11 sarró (l·l germà més petit,
A què és degut aquest abandót, deveu preguntar-vos. Qui sap! Qui pap!
Tots són motius confessables — això si. Però na tots comprensibles n i cx;>l:.cables d'anduvi. Simplicitat? No gosem a dir-ho. Fe excessiva en el primer? No arrisquem tant. Eufonia? De vegades... Sia el que sia, però, no
esgrimiu la raó senil de creure-ho cosa del nostre temps. Veiam, digueu-nos
qui sabia que E n Ouimerà es deia de segon cognom Jorge i que E n Verdaguer
es deia Santaló, i en Maragall, Oorina.' Calgué la inlirrenció dc la n.nrl
per a divulgar-ho.
Pobre cognom matem! Tens la glòria f n r a frec, i n i un bri pols lluir ; .'
Ès que l'aigua baptismal no va ben arruixar-tc? Més que a l'ocell de Lcsbia,
la tendra elegia t'escau-ria a t u ! Fins en alguns casos que et treuen a la llum
d'or i et vesteixen de festa damunt cl paper imprès, no és per la teva beutat,
sinó per dissimular en el teu company una z indiscreta o una excessiva difusió.
Però l'atzar, que és dels humils i els postergats, vetlla per tu, oh cognom
amagui! l>„lsir no ho sups i ils deus ja t'iicoslcn la risiihu ió gloriosa. Digue'ns les aptituds del qui et menysprea i et direm la. pl·inela, tol seguit.
B i polític? Millor que millor. Dia vindrà que en lletres enormes,,vives
dc color, escometeréis els esguareL· per les cantonades. Resistiràs heroiedment
Ics pluQes. Captaràs els oaréirhrs majors a tots els diaris i , com (pn < Is darrer,
per tu serà L· cantarella en el dia d'eleccions. J no creguit que el teu triomf
triomf i venjança alhora — sigui efímer, no. Serris lligat per sempre vora
el teu company. Mira, si no, el cas de Rmsinyol. E l l , constantment, invencible, ha signat arreu el primer cognom, però des de les primeres eleccions del
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seu germà Albert, qui no sap que es diu Prats, de segon cognom? És aixi mateix el cas de Josep M. Junoy, que sabem que es dm Gelberl, per haver-ho vist cn el seu genuà Emili.
I E n Pla? Ell, impertèrrit, pot ben signm- Josep Pla, que el cognom de
Casadevall, des de l'elecció de diputat provincial, s'arrenglera al costat seu
i no vol fugir^ne.
Sigues optimista, cognom matern, no defalleixis. Si és poeta o pintor, escultor, o músic, filòleg o periodista el qui obstinadament t'amaga ( i al·ludim,
és clar, els il·lustres) la resurrecció t'espera! La glòria de la pedra o cl bronze, l'esfulladissa dc flors, el flameig de llaçades; si la pedra o el bronze et fos
massa frd, potser un cald record de llàgrimes.
I si l'una ni l'altra resurrecció t'esperés, sies content de morir ignorat
ans de renéixer en nm dian mortuori.
Enternits d'aquest postergament, vindiqtiem d'una manera eficaç la teva
glòria i et trèiem a la llum. Per guany de visualitat, dreçrem les llistes m
columna. Colaboreu-hi, vós, llegidor, llegint-la deu vegades abans de girar
full. Va la primera llista:
Josep Carner i Puigoriol..
Gabriel Alomar i Vilallontja.
Pompeu Fabra i Poch.
Joan Estelrich i Artigues.
Lluís Millet i Pagès.
Josep JAimcma i Bruguera.
Ignasi Iglésies i Pujades.
Alexandre Plana i Santaló.
Enric Morera i Vium.
Carles Soldevila i Zubiburu (cl nom basc que forma
aquest cognom, zubiburu, vol dir "cap dc pont)."
Carles Cardó i Santjoan.
Joan Creixells i Vallhonraf.
N'anirem donant d'altres, de dotze cn dotze.
I ara que de cognoms parlem, és hora de consignar que tenim una trilogia de cognoms assenyalats invertits en l'ordre: Martí Esteve, Feliu Elies,
Domènec Carles. Consignem que la troballa no és nostra, sinó de Solé de
Sojo. Semblaria més natural que aquests amics es diguessin, respectivament,
Esteve Martí, Elies Feliu i Carles Domènech.
També, ara que hi som, eM plau de dir els tres cognoms que triaríem, si
liainem de triar-nes tres:
Heu-vos-ch ací:
1. Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau, nom sonor, rítmic, solemne
i gloriós, vestit de púrpura i destinat a la immortalitat des del bressol.
2. Joan Estelrich. Provem d'escriure'l descompost (Estel-rich) i d/i-
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j/weu-nos si no és nom principesc, digne d'incloure'l entre versos i d'ésser cridat entre verges.
3. Ramis d'Ayreflor, el poeta mallorquí. A l'admiració, però se us hi
ajunta ací una mica de pietat. És un nom condemnat a semblar sempre un
pseudònim.

El han /•(issdlonís lloraci Cliauiu I ha publkat a l/íii(li'|K'iulant de Perpinyà un interessant article sohre l'últim llibre de rersos de l'all poeta català
Josep Sebastià Pons: Canta-Perdiu.
E n el títol mateix d'aquest article, Chauvet anomena a Pons "el Virgili
del Rosselló".
Ja ens sembh escoltar, entre el crític i el poeta rosselloncsos, el següent
diàleg:
— Vós sou el nostre Virgili.
— / vós sou el nostre Horaci.
S'entén, Horaci... Chauvet.

Amb la trista ocasió de la mort de Juli Oarrcta, el nom de l'eminent
nestre Enric Morera ha eslal objcrlr d'algunes acusacions i d'alguns atacs,
llom l i ha retret que no trametré el condol per la mort de Oarrcta. Com que
Morera signïi, com a director accidental de l'Escola municipal de Música,
de Barcelona, un telegrama dc condol, va considerar que no era indispt-n•ahli la tramesa del seu condol personal.
Sincerament hem de confessar que cn aguési detall, si Enric, Morera ha
pi cal. i l pical no i s greu. Si és sincera l ' i rplicarió d/mada per ell mateix a
La Publicitat — i hem de creure que ho és — l'omissió és excusable.
Però heu's ací que el sflmanari de Sant Feliu de Guíxols L ' A v i Muné,
en el número que ha- dedicat a Juli Carreta, insisteix en l'atac a Morera, al
qual dirigeix acusacions més concretes i greus. Copiem textualment de
1 Avi Muné:
"Diem això pensant en el mestre Enric Morera, suara ingressat — segons
sembla — al P. U. P. Morera és un home inharmònic. Ell no pot veure a cap
col·lega, és un vulgar egòlatra. Precisament podem contar una anècdota de
Morera relacionada amb Oarrcta, tan diferent d'aquesta mena de músics
''genials". Un dels nostres més anomenats escultors trobà un dia a Morera en
el tren i li deia: — E n la meva gramola toco una sardana vostra que porta
per nom "Girona" i que és una delícia. Aquesta sardana juntament amb "Rosada" de Garreta són les millors que s'han escrit. A això Morera contestava
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que no sabia qui era Gairefa, malgrat el nom del gran músic figurí* ja de
consuetud en els grans concerts i no solament amb mostres folklòriques sinó
ami) composicions simfòniques i concerts de camera."
Sense voler ofendre l'autor de les ratlles precedents, hem de declarar que
no podem creure això que diu. Si fos cert, caldria tenir-ho en compte. I si
no ho és, caldria rectificar-ho complidument, puix no estaria gens bé cl llançar
acusacions d'un tal caràcter a un home com el meMre Morera, que tan belles
composicions ha donat a l'art musical català i que és, malgrat les arestes que
pugui tenir el seu temperament, una de Us figures més altes de la nostra música.
Acusacions i insinuacions d'aquesta mena no poden quedar cn l'aire.
Per tal de contribuir a acL·irir-les, portem aquest afer a les nostres planes.

Ja ho sabeu, amics? Ens trobem davant el centenari de l'immortal
gastrònom francès Itrillal-Sararin.
A França s'ha decidit de commemorar el ccnleïuiri de Ui publicació de
la "Psicologia del gust" (1825) i el de la mort de Brillat-Savarin (1826).
lis just de fer-ho. La commemoració sembla que serà solemiiissima. H i ha
el projrch d, fer-la simultània n Ics gmns ciutats dr Franra i. Bilgica amb un
àpat i una recordança artística i literària. Per tal que el record de l'homenalge no sigui tan efímer i esborradís, serà editat el llibre honorable amb una
introducció, ilbistracions i comentaris.
L'organització, cal dir-ho, té totes les garanties. M. Manrice. des Ombiaux, tindrà cura de la part internacional del programa. } l . Maurice Brillant, de la part literària, i Paul Berthclot, de L· part artística, amb la collaboració de M. J. Ageorges. La comissió de la premsa la formaran Henri
Béraud i André Lamandé. M. Paul Contant, magistrat judicial, n presentarà
la magistratura, a la qual pertanyia Brillat-Savarin. M. Jean des Cognets,
establirà la relació amb els grups regionah.
Però sembla que el clou de la commemoració—i és just que sigui aixi —
S(rà l'organització dels baneiuets. Només cal dir que la part tècnica d'aquesta
organització ha estat confiada a M. Moreau, gerent del Chaltau-Margaux, i
al gram. expert Montagné. Coneixent aquests noms, poden \ ben prometre's
un gran pler les ànimes inquietes. Cal dir que Ali-Bab, l'autor de la
"Gastronòmic Nouvellc", hi aportarà la seva gloriosa experiència.
Tindrà reperemsió a Barcelona la commemoració de Brillaf-Savarinf
Potsei- l'amic Regàs en sap alguna cosa.
Per la nostra banda, sabem que un grup de periodistes i ateneistes pre
para un dinar commemoratiu a " E l Canari de la Garriga", la famosa casa de
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menjar i beure del carrer de Roger de Llúria, honor i glòrúi de la cuina
aitalana.

Fa goig i és divertit observar les actituds que provoca l'actual omda
d'espiritisme, cada dia més vasta.
No parlem, és clar, de l'actitud que adopten eh seus apòstols. Tal com
escau, és dogmàtica i infal·lible. No els falla un mot, n i un somriure, n i un
gest. L'actitud dels altres ja és més diversa. En una triple divisió, però,
gairebé hi cabrien. Provem-ho.
l l i ha els qui soiiiriíit n amb incredulitat invencible.
l l i ha eh qui ho allunyen com un pesombre.
IH ha els qui esperen el clixé definitiu, per decantar-se.
Fóra de sèrie, hi posem els que hi creuen.
A part d'això, cal reconèixer que, de nbot, l'espiritisme ms ha donat
una frase finíssima.
Veieu, si no. La frase feliç és nascuda als llavis d'August Vacquerie.
Davant de les taules de Jersey, i després de tocar amb les mans, diguem-ho
així, Us experiències de l'espiritisme, va acabar per d i r :
— Jo trobo, francament, que Sant Tomàs era ben crèdul.

El Govern deh SovieL·, en un decret recentissim,'prohibeix en absolut
l'admissió de llibres que versin sobre qüestions religioses i espirituals a les biblioteques de les ciutats o del camp. Àdhuc fa extensiva la prohibició ah
llibrrs d'art i de lilnalura.
Sembla, però, que eh llibres que fan més pànic ais boL·evics són eh llibres
de filosofia "idealista". En aquesta designació — i lio consignen en el decret— inclown les obres d'ocultisme, de teosofia, d'espiritisme, de frenologia, de màgia, d'oracles i de somnis.
Segons el decret, són així mateix prohibits els llibres d'ünamuno, que
hom edita ara a Munich, en edició magnífica. També ho són, ég clar, els
llibres d'Ortega Gasset i — no rigueu — els "Stienos" de Quevedo. Pobres
russos! No els deixen ni el minso conhort de somniar!
Dels llibres de religió, els Soviets accepten únicament'els que la combaten. Així, doncs, admeten Voltaire, però refusen la Bíblia.
Quant ah llibres polítics i socials, és vedada l'admissió de tots els publicats per representants de l'antic règim. No cal dir qm ho són tots els que,
combaten el comunisme, i eh que lloen el règim parlamentari o el dret a la
llibertat. Això podria sorprendre algú que no sapigués com odien el liberalisme els governants del soviet.
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A més, per evitar la constatació dc contradiccions, inclouen ,en la prohibició els llibres comunistes publicats anys enrera i que no corresponen exactament a l'actitud actual del bolxevisme. Excel·lent previsió!
La prohibició es fa més rígida en arribor als llibres de ipedagogia. No
toleren al·limons d'ordre patriòtic o religiós, n i la nomenclatura de rei, eml " l'ti'lnr. aristòcrata, ministre, general, guerra, església i capitalisme.
Sospitem que, a molts, aquest caire del bolxevisme no els sorprendrà,
massa. Hem de reconèixer que per a arribar a això, als homes dc Moscau no els
ka calgut tòrcer el camí iniciat, ni pecar d'il·lògics.

Lloc de l'escena: la redacció de La Publicitat.
En Creixelh, En Rovira i Virgili, En Feliu Elies, En Joaquim Venlalló,
En Foix i altres parlen de les divergències entre els homes de Moscou i eh de
Leningrad, exterioritzades en el darrer Congrés del partit comunista rus.
Be sobte entra l'Àngel Ferran, més alt que ell mateix, més prim que el
seu cos, amb aquell aire de foraster esmaperdut.
— / vós, Ferran — l i pregunten—, què creieu que és aquest conflicte
entre Leningrad i Moscou?
— Jo crec — contesta amb naturalitat — que deu ésser una cosa aixi com
la qüestió de Terrassa i Sabadell.

N O T U L E S
Els literats funcionaris
Recollim unes dades curioses que ens parlen de quatre escriptors il·lustres
de França, que tenen al "Quai d'Orsay" importantíssimes funcions diplomàtiques : Paul Claudel, Léger, Giraudoux i Paul Morand.
Paul Claudel 6s ambaixador de França al Japó. Atenent afinitats intellectuals, la designació uo pot ésser més precisa. Aquest ambienl de misteri
dels països orientals trobarà el seu esperit ben propici. Misteri, i no altra cosa,
és la seva aparent obscuritat.
Léger, que és secretari d'ambaixada de primera classe, ha esdevingut cap
de gabinet de Briand. La seva actuació extraliterària no fa pas minvar cn
l autor d"'Anaba8e" i d"'Eloges" aquella emoció mística guarnida d'imatges
precioses i rares. L'única influència que podria atribuïr-se a la seva activitat
diplomàtica, és la seva migradíssima producció. Sembla, però, que tampoc
li ^s imputable; els seus poemes són pocs i destinats a pocs: escriu per a una
selecció.
Jean Giraudoux és també secretari d'ambaixada de primera classe, i cap
de la secció de la Premsa. Quant a fecunditat, trobem en ell tot el contrari de
Léger. En molt pocs dies va escriure "Siegfried et la Limousine", que va obtenir el premi de la "Rénaissance". La influència de la diplomàcia damunt la
literatura tampoc és visible. Els seus viatges, hom diu que són ficticis. Així
mateix hom parla de les seves fantasies, les quals, si bé tenen un innegable encís, no aconsegueixen pas de donar-nos la visió exòtica que a vegades es proposen de donar.
Paul Morand és també secretari d'ambaixada. Actualment el seu nom és
d'una crepitant actualitat per la seva darrera obra "L'Europe galantc''. De
totes les ciutats d'Europa n'ha recollit l'essència de Ics seves nits, i en revela
el secret a més de cent mil persones. A ell, doncs, la diplomàcia l i ha estat,
com a literat, un guany.
"Hom no sap — diu un comentarista francès — a què atribuir-ho: si a
atzar, o al caprici dels ministres. Potser cal veure cn la doble vocació d'aquests
escriptors el senyal, ja de tant temps visible, d'una evolució de la literatura
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envers una inspiració mundial." "Ningú no pot orourc — segueix dient — que
els canvis d'estada a través dels continents, vetllant el prestigi d'una nació,
privin d'abandonar-se al lleure de l'observació i de la meditació!"
A casa nostra no poden sorprendre a ningú aquestes dades. Nosaltres
tenim o hem tingut de funcionaris, excel·lents personalitats de la nostra literatura i de la nostra cultura. Retraurem només un cas concret. En la Secció
de Governació de la Mancomunitat dc Catalunya hi havia, entre cinc funcionaris, quatre escriptors: Antoni Rovira i Virgili, J. M. López-T'icó, Pompcu
Creuhet i Millàs-Raurell. Quedava un sol funcionari no escriptor, i tres
mecanògral'es. D'aquestes tres, n'hi ha una de poetessa: la Mercè Vila.
Podríem citar la Secció de Cultura de l'A juntament, i també d'altres.
H i iia, ben pròxim al cas dels escriptors francesos, el CÍW de Josep Carner.
L'il·lustre poeta exerceix una funció diplomàtica fora de Catalunya. I Catalunya i les lletres catalanes no perden res de la seva absència. La seva proiducció és una compensació a la pèrdua del seu tracte i del seu pas pels nostres
carrers.

Una penitenciaria exemplar
Recentment s'ha celebrat a Rema l'Exposició helvètica (l'Agncuiliira.
En aquesta exposició ha estat concedida una medalla d'or a la penitenciaria de
"Bellc-Chasse".
Abans de parlar d'aquest establiment, cal dir que un comitè de juristes
està estudiant la unificació del dret penal suís (el codi civil està unificat des
del 1912). La tasca, realment, no ós massa fàcil, atesa la tendència i la disposició de les lleis dels vin-i-dos cantons, alguns dels quals serven encara en el
seu codi la pena de mort.. Darrerament, l'aplicació d'aquesta pena ha promogut polèmiques violentíssimes. Alguns que predicaven com a solució ideal
una bona profilaxis, han cregut tnmbé qnc calia intensificar los mesures preventives contra la delinqüència, alleugerir tot el possible les dureses de la
repressió, i establir la condemna condicional pels qui delinqueixin per primera vegada, tot fent de les presons instituts de reeducació moral i material.
En aqucsl aspecte, s'ha nvanoal ja moll. Les presons i casos de correcció
són vetllades amb la major cura a la Confederació helvètica. La penitenciaria
de "Belle-Chasse" és un magnífic exemple. Està situada a quatre cents metres
sobre cl nivell del mar, vora una floresta molt gerda. Comprèn la casa de correcció, la presó femenina, l'asil dols que havien estat detinguts, el refugi per
als alcoholitzats, la colònia agrícola amb tot l'indispensable. Hom pot veure
aiTou ol màximum do confort i de polidesa. H i ha pertot llum elèctrica, calcl·icció central, banys i saletes per fumadors. A nv's. ".-I dir quo ois detinguts,
que treballen a les dependències del personal especialitzat són vitalicis. L'administració hi és tan ben resolta, que els presoners no costen ni un cèntim a
1 Estat de Friburg...
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Pickmann, íntim
Extraiem de Comcedia unes dades curioses sobre cl famós il·lusionista
Pickmann, mort recentment.
Pickmann era molt religiós. Mai no havia deixat d'anar a missa. Fins i
tot, tenia un petit oratori a casa seva.
Era deixeble del famós Donato, i ara es plaïa a fer-se anomenar Albert.
Començà fent dc prestidigitador, i després va dedicar-se a endevinar el pensament. Va triomfar a la Oalcria Vivicnne. El seu triomf més sorollós, però,
va assolir-lo a liucarest. Allí va ésser rebut al palau de la reina Maria.
A més dc la glòria, Pickmann va fer també fortuna. Conten que va arribar a fer milions, i diuen que personalment, malgrat d'haver suggestionat
multituds, era d'una gran simplicitat.
Ell mateix d i u : "Jo sóc un tímid, un ésser sense defensa... Jo — afegia —
he aconseguit d'impressionar Ics multituds, perquè sóc improssionabilíssim.
Tot és cosa d'imaginació. Quant a l'cspiritisme? Res. No existeix sinó en
la força personal, de la qual és esclau cadascú de nosaltres".
Era un home dc gran cor. Preferentment, utilitzava el seu poder magnètic per a guarir els malalts nerviosos. No creia en cl "fluid". Creia només
en la debilitat dels éssers que dominava.
Amava de retreure sovint Ics paraules de Mirbeau, tan aplicables a la
seva vida caritativa i simple: "És digne de llàstima tot aquell al qual ha estat
vedada la joia dc conèixer la felicitat de fer el bé."
Fa uns anys, quan va sentir-se atacat de paràlisi, va retirar-sc al convent
on ha ara ha mort.

EI budisme
Simultàniament, els japonesos i els nord-americans inicien un moviment
budista.
Uns alumnes japonesos de les Universitats nord-americancs, se'n van al
Japó, per a cursar-hi religió. Després d'aquests cursos, retornaran a Amèrica,
amb la missió de convertir cl món occidental al budisme. E l designi és enormement ambiciós...
El comte Abbot Sonyo Otansi, gran sacerdot de la religió de Buda al
Japó, dirigeix aquest moviment d'evangelització budista.
Per la seva banda, els nordamericans han decidit de dedicar una estàtua
a Buda, en cl Parc central de New-York, com homenatge a la gran figura índia
i com a remerciament per la propagació d'unes doctrines tan pures, que fan
pensar en les dc Crist.
Vol dir això que als estudiants japonesos, per a imposar-se, no els caldrà
vèncer resistències ni greus hostilitats? Buda tindrà cl seu monument a New-
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York, i els nordamericans el miraran amb ulls de respecte i de veneració. Però
no creiem que aquests l'adorin en religió, catequitzats per la predicació
pròxima dels evangelistes nipons.

Un Congrés de vocacions sacerdotals
Per tal de tractar del problema del reclutament de clergues a França davant la forta crisi actual, a l'arquebisbat de París s'ha reunit un Congres.
Cal confessar que, si són adverses per als intel·lectuals les presents condicions de la vida, ho són mds encara per als clergues rurals i sovint molt més
encara per als de ciutat.
Aquest precaji estat de coses ha portat, és clar, una desolació en els seminaris, i el desviament de les vocacions iniciades.
Er"Congrés nacional de vocacions sacerdotals", fou inaugurat pel cardenal Dubois. Monsenyor Rolland-Gosselin, bisbe auxiliar, que dirigia els
debats, va resultar un president incomparable de l'assemblea, composta de dos
mil persones, entre clergues i laics. A tothom va encisar la seva paraula persuasiva i prestigiosa d'autoritat. A tots va pregar la col·laboració i l'esforç
per al bé i per al prestigi de l'Església de França. Va dir que calia acabar
amb el fet que encara alguns clergues fossin pagats molt menys que els treballadors més humils.
El R. P. Dassonville va mostrar la gravetat del perill amb dades impressionants. Manquen clergues joves — va dir —. Heu-vos ací la crua realitat,
que amb xifres pot comprovar-se: hi ha a França un 16 % de clergues do
menys de 40 anys, contra un 52 % de 40 a 60 anys, i un 32 % de més de
60 anys.
M. Georges Goyau, de l'Acadèmia Francesa, que és un laic ple d'ardor
apostòlica i de ciència històrica, va proposar algunes solucions. Una d'aquestes és basada en el cànon 571, que parla d'evitar el desviament dels qui tenen
vocació per al sacerdoci. D'altres remeis d'ordre moral va proposar, per tal de
suscitar, entre ds creients joves, aquella "follia de la Creu" de què parla
Sant Pau.
Es veu que Goyau va fer-ho molt bé. Tant, que en acabar, Mons. RollandGosselin va dir-li que cap bisbe no dubtaria a signar les seves pastorals de
tanta seguretat teològica.
El Congrés ha volgut precisar els mitjans adequats per a provocar un
renovellamcnt de les vocacions sacerdotals a França.
MELCIOR FONT

E L S POBLES i E L S ESTATS
A Bèlgica: Valons i flamencs
A la Cambra de Roprcsciilanls de Bèlgica hi ha lui^ut recentment una
apassionada discussió sobre cl cas dc la Universitat de Gant. Aquesta Universitat és avui bilingüe. La llengua francesa i la llengua flamenca hi conviuen
segons un sistema complicat. H i ha Escoles i FacultaU» franceses, Escoles i
Facultats flamenques, i d'altres mixtes amb cursos obligatoris i amb cursos
voluntaris de cada una de les ducs llengües. Si hom examinés aquesta combinació sense saber els seus antecedents, es creuria qw. és obra d'un foll o d'un
humorista. L'explicació de l'embullat sistema bilingüista de la Universitat
gantesa ens la dóna la lluita entre els flaminganls i els anliflamingants, en la
qual lluita va arribar-se, fa uns tres anys, a una avinença transaccional de
caràcter forçosament interí.
Sota la lluita de les dues llengües hi ha a Bèlgica la lluita de dos elements
ètnics i de dues cultures. Cada dia la divergència entre valons i flamencs
pren un caràcter més polític, més nacional. En realitat. Valònia és una regió
francesa i Flandes és una regió nccrlandesa. Agrupades aquestes dues regions dins un reialme, aviat l'arà un segle, han topat los dues llengües, les
dues races, les dues mentalitats distintes. Després d'una etapa lingüística,
en el curs de la qual els flamingants aconseguiren la quasi-iíínaltat .del llamenc
davant el francès, ha "començat, de la gran guerra ençà, una etapa política,
que ha posat al descobeii les Ires tendències que hi ha en l'Kstaf belga d "avui:
la unitària, la federalista i la separatista.
Els flamencs volien una Universitat flamenca. Precisaven més: volien
que la Universitat francesa de (lant l'os Iransiorniada en una l'nivei-sitat flamenca. Kls valons i alsiuns llamones francitzats, després d'oposar-se tossudament a la creació d'una Universitat de llengua flamenca, van acabar per avenir-s'hi, amb la condició que fos respectada la Universitat IVancesa de Gant
i que la l'niversitat nova s'establís en un altre punt. Ilavent-sc vist obligats
aquests dements a una nova retirada, acabaren per proposar la coexistència
de dues Universitats a fiant, de llengua francesa la una, de llengua flamenca
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Taltra. No acceptaren tampoc els flamigants aquesta fórmula, i s'arribà,
després'd'uii llarg període dc propostes i contrapropostes, a la transformació
de la vella Universitat gantesa en un establiment bilingüe. La fórmula finalment aprovada no ha tingut mai, en els fons, la cordial adhesió de cap dels
grups contrincants, i per-això era de preveure que el problema ressorgiria
ben aviat.
Ara estem en presència d'una rebrotada. Amb motiu del nomenament de
I luicssors de la l!iiivci·.sit!il de dant, els llainingants i els aníillaminganls han
accentuat llur polèmica, la qual, com calia esperar, lia repercutit en el Parlament. Els anlillamingants acusen el ministre de Ciències i Arts d'haver-se
mostrat parcial en escollir predilectament els candidats més coneguts per llur
llamingantisme. El ministre, interpel·lat a la Cambra de Representants, ha
donat les seves raons. E l l no podia permetre que les càtedres de llengua flamenca anessin a poder de professors que no coneixen prou la llengua del país
i que haurien de sabotejar 1 "ensenyament llamene. "La llei — ha dit el ministre de Ciències i Arts — ha d'ésser aplicada amb esperit flamenc." Detall
curiós: aquest ministre, acusat de nacionalisme lingüístic, és un socialista caracteritzat, Camil llnysmans, un dels personatges de la Segona 1 nteniaeional
obrera, de la qual l'ou secretari durant molt de temps.
La recent discussió parlamentària d'aquest afer acabà amb l'aprovació
implícita dels actes del ministre. En la votació favorable a Huysmans es trobaren junts els mateixos elements que constitueixen la coalició parlamentària
i ministerial de Bèlgica, o sigui els socialistes i els catòlics demòcrates. Aquestes dues fraccions aplegaren 102 vots contra 24 vots contraris i 26 abstencions
de liberals i catòlics dc Valònia.
Tenim, doncs, en el cas de Bèlgica, uns socialistes internacionalistes que
formen coalició en el Parlament i en el Govern amb una branca catòlica, el
pucli de la qual està format pels catòlics flamencs i flamingants. Hn la qüestió
de les llengües, els socialistes de Klandes coincideixen del tot amb els flamingants catòlics. Val a dir que els flamingants tradicionals són ja sobrepassats
a Flandes pel jovent de l'anomenat "partit del front", que sosté principis
francament secesionistes.
És molt probable que la solució definitiva del problema universitari de
Qant. consistirà en la flamandització pura i simple de la vella Universitat. En
aquest sentit ha presentat ja una proposició el cap del partit catòlic flamenc,
Van Cauwelaert. El bilingüisme ofereix tantes dificultats, i les baralles i els
conflictes són tan freqüents a la Universitat gantesa, que àdhuc els defensors
del franecsisme lingüístic acabaran per trobar que és preferible, en el terreny
de la lògica i també en el de la pràctica, l'existència d'una única i gran Universitat flamenca a l'antiga ciutat de Flandes.
A. R. i V .

PERIÒDICS i R E V I S T E S
Els progressos de la nació txeca
De totes les nacionalitats alliberades per la gran guerra, cap altra no ha
fet tant de camí i tant de bon camí com la nació txeca. R. H . Bruce Lockhart
en "The Thimes" (11 desembre) publica un magnífic resum de la tasca realitzada pels txecs en set anys d'independència.
"Més afavorida que els altres Estats de TlOuropa central pels resultats de la
guerra — escriu — la Itopúbllca Txecoslovaca ha aconseguit, amb els seus propis
esforços, de posar la seva casa en ordre, fins al punt que avui figura amb Justícia
com el pafs mt's estabilitzat a l'Est del Km. Kn efecte: quan born esguarda enrera, cap
als primers dies de l'exlstèncln del nou Estat, s'ba d"admetre que el progrés acomplert
ha ultrapassat fldbue les més optimistes esperances. Txecoslovàquia va nfilxer en mig
de la dolor 1 de l'angúnia del període de la post-guerra a l'Europa central. De totes
br.ndes el caos 1 l'anarquia a m e n a ç a v e n d'ofegar la novella repübllca. L'espectre del
bolxevlsme llançava les seves ombres damunt del pafs, I tant a Txecoslovàquia mateix
com en els estats veïns, teutó 1 mnglar, sorruts on la desfeta, liom es befava dels durs
esforços d'una raça esclava qui volia fer el paper d'amo en c l seu propi pals. Fins 1
tot els representants aliats qui més bavien fet per establir l'Estat txecoslovac eren plens
d'ansietat, de por que l l u r nova creació s'esfondrés en runes. A v u i aquestes temences
1 aquests dubtes ban desaparegut fins a tal punt que ftdlmc les bostlls minories alen.va I bongaresa ban deixat de creure en el carílcler efímer de l ' e x l s t é n d a de Txecoslnvfiqula, I, — tanmateix sense ganes—, ban a p r è s a veure com una realitat que el nou
Estat ha esdevingut sOlld. Aquest reconeixement de la p e r m a n è n c i a de Txecoslovflqula
és compartit per Alemanya, Àustria I fins per Hongria. lis la recompensa al treball
urdu d'nquests set primers anys I marca el moment de t r a n s i c i ó del període revolucionari, durant el qual les conquestes de la guerra foren consolidades, al període de pacifica construcció qui és ara en procés."

Estudia a continuació Bruce Lockhart cl problema de les minories dins
l'Estat txecoslovac. D'un total de població d'uns 14 milions, sols 8 14 són
txecs i eslovacs, i d'aquests 8 1/2
nombre considerable són en oposició amb
la política eslovaca del Govern actual. (L'articulista es refereix al Govern qui
ha estat substituït recentment). H i ha la minoria gcrmílnica amb més de tres
milions d'individus, i la minoria hongaresa amb tres quarts de milió aproxi-
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madamcnt. E l Govern, fins ara, ha estat gairebé completament de caràcter
txec i de coalició nacional. Sembla que la necessitat d'aquestes coalicions
desapareixerà aviat amb l'afermament de la prosperitat, i que el principal
problema a resoldre serà el de conciliar el maleontentament de les minories.
Les relacions d'aquestes amb els txecs no són pas satisfactòries, i opina el cronista que no podran esdevenir cordials fins que la generació qui féu la revolució hagi passat. L'odi nacional ha disminuït, tanmateix. L'any 1918 era
poc agradable, àdhuc per a un anglès, de parlar l'alemany en els carrers de
Praga. "Avui àdhuc els cobradors de tramvies — els més ardents dels patriotes— us accepten el preu del passatge en alemany". És un senyal interessant
que en les darreres eleccions hagin estat derrotats al mateix temps els alenianys i els txecs xovinistes. Bruce Lockhart anuncia, per a un temps més o
menys llunyà, una coalició txeco-germànica; interior, ben entès.
La situació internacional de Txecoslovàquia és molt bona, mercès en gran
part als dots personals de Benes. El comerç és pròsper. Per la seva riquesa
natural el país és comparable a Bèlgica. Malgrat l'activitat industrial, aproximadament un 50 % de població es dedica a l'agricultura. Províncies com
Bohèmia i Moràvia són admirablement conreades. El zel del poble txec per
l'educació ha sobreviscut als segles d'opressió. Per això és natural que una
de les primeres tasques de la nova república hagi hagut d'ésser la realització
de grans plans d'educació dels seus pobles, especialment dels eslovacs qui
foren mantinguis pels hongaresos en un veritable estat d'endarreriment. És,
però, sobretot, en llur política financiera que el Govern ha aconseguit els èxits
més grans, evitant de caure en els dos pecats capitals de les finances de postguerra: l'extravagància i la inflació. E l pressupost ha estat equilibrat,
la valor de la corona estabilitzada, i tant a Londres com a New-York el Govern
ha llevat amb èxit emprèstits qui avui són per damunt de la par.
A l'interior no hi ha hagut disturbis, ni commocions civils, ni seriosos
conflictes de treball. Malgrat els esforços de Moscou, cl comunisme hi té poca
força, probablement menys que a Anglaterra. La xifra de 41 membres de la
nova Cambra i de 20 membres del Senat no pot prendre's com a expressió
exacta de la força del comunisme, a causa del gran nombre de partits (més
de 30) basats tots en diferents matisos de raça. En canvi, el partit comunista
6s l'únic qui enclou en els seus rengles totes les nacionalitats. D'altra banda
hi ha molts vots socialistes o de minories nacionalistes qui van als candidats
comunistes per mostrar llur oposició a la política de la Coalició. Més encara:
si comparem el conjunt dels vots socialistes amb els dels partits "burgesos"
en les darreres eleccions i en les de 1920, veurem que en les de 1920 fou de
43 % contra 57 %, i que en les darreres ha estat de 38 % contra 62 % . H i
ha, doncs, una disminució de vots socialistes. Creu, a més. Bruce Lockhart
que els instints de "petit burgès" del caràcter txec són naturalment oposats
al comunisme.
Acaba Bruce Lockhart el seu interessant, article ponderant les virtuts de
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l'obstinada raça txeca i retent homenatge a l'esforç que ha realitzat per justificar el seu dret a existir com a nació independent.
Llegint tots els elogis que aquest i altres escriptors prodiguen al poble
txec, un hom no pot estar-se d'exclamar: Senyor, i aquest és aquell poble (pic
no podia subsistir sense la seva subjecció n I"Àustria, aquests súu aquells homes que els segles d'esclavatge havien tornat incapaços de tota alta funció
de govern! — F. S.

Els francesos jutjats per un anglès
l/aparició del llibre France and thc Frrnch, obra de M. Sis-ley Huddleston, qui ha estat durant alguns anys corresponsal a París de l'Ohservcr, del
New Statesman i del Times, ha suscitat a França nombrosos comentaris. És
curiós de constatar fins a quin punt, en tots els pobles vius, interessa l'opinió
que els estrangers puguin tenir respecte d'ells. Entre aquests comentaris fi
gftxa un de Joseph Aynard, aparegut en el Journal des Debats (12 desembre).
Assegura Aynard que els anglesos podrien aprendre molt en el llibre de
llur compatriota, cl qual ha sabut constatar que els problemes polítics i les solucions possibles no tenen cap analogia a Friïnça i a Anglaterra: d'on el punt
de vista en què hom ha de eol·locar-se per jutjar-los ha d'ésser diferent en l'un
cas i en l'altre.
Però malgrat el judici falaguer que l'obra de Huddleston l i mereix, Aynard no s'està de íer-lii algunes objeccions fonamentals, entre aquestes, especialment, la relativa a l'omissió de la diferència (que ell proclama primordial)
entre Krança i AnirL·itcrra: l;i diferència de religió.
"Quan un francès Jn no és catfMIc — uflrma Aynard — encara catòlic: el seu
anticlericalisme mateix ha sofert la Inlluí-nda del pala on bfl nascut, no ès adreçat
sinó cap nl catolicisme. l'erò ai|uests mots: clericalisme, anliclerinilisme. són molt
difícils de comprendre per a un nnglès. no representen per a ell res de real. Clericalisme a Anglaterra voldria dir empremta pecullnr de l'esperit del (|iil viu en mig de In
Clerecia. A França és una arma polítlcn dlrlgldn sovint contra linmes ipil nu tenen nl
religió, nl relacions amb la clerecia, que hom suposa vivint d'idees reaccioníiries. supervèncles d'un passat del qoal desgraciadament no han conservat, ben sovint, ni la
mès iM-tita herència. És Impossible, doncs, que un anglès, faci llur part exacta, en la
polit Ica francesa, a tendències i|ul no són pas menys reals, peró QOl representen supervivències do la nostra història, qui són còmodes paraules per sobrenlendre's, però
desproveïdes de sentit."
Una cosa semblant s'esdevé amb un altre mol, inull mal m polftioà: cl
mot radicalisme.
En la diferència de religions troba tamlié Aynard l'explicació d'altres
diferències assenyalades per Huddleston en el seu llibre; la indulgència dels
tribunals francesos i la rigorositat dels anglesos, els contrastos en els mètodes
d'educació, la moral del teatre i de la novella francesos, que, com l'escriptor
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anglès reconeix i proclama, no tenen res a fer amb la moralitat de la vida real.
Aynard veu encara en tot això el resultat de dues religions dilVrents: el contrast entre "el punt de vista catòlic, qui, àdhuc quan ha desaparegut dels
cost unís, lia deixat en l'esperit la noció de la l'eblcsa humana, i cl punt, de vista
protestant qui fa crèdit a tothom de la virtut i considera el vici com a una
monstruositat."
Una altra objecció que fa Aynard a l'escriptor aiifilès ós de no treure sempre les conseqüències de certs fets socials que ha comprès molt bé. Així, per
exemple, Huddleston observa que els estudis filosòfics s'han desenrotllal molt
a França en el curs del darrer segle, i , com un fet curiós, que hi ha un professor de filosofia en cada liceu francès.
"Això sol «"'S un fet social de primera Unpprt&nda •nllnim Aynard. — Mentre els
Joves anglesos, en general, no estudien fllosolia sinó n la Unlversiliíl. I sovint amb el
fàstic m('s gran, ós cosa sabuda que la classe de lllosotla és una de les més popiiliii-s
a França, que el professor de fllosolia pol tenir una immensa Influència Intel·lectual I
moral, que és de vegades fúnlc qui s'ocupa d'educació. F.l rastre d'aquesta educació
filosòfica es retroba en els noslres novel·Ilsles, en els nostres hlslorladors. fins I tot, en
en el llenguatge dels nostres polítics. Allò que s'anomena el gust per les IdéflÉ generals,
honor 1 perill suprems de la llleralura francesa, cl principi de iotes les nualllats i de
tots els defectes del nostre esperit clàssic, es troba a la classe de filosofia. ISarròs bo
ha vist quan ha fet de la classe defilosofiael centre del seu bell llibre I.r* neraciíK's,
el més Important potser a comprendre per un estranger qui vol conèixer la França."
No és estrany que dos pobles, qui reben una educació tan diferent, qui
tenen herències morals i religioses tan contradictòries, es comprenguin difícilment. Aquestes soles diferències serien sulicients per fer-los distanciats; però
al costat d'aquestes diferències espirituals, n'hi ha de físiques i de geopràfiques qui compten també en gran manera, sobretot, perquè han exercit una
profunda influència sobro llur esperit. — P. S.

L a tornada a l'idioma
S'observa a França com un moviment més o menys precís de tomada als
idiomes materns. És en va, doncs, que un ministre els ha menyspreat. "Orion"
en el "Carnet des lettres, des scienees et des arts" de L'Action Françaisc (12
desembre) recull amb joia alguns testimonis d'aquest moviment. Diverses
persones se l i han adreçat, en els darrers temps, demanant-li quina era la millor gramàtica per apendro la llengua provençal. Ell els respon que les
millors són la de Bruno Durand i la del P. Xavier de Fourvières. La primera
és precedida d'una introducció escrita per .Tules Payot, antic rector de l'Acadèmia d'Aix. "Orion" en reprodueix aquests paràgrafs:
"Aquesta gramàtica farà molt de servei als Joves provençals qui parlen llur Idioma tal com l'ban après, és a dir, sense precisió. Esdevindran difícils envers ells ma-
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telxos, I no podran suportar que la veslldura del pensatiicnt. qne í-s la llengiin, slgul
una vestidura laxa 1 dlsgraclosa: la voldran ben adaptada, precisa, elegant. Jo envejo als Joves provençals el privilegi que tenen d'apendre fíicllinent el llatí. E l provençal, en efecte, és la mfa pura llengua eixida del llatí. N'ha estat la primera a
ésser formada 1 la primera a ésser arribada a l'edat adulta. Mentre el francès començava a penes els seus balbuceigs, els poetes provençals florien; llur Inlluèncla fou profunda sobre els Italians com el Dante...
Estimem la llengua restaurada pel geni de Mlstral, puix que ella ba tingut sobre
el desenrotllament de la més bella clvllltzaclé (la del món mediterrani) una inlluèncla
capital. Estimem-la, és a dir, estudlem-la..."

L'altra gramàtica, la del P. Xavier, no té, en opinió d"'Orion", sinó un
defecte: é s massa sumària. Però està seguida d'una "Guia de conversació
provençal" que Mistral qualificava d'obra mestra del gènere. Aquestes converses familiars són escrites amb una punísa d'estil qui els dona una veritable
valor literària.
En l'interès demostrat de poc temps e n ç à pels provençals envers l'idioma
matern, no haurà influït ja el desdeny amb què l ' h a n vist tractat? La reacció
produïda per semblants menyspreus acostuma a é s s e r molt ràpida i de les més
eficaces. — P. S.

El nacionalisme indi
L'onada de nacionalisme renaixent qui ha envaït el món, envaeix també
l'índia. Un canvi, més pregon que aparent, s'hi ha operat en aquests deu anys
darrers. Esdeveniments considerables s'hi preparen. I si bé els partits nacionalistes pateixen actualment alguns contratemps, no cal imaginar, per això,
que un aturador hagi estat posat a les aspiracions d'independència del poble
indi.
El Journal de Ocnève (15 desembre) publica un article parlant de l'estat
actual d'aquest problema, sota el títol "Le mouvement en faveur de l'indépendenec aux Indes".
"Durant el darrer Congrés swarnjista a Masullpatnn — escriu — ha estat decidit
sobtadament, per 180 vots contra 22, que "Swaradje" signlllca Independència completa de l'índia lluny de tota Inlluèncla b r i t í m l c u ; en altres termes: " A fora els anglesos!" Aquests, tanmateix, no s'han pres aquesta decisió d'Una manera trílgica;
pensen, amb força raó, que aquest partit, amb tot I ésser c l niés Important de l ' í n d i a ,
no representa sinó un grapat d'individus perduts en l'oceft de les masses índies. Decisió, d'nllra banda, m é s aviat nefasta, per tal com é s massa agressiva I extromlsla.
cn contradicció evident amb el programa dels ull res purtlts Indis i , en conseqüència,
destinada a amuntegar noves dlllcuitats en la ruta qui ha de conduir a la unllat nacional desitjada. És cert que Mahatma Gandbl, ei veritable cabdill de tots els patriotes Indis, recomana als seus partidaris la resistència, perí) una resistència passiva,
envers ela anglesos, 1 que el seu objecte ílnal és molt més moderat: és el Home rule,
l'administració autònoma, en la qual el pobla Indi es trobés respecte als anglesos en
les mateixes relacions que els Dominions. Fins aleshores els mvaraja eren m é s o menys
d'acord amb Gandhl 1 s'esperava la fusió dels dos partits. Després de la decisió que
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acabem dVsnientnr, és m é s que probable que Gandbl Imurfi de scpnrnr-sc del p u r l l t
swamjlstu. Aquest sol exemple I molts d'altres demostren com s'és encara lluny d'aquellu "unió nacional dels pobles de les í n d i e s " que Gandbl 1 altres i>olltlcs Indis, en
plena consciència de les exigències de l'Iiora, prediquen amb tant d'urdor."

Més, però, que aquestes discrepàncies entro els partits nacionalistes, fan
mal a la causa de l'alliberament les diferències i els odis entre indis i musulmans. Gandhi i d'altres personalitats clarividents s'esforcen a conciliar aquestes ducs poblacions que es detesten, però llurs esforços han estat fins ara inútils. Aquest antagonisme explica perquè Gandhi s'ha obstinat en la seva
tàctica de no cooperació.
Ara bé, l'articulista creu que aquesta tàctica ha estat una error. "No
freqüenteu les escoles angleses", diu la primera recomanació adreçada als seus
partidaris, i , tanmateix el nombre de deixebles qui es presenten a les escoles
angleses és tan considerable que a penes la meitat dels candidats hi pot ésser
admesa. "No accepteu cap càrrec ni en l'administració ni en els tribunals",
diu la segona recomanació, i si bé la major part d'indis la segueixen, el nombre de "traïdors" no deixa d'ésser considerable. "No compreu, per vestir-vos,
cap drap de cotó anglès", diu en fi la tercera recomanació; però els draps anglesos són molt més barats i molt més vistents que els indígenes i , en conseqüència molt difícilment suplantables.
Aquests fracassos parcials de Gandhi aprofiten naturalment als partits
extrems. És el cas dc totes les lluites nacionalistes. E l fracàs de tendències
conciliadores no mena a l'abandó de la contesa, sinó a un grau més alt d'acritud. — F. S.

Classicisme i romanticisme
En l'estudi que sobre la poesia italiana des de Parini a Leopardi, publica
Giussepe Citanna a La Crítica (20 novembre 1925), tracta en forma molt discreta i serena la qüestió famosa del classicisme i cl romanticisme.
Citanna fa notar que sota la forma dels versos dels poetes neoclàssics
d'Itàlia es revelaven cl pensament i el sentiment romàntics. Així, remarca, la
lluita que entre clàssics i romàntics -començà més tard a Itàlia tenia un cert
caient de comicitat, "com d'una gent que combatés contra les pròpies ombres
projectades a la paret."
"L'error d'aquells poetes nostres — diu Citanna — era de no capir la profunda
necessitat històrica, l'alttsslmn valor espiritual del moviment romfmtlc, I de b«nilnr-lo
per una simple moda contingent 1 combatre'l després, cosa humana 1 natural, en les
Seves exasperacions uiés grotesques I absurdes, com sl aquestes fossin tot el romuntlclsme."
Creu l'articulista que la lluita entre neoclàssics i romàntics no té a Itàlia
sinó un valor històric superficial i contingent, i que no té un valor gaire més
considerable per als poetes estrangers.
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"Perquè, en suma — escriu —. o amb la paraula clíisslc entenem rel'erir-noa a un
concepte genèric de perfecció 1 mesura de f a r t , 1 aleshores aquesta paraula perd tota
determinació històrica 1 s'identltlca amb el bell Ideal de tots els temps; o ens referim a
un concepte d'estil, expressió d'un especial sentir liislòricariienl ilelermlnahie en l'època
ereco-romana, 1 és clar que fem una nova a b s t r a c c i ó 1 emprem un concepte a n t i h i s t ò r i c
quan no ens adonem que aquell estil fou una època històrica l , com a t a l , Irremeiablement esvaïda en la r e a l i t a t ; I per això aquell que avui, com en els temps del Koscoio,
expressés els seus sentiments a t r a v é s d'aquell eslll, seria un involuntari IMós, falsarl
d'ell mateix I dels altres. Aquestes consideracions haurien de semblar dellnltlvament
òbvies; tanmalelx l'experiència demostra que els historiadors 1 els crítics de la literatura no ho tenen sempre ben clar a la ment.
Naturalment, el neoclasslclsme del segle x v m no és Ja el Renaixement. Kn aquell
temps es retornava al món de Roma 1 de (irècla després de l'obscur treball medieval,
quan la vida antiga havia estat submergida per la maror capgiradora i Informe de la
bnrbíirie, I tanmateix il·luminada per la nova llum del cristianisme, A la II del Setcents,
es lorna al món greco-romri després de la reacció romàntica cristiana i medieval. En
el primer cas, més que un retorn, tenim galrelié un descobrí ment ; un continent
meravellós recorregut en tots sentits amb ansiosa I d i ü r n a fatiga després d'una nit de
segles, Kn el segon, dlguem-ho clar, é s l'arribada a un pals exòtic després d'un viatge
insòlit I d'excepció. Chénler 1 Guérln, llòlderlln, Keats, Foscolo, Crlllpar/.er, són tols
profundament romèntlcs en l'ànima 1 llur classicisme és, doncs, t a m b é romanticisme, aspiracions nostàlgiques v à r i a m e n t acolorades envers un passat que és només el passat de
llurs somnis Pilla fantàstica de llur desig errant I insatisfet del món. Vàriament acolorades, he d i t ; però trolio que encara he dit ben poc: ai si baixeu de les notes genèriques que els ajunten a les vives à n i m e s de ca(|i un d'aquests poetes! Què esdevé
aleshores aquest neoclasslclsme d'etiqueta ciassillcadora damunt un grup d'herbea des de
lluny semblants? Ksdevé una llosa de plom que destorba de veure I de sentir."
T ("itanna fa una suggestiva c o m p a r a c i ó e n t r e els poetes del K é n a i x e m e n t
i els del Neoclassicisme setcentista, p e r t a l de m o s t r a r la d i f e r è n c i a
e n t r o els uns i els altres, i e l c a r à c t e r essencialment

essencial

r o m à n t i c dels ú l t i m s ,

enyoradissos d e l m ó n g r e c o - r o m à , al c o n t r a r i dels e s c r i p t o r s d e l R e n a i x e m e n t ,
que, p a r t i n t de l ' i d e a c r i s t i a n a , no e n y o r a v e n aquell m ó n a n t i c .
E n s p e r m e t e m de. recomanar l ' e s t u d i de C i t a n n a a l ' a t e n c i ó i a la m e d i t a c i ó d ' a q u e l l s l i t e r a t s i c r í t i c a de casa n o s t r a que e n c a r a p a r l e n d e l p r o b l e m a
del classicisme i el r o m a n t i c i s m e a m b t ò p i c s i a m b f o r m u l e t e s massa s i m p l i s tes.

— A. B. i V .

i

L'ensenyament de la Història
En el Mercure de France (15 de novembre), A. Chaboscau tracta del problema de la Història dins l'ensenyament. Com s'ha d'eusenyar la Història?
A qui? Quan?
Cliaboseau troba perniciós el vell mètode, que convertia la Història en un
munt de dates, genealogies, grans casaments, batalles, setges, tractats i anècdotes quasi totes llegendàries. Combat també l'actual sistema francès, de
importació germànica, que prescindeix d'allò (pic hi ha d'interessant i important en la Història externa i anecdòtica i es reclou en l'anomenada bis-
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lòria interna, per a explicar a les criatures les institucions i els costums, els
diversos règims de la propietat, de la producció i del canvi, els problemes fiscals i monetaris, o sigui sociologia comparada, dret constitucional, filosofia de
la història i economia política. Això, diu, és pitjor que el vell mètode.
Creu l'arliculisla que la Història no ha d'ésser ensenyada a l'escola primària elemental. "La raó d'ésser de l'escola, — diu—, és de fornir als infants, a tots els infants, els rudiments dels coneixements que els seran més
tard indispensables en tota situació social indistintament. ] seria donar proves de mula fe cl discutir que hi ha molt poques professions en què la coneixença de la Història sigui útil."
La història, segons Chaboseau. no ensenya ni pot ensenyar a viure. Però
afegeix que l'home és força més que un ésser d'ofici. Pensa, i sent la necessitat, de pensar. 1 la Història ensenya a pensar.
"Preelsaniprit aquesta branca de la Instrucció—escriu — no hauria d'esser culpartir di·l moincni en (iiií1 hom pol estar regur ipie donarà frulls. Sols
al coinem; de l'adolescí-ncla un hom es troha en situació de poder pensar 1 per tant,
aleshores. 1 no abans, ca) començar a aprendre la Història."

tivada tlns n

El millor és reduir-sc, de primer, a conèixer suficientment un lot molt petit
de grans fets. La part essencial d'algunes biografies de personalitats represintalives; el relat sumari d'algunes de les batalles que més influència han tingut; algunes anècdotes autèntiques, típiques i evocadores; algunes indicacions
sobre els règims polítics i socials que han tingut, molta durada. Això és el que
Chaboseau creu que val la pena d'ensenyar als nois.
Per a ensenyar això troba que no cal un curs especial d'Història, que no
creu propi de les escoles primàries elementals, ni en les primeres classes d'altres establiments. Aquestes nocions emhrionài ies serien donades en els didals,
recitacions i lectures explicades.
Algunes coses de les que diu A. Chaboseau ens semblen molt discutibles.
Però d'altres marquen, al nostre parer, una Urna orientació en el difícil problema de l'ensenyament escolar de la Història. — A. 1{. i V.

"Liber Pontificalis", publicat pel P. March
A la Revue des questwm històriques, de l'aris, trobem una nota de M. ES.
G. Ledos sobre la recent publicació del "Liber Pontificalis" segons el manuscrit dc Tortosa, pel jesuïta català Pare Josep M." March, qui ha fet a més,
sobre el cèlebre text relatiu a la història dels papes, un estudi molt notable.
Els comentaris de M. Ledos són força elogiosos per a l'erudit eclesiàstic
català. A continuació els reproduïm:
FA. l i . P. MARCH I EL "LIIIKK PONTIKICAI.IS". — l)n la seva edició ninglslral I dissortadament esgotada del "Liber Pontificalis" (1880-1892). Mona. L . Duchesne es
planyia de no haver pogut trobar, entre tantes còpies d'aquesl recull cèlebre de les v l -
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des dels pnpes, sinó un manuscrit antic (el Vaticà 3762 del X i l è segle), que contingui
la continuació fins a Honori I I , a t r i b u ï d a a l'andolf; I tant I I sabia mós greu per quant
el s a g a ç crític s'bavla adonat que aquest manuscrit, degut u un bibliotecari de l'abadia de Sant G i l , en la diòcesi de Nlmes, Pere Guillem, contenia errades de transcripció
manifestes 1 senyals d'addicions 1 supressions. Com que Pandolt havia estat un partidari aferrissat de l'antipapa Anaclet I I , era de preveure que hom hagués pres cura
de fer d e s a p a r è i x e r tots els manuscrits de la seva obra, deixant només 'el de Pere
Guillem a causa dels endolciments atenuants que hom hi havia Introduït.
Una bona sort, una d'aquestes sorts que Déu reserva als recercadors pacients, va
fer caure en 1010, en les mans d'un j e s u ï t a espanyol, el P. Josep M." March, una còpia
Integral de l'obra de-Pandolf; troballa tant m é s admirable per quant dos erudits de
In valor del R, P. Uonllle I de M . Catelaln havien deixat escapar aquest manuscrit en
llur calfileg de la biblioteca capitular de Tortosa, on és conservat, 1 que més tard un
altre erudit, el canonge O'Callaghan, bibliotecari del Capítol, no havia esmentat aquest
error.
El P. March senyalíl la Importància d'aquest manuscrit, en 1911, en un article de
h'azún i Fe, que no sembla que fes aleshores gran soroll en el món de l'erudició (malgrat això, fou senyalat en l'excel·lent Revtte d'Ilixtoire EcclómistUine de Lovalnn).
P e r ò no podia deixar indiferent un savi del tremp 1 de la valor de Mons. Duchesne;
a més, ell conllrmava amb escreix les conclusions de la seva crítica tan s à v i a i penetrant.
El P. March, que teniu per al savi director de l'escola francesa de Itoma una admiració respectuosa que no dissimula pas, s'havia en t ès amb ell per a donar d'aquest text
preat una edició, la Introducció I l'anotació de la qual haurien estat redactades per
Mous. Duchesne. Ueduït a les seves soles forces per la mort del gran erudit, ha reeixit
de la tasca d'una manera que fa el més gran honor a l'extensió de la seva erudició 1 a l
valor de la seva c r i t i c a : Libcr J'ontificalin prout exi«lat i n codici manuscripto Dertugenxi (Barcelona, lOSH).
Sense entrar en un estudi crític del seu treball, convé de senyalar alguns punts.
El manuscrit prové d'una abadia benedictina francesa; el canonge que en fa donació
en l'any 1375 per testament a l capítol de Tortosa, Francesc Crlstòfil, era el 1370 estudiant a l'Universitat de P a r í s . La vida de Pasqual I I no té per autor P a n d o l í ,
com pensava Mons. Duchesne: el P. March ho estableix amb proves certes; tampoc ho
és el cardenal Pere de Pisa, com Imaginava Waterlch, sinó que té per autor un laic.
Aquest treball, que posa al P. JP, M . ' March en el millor rengle dels erudits hispànics contemporanis, mereixia d'ésser senyalat als lectors de la Vie Calholique. E l Pare
March dóna a entendre que prepara una nova edició crítica del H b e r PonlificaUs tot
sencer. Esperem que podrà realitzar aquest projecte."

A casa nostra, han parlat d'aquesta notable edició del "Liber Pontificalis"
dos dels millors erudits catalans: Ramon d'Alós, a "La Veu de Catalunya",
i Ferran Valls i Tabcmcr a "La Paraula Cristiana". Es tracta, en veritat,
d'una important contribució catalana a la història de l'Església de Roma. —
J. A.

El periodisme funerari
L'escriptor que, en les columnes del diari Tarragon-a, signa "Oliveri"
(Domènec Guansó), en el número del dia 8 de desembre, del 1925, publica Un
comentari titulat: "Periodisme funerari".
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Comença dient que "La Vanguardia" és un periòdic extraordinari, per
tal com té una bona informació nacional i estrangera i uns llargs articles soporífers. Afegeix, en son elogi, que té, a més, unes excel·lents pàgmes d'anuncis i unes pàgines d'esqueles magnífiques.
Malgrat d'això — diu Oliveri —, hom no pot assabentar-se per La Vanguardia del que passa ací, i quan se n'assabenta és sempre en un sentit negatiu.
Traduim textualment:
L'encarregat d'aquesta tasca tan enutjosa í s generulment Oazlel. Atzt, por exemple surt un bell llibre de versos: Oazlel, en lloc de lloar-lo simplement, deixa a i x ò de
banda 1 envesteix els crítics de Catalunya I unes Il·lusòries capelletes lltcríirles. Es
Parla d'Inlcnslllcur la novella catalana: Oazlel "demostranV que Catalunya no pot
tenir novel·la nl novel·listes. SI es tracta d'homenatjar Uusslnyol, Oazlel dlrí» que no
W una corona de llorer, sinó d'espines, la que volen ofrenar a Uusslnyol els Intel·lectuals catalans."

"Oliveri", amb una visió claríssima, segueix dient:
"En resum, Oazlel té sempre a punt un gerro d'aigua freda per apagar el nostre
entusiasme. E l pitjor, però, no í-s pas això. H I ha d'altres periodistes que fan el
•aatelx, des do pàgines no tan pomposes com L a Vanyuaniia. Aquests, però, ho fan com
n francs adversaris; Oazlel, en canvi, ho fa simulant servir la causa i l'esperit de
Catalunya.
No són casos casuals els que hem citat. No. Són l'encadenament lògic d'una
determinació deliberada. Cal que hom observi la cura que t é L a Vanguardia de no
Citar mal els noms de cap escriptor, de cap |)oiítlc, de cap artista c a t a l à . SI mal bo
fa. és entre els anuncis de llaunes de conserva I de pastes per a sopa."

I afegeix l'articulista amb un sentit d'observació aguda:
"Per a entrar plenament en les columnes de I M Vanguardia, cal que els nostres
artistes, els nostres polítics í els nostres escriptors emigrin abans de Catalunya, »
Que morin."

L'articulista documenta la seva afirmació:
"Eugeni d'Or» va començar d'existir per a £ a Vanguardia al dia que passft l'Ebre;
En Cambó, el dia que va ésser ministre; En Oulmerft, ílns al dia de la seva mort. I encara Oulmerà, a l'endemil del seu enterrament. Ja va ésser oblidat per L a Vanguardia,
Qui sap si p e r q u è era sepultat en la nostra humil terra catalana."

També E l Dia de Terrassa, del 11 de desembre, dedica el seu editorial a comentar amb paraules enceses de noble flama idealista l'agre alè que
llença Gaziel damunt les nostries coses més pures. — M. F.

Els Hibres-fites
En el diari manresà E l Pla dc Bages trobem (11 desembre del 1925) un
interessant article titulat "Els llibres-fites". Comença així:
" H I ha en tots els moviments col·lectius 1 en totes les vibracions Ideològiques unit
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sèrlo d'eluiH's, (juc moll bé podrien ésser assenyulsides coiu n fltes per uns llibres que
d'àQUMta iiiiinera dins ia història d'aipiella evolució esdevenen cabdals. En la nostra Ideologia polllica bi lia una gradació de llibres que marquen amb molta precisió les
senyals de rascendiment. "Las Nacionulldades", de F. I ' l i M u r g u l l ; " E l Catalanisme",
de Valentí A l m i r a l l ; "La Tradició Catalana", de Torres i liages; "Uegionallsme I
Federalisme" de Duran I Ventosa; "La Nacionalitat Catalana", de Prat de la Illba I
".Nacionalisme 1 Federalisme", d'Antoni Uovlra i V i r g i l i , són al nostre entendre, entre
altres de menys importància, les lites que marquen gradualment la nostra ascensió
política."

L'iuliculistu parla de la necessitat de produir llihres-fites, quan arribi el
bon temps. Ara, — diu—, el temps no é s propici per a aquestes tasques, que
necessiten un cel clar i una ólímatologia propícia. " E l silenci, afegeix, ens
pot ajudar a fer més pura l'obra."
Diu també que acaba de llegir el llibre de Barrés: "Scènes et doctrines
du mitionalisme", editat per la casa Plon. S'excusa de comentar-lo tot repetint l'argument del mal temps. Lamenta que el fred l i g l a c i l a ploma, car
reconeix que el llibre s'ho val; és ple de suggestions que no es marceixen.
Acaba i l i c n t :
"Nosaltres, Ja que no podem fer-bo iier manca de temps I d'espai (entre altres
coses), des d'aquest lloc preferent del diari, indiquem als nostres lectors que, ara m é s
que mai, vagin agafant els nostres lllbres-lltes 1 desglossant-los poc a poquet, menudament, tot criticant-los assenyadament i amb serenor, i seran uns bons exercicis espirituals.
,
Ara, tampoc serà de més la lectura de "Scènes et doctrines du Natlonallsrae", I
que tot plegat bo embolcallem en la Ironia de pensar que quan ells bi van, nosaltres ja
en tornem." — M . P.

Hi ha una pintura jueva?
Adolphe Basler ha publicat al Mercure de Francc (15 novembre 1925) un
curiós article en el qual fa un inventari dels pintors jueus de tot el món, amb
ia finalitat d'establir si hi ha o no hi ha una escola "ètnica" o nacional jueva
de pintura. A. Basler conienea per senyalar el l'et que tots els pintors o eseultors jueus pertanyen als dos últims segles, és a dir, que Israel no té tradició pictòrica ni escultòrica. Això no és un argument prou seriós per deduir-ne la impossibilitat d'una escola jueva. Ben al revés.
"SI gran escoles nacionals desaparegueren a Itàlia, n Holanda, a Espanya, |ierqué
no |)oden brollar noves escoles entre els polonesos, els iugoslaus I à d b u c entre els
bebreus moderns, per refractaris que fossin en llur passat al geni p l à s t i c ? "

El ceri és. però, que després d'un detingut examen de valors la conclusió
d'A. Basler és negativa.
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"Els pintors Jueus van fer pintura aneodíitlca n Etpooi que floria nquesi gènere.
Van «er més tard realistes. Impressionistes 1, dels Jaure* I les espeeularlons ruhlstes
ençft. trobaren com e l l pintors d'altres rnees el que calla potser a llur calent n a t u r a l :
problemes, un art ple d'al·lusions n les Idees, una eslf-llni preconitzant una ma.nera. per
dlr-lio així. algébrlen d'expnnsar les fornies 1 siilislllulnl a la beutat òptica una beutat
ben abstracta."

Aquestes caraoferísfiques uniformes, però. són constitutives d'escola*:
"Mi ha una pintura Jueva? No, rt-spoiulrcm. I I I hn Jueus que ham après a fer
l·lnturn 1 escultura a Paris, a Uerlfn. a Munic, a Londres, a Amsterdam: entre ellR
nlpuns talents exc^-ionals. Perí) els talents sén sempre I per tot molt escassos.

Cal advertir que A. Basler ha arribat a l'anterior conclusió a despit de
entre els jueus a Picasso. a l <|ual fa, amb certa fantasia, horeu dels
"decoradors abstractes Àrabs o cabalistes jueus d'Espanya". — Z. d ' E . .
'•omptar

El Sant Francesc de Chesterton
Ti'il·lustre assagista catòlic anglès 0. K. Chesterton, qui en la seva famosn i discutida "Història d'Anglaterra" presenta una visió tan nova de
l'Edat Mitjana, té publicat un llibre sobre Sant Francesc d'Assfs on la figura
dd "poverello" es dibuixa també amb colors orisrinalíssims. Un capítol d'a'incst llibre, ha aparegut en traducció francesa n La fíevvr TTvivrrsrlle
(1 octubre). TTenVen ncí els millors fragments:
"Es tracta d'un home — diu Chesterton. referlnt-se al Sant — al qual els arbres
no deixen veure el bosc. Snnt Francesc era un home que no volia pas veure el bosc en
comptes dels arbres. Volia venre cada arbre com una cosa distinta I qnasl sagrada,
••"m una criatura de P é n , I per tant com nn germft de l'home. P e r ò no volia recolzar
cintra una decoració de teatre, posada nllfi rtnlcnment com a segon terme I Inscrita
sota aquest títol general: "Decoració: un bosc". Des d'aqnest punt de vista podem dir
'l'ie era massa dramfttlc pel drama. La decoració s'hauria animat en les seves enmè•lles: IPS parets s'haurien posat a parlar de veres, com en el "Somni d'una u l l d'estln".
I els arbres haurien realment avençat flns a Punslnane, Tot s'hauria trobat n primer
terme I sola hi llum de la bateria. Tota cosa hauria esdevingut en el sentit total nn
personatge."

fis panteisme, això! No, tot el contrari, perquè no veu la natura com
un tot, perquè la ven en els termes que queden exposats. El misticisme de
Sant Francesc d'Assfs no és panteista, sinó semblant
"nl bon sentit de l'Infant. T7n Infant no tó cap dlflcnltat a comprendre que Dón va
for PI vnt | «i zn* tot I doïinnt-sp perfpctament compte que fer gats I gossos del no res
ès una operació misteriosa que sobrepassa la seva Imaginació. P e r ò no h i hauria cap
Infant que us comprengués sl amalgaméssiu el gos, el gat I tota la resta en un monstre
ónlc de mlríades de potes que vosaltres nomenaríeu natura. T/Infant es negaria resol-
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lament n reconMxer cap n l cnn en aquest animal. Sant Francese ern nn m í s t i c perí)
creia en el misticisme 1 no en la mlxtlflcaclrt. Rn tant que místic, era enemic mortal fle
tots aquests mfsflcs qui AnowMMIi els contorns de les coses 1 dissolen l'entltnt en llur
ntmrtsfern. Era nn místic de ple dia I d'altn nit, no pas un místic de la penombra.
Era el contrari, ftdhuc, d'aquesta mena de visionari oriental que 6s místic perqufr ($g
massa escèptic per ésser materialista. Sant Francesc era ben M un realista, en el
sentit més exacte que tenia el mot n l'Edat mitjana."

Chrstcrton exposa de sepniida el seu concepte de la "polidesa" del Sani,
capat; de donar excuses a un pat, polidesa, però, que tenia alguna cosa de la
entre reis acostumada. Sant Francesc, que veia els arbres i no el bosc. veia
els homes i no la multitud. I "tractava la multitud d'homes com una multitud de reis" i aconseguia emocionar-los. Com? Amb un gest.
"Amh aquest cest Francesc d'Assís nvençava entre els homes, 1 hom reconefrué
nvlat que fenia alcnna cosn de mftfrlc I que operava, en un doble sentit, com nn encís.
Perf) cal concehre'l sempre com un cest n a t u r a l ; car. en veritat, quasi era un (rest
d'excusa. Cal representar-se Sant Francesc nvencant així. r à p i d a m e n t , a t r a v é s del
mén. nmh una mena d'Impetuosa polidesa, amh un moviment que gairebé era el d'un
home que enn sobre un cenoll mlc per preclpltaclé. mlc en homenatce. El rostre ardent
sota In caputxa bruna ern el d'un home sempre en camí cap B alcuna banda, com si
perseeuís. nl mateix temps que el seenla tan bé. el vol dels ocells. I aquest sentit del
moviment és en veritat l'expllcnclé de tota la revoluclrt que ell féu. car In seva obra
fon nnn mena de t e r r a t r è m o l o d'erupclé volcànica : explosió que projectà enfora amh
una encrela dinàmica les forces apllotades des de feia deu secles a la fortalesa o arsenal dels monestirs, I dlsnersà follament totes les seves riqueses fins n les extremitats
de la ferra. En un sentit m é s just que el que l'antítesi ceneralmenf expressa, es pot
dir que el qne Sant Ttenef havia arrepleeat, Sant Francesc va escampar-ho; perft en el
rr.ém de les coses espirituals, el que havia estat recollit I cunrdaf com a era vn ser
dispersat pel món com n sembra."

Heu's ací alguns dels trets generals que Chesterton atribueix a Sant Francesc i a la seva obra. Com ens plauria nue l'any vinent, any sant del franciseanisme. algun del- nostres escriptors (Marià Manentt) volgués dotar les nostres lletres amb ia traducció del raernyellós assaig de Chesterton! — T. G.

EI romanticisme
Josep Aynard escriu a la Revur dr littrrnfiire rtmpnrfr (octuhre-desembre). a propòsit del romanticisme literari;
"SI definim el romanticisme com anarquia, individualisme excessiu, horror a les
redes, divinització de la passió, misticisme democràtic. T.amarflne. Víctor TIutro.
VlKny, no són. doncs, romàntics en llurs començaments, quan ells creuen ésser-ho més.
car no velem res de fot alxA en ells. SI el deflnhn com a reacció històrica, retorn al
passat, 1 principalment n l'Edat mitjana cntMIca, Tlousseau ja no és, doncs, l'avantpassat del romanticisme? Cnr és evident que la seva Inspiració és m é s aviat protestant 1 democràtica, I girada del tot cap n l'esdevenidor."
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Què 6s, doncs, el romanticisme? És, com vol Ernest Scillière, "un mal
de l'esperit caracteritzat per una religiosa evicció de la raó i de les seves
obres, pel desbocament sagrat de la sensibilitat, per la santa exposició del jo
i l'adoració del primitivisme natural?"
Josep Aynard no arriba pas a coincidir-hi. 1 després d'aturar-se breument sobre els diversos romanticismes literaris nacionals, escriu:
'Sembla, doncs, que es |>ot admetre que el romanticisme no éa tant un moment de
la història de les Idees, o una doctrina, com un matis de la sanslbllltat que acompanya
les revolucions profundes. K n aquest sentit es pot parlar d'un romanticisme etern,
difús en la h i s t ò r i a ; però seria prudent, no obstant, de restringir l'ús del mot per
designar, en els temps moderns solament, en l època de lu Revolució Pdfitica i social,
l'angoixa del dubte universal." — W .

Joan Santamaría
Josep Maria Boronat i Recasens dona a La Publicitat (12 gener 1926) una
interessant entrevista amb Joan Santamaría, el vigorós autor d'"Històries
extraordinàries" i de "Ma vida en doina". En Santamaria explica detalls de
la seva vida, del seu esperit i de la seva tasca literària. D i u :
"— Soc fill de Lleyda. Vaig restar allí molt poc temps. Jo em considero 1111 de
Karcelona, perquè ós on he passat tota la meva Infantesa I l'adolescència. A r a tinc
uns trenta vuit anys, tinc bufet obert, I em dedico de ple a la literatura.
Jo era un estudiant pèssim. Era l'antítesi de l'-euipollón". Vaig fer uns cursos
de medicina, 1 per consell de In meva mare vaig deixar aquella carrera.
Comencí d'estudiar la carrera de Mels, 1 tot ho estudiava menys les assignatures; les IlengUes, tant vives com mortes, m'obsessionaven; só el llatí, el francès, l'anglès, IfttaUà, l'alemany; vaig estudiar durant un quant temps l'astronomia; la fllosolia
liiinbó m'Interessava...
Dels anys que Jo estudiava Dret, va sortlr-ne una bona fornada d'homes Il·lustres.
t>el que mós em recordo ós de Rovira 1 V i r g i l i . Llavors, ningú no hauria d i t que d'aquell xicot tan modest n'haguós de sortir el formidable home d'avui. Em recordo d'una
vegada que essent preguntat pel professor ens va tenir tota l'hora sota la seva paraula
urborada: ós que per comptes d'explicar la lliçó ens havia anat desgranant tota una
mugníllca apologia del federalisme I de PI I Margall."
A una altra pregunta respon:
— Vaig acabar la carrera d'advocat als 10 anys, p e r ò no vaig deixar mal, ara una
cosa, ara una altra, d'estudiar. Mós tard, abans de casar-me, exercint un cArrec mig
dlplomiMIc, vaig tenir ocasió de donar la volta al món. Jo he viatjat moltíssim. Tots
els països I ciutats que surten nls meus llibres han estat visitats per m l . En algunes
ciutats de Romania, F r a n ç a I Itfilla. hl he viscut algunes temporades.
ï n m b ó he estat sempre, I encara ho soc, un formidable excursionista. Conec tot
Catalunya pam a pum. E l que mós m'agrada, com u excursionista, ós el Plreneu, les
Oulllerles I molts trossos de la part alta de Lleyda."
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Preguntat per les seves afeccions i gustos, respon:
"— Totes les arts m'atrauen 1 em captiven. L a pintura m'agrada molt; em deixo
l»erdre molt poques exposicions. L'art que Jo estimo més, però, és la música. l)es
d'Infant que m'agrada amb deliri. M'honoro de saber tocar el ceHo 1 el vlolt. La meva
memòria musical és formidable; em basta oir una sola vegada, quan vaig al l.lceu o ul
l'alau de la Música Catalana, una òpera, una cançó popular o una simfonia, per enrevessades que siguin, per recordar-me'n després de mòlt de temps."

Després de declarar que està content de l'acollida feta pel públic a "Ma
vida en doina", Santamaría parla de les seves obres de pròxima publicació i
en preparació. Està a punt de sortir " L u filla de Tartarí", que és u n cant a la
Provença, però que no té res a veure amb el "Tartarí de Tarascó" d'All'ons
Daudet. Les "Memòries del doctor Verdós", comentades en "Ma vida en
doina", seran continuades en "La nau al port", obra ja anunciada, i potser
escriurà altres volums de continuació. A més té preparades dues novel·les, una
de les quals du per nom: "Pols de la terra", que serà un conjunt do narracions
realistes.
"— P e r ò una obra lil ha on he posat moltes Il·lusions 1 esperances. I en la qual em
posaré a contribució plenament; és una sèrie d"'Kplsodls Nai·lomils", on es glossant en
cada un, un fet Important de la nostra H i s t ò r i a . No obstant la comuna denominació,
res no tenen a veure amb els "Eplsodios Naclonales" de t í a l d ó s ; llleriírlament I espiritualment tenen una altra visió 1 orientació. Amb el fons històric necessari, cm proposo
donar vida a uns personatges Imaginaris sempre, però col·locats dins d'aquella època I
ambient, això és, que a més de la part històrica Imprescindible, hl liaurfi una part novel·lesca que p r o c u r a r é que sia el més possiblement agradable, .la en tinc deu d'acabnt.s: "Els primers catalanistes", "La batalla de Panlssars". "Montpeller I 1>. Jaume",
etc, etc. En tinc molls de començats.
Ara sols espero que el temps sigui a propòsit per començar a publl··ai·-los,
cal d i r com desitjo que sigui quant més aviat millor."

I no

Joan Sanlainaria és un puixant escriptor amb immuiiciada aptitud pei
El seu fort és la imaginació fertilíssima, creadora, l l o m
podrà opinar diversament sobre alguns dels gèneres a què fins ara s'ha dedica!
En Santamaría; però ningú no pot deixar de reconèixer cl seu ric talent. F,l
domini del llenguatge no ha estat donat de eop; com un do del cel. a aquest
escriptor, i ell ha d'esforyar-se per acabar-lo de conquerir. — J. A.
a gèneres diversos.

Agustí Esclasans
S'ho creu de delni el senyor Esclasans que hom li la el buit ? Si s'ho creu,
voldríem demostrar-li que la RsyiSTA d e CATALUNYA no realitza una tal operació ncumàtica amb ell ni amb ningú.
Aquest jove escriptor — té de '25 a 30 anys, segons les seves pròpies pu-
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raules — és desconcertaut per als qui no tenen idea de la seva psicologia
Coneguda aquesta, almenys en els trets més importants per a un eseriptor,
queden explicades moltes coses inexplicables al primer cop d'ull. Trobem que
I Ksdasans és intercssantíssim. l l a escrit i escriu coses molt lúcides i iitfudes.
N 'ha escrit d "altres de lamentables i íalses.
És sempre sincer A. Esclasansf Ho dubtem molt. 1 afegim que més
ens estimaríem que, en algunes de les seves dites i fetes, no hi hagués sinceritat, perquè si fossin absolutament sinceres, hauríem de renunciar a l'esiicnin".-a de guariment dels grossos defectes que, en mig de notables qualitats, presenta aquest escriptor. Un amic ens feia observar dies enrera que certs eairets
de l'Agustí Esclasans i Folch no serien motiu d'alarma en un jove de 18 o 20
anys; però en un jove de prop de 30 són ja una mica alarmants, i ho serien ena r a més si persistissin. A nosaltres ens sabria greu que aquest escriptor de raça
i'0 arribés a resoldre en bé el seu tumult interior. Nò voldríem que fos una
Vlïor perduda o malmesa. Si els qui tenen damunt d'ell una influència espiritual l'estimen verament, han d'ésser els primers a parlar-li amb severilal de
certes desviacions deplorables.
Dit sigui això com a pròleg a la reproducció d'un article d'A. E M u u i f l
"l-a mala ruta que acaba bé", publicat a Bl Dia, de Terrassa (8 gener), i d Una
nota de Jmticia Socid (9 <le gener), sobre el dit escriptor.
Ileu-vos-ací l'article d'A. Esclasans:
"in im m o i u catalana que, dvnun * È·rt· unnw i de certa perUMUca «aa •etml·
•nani <•« pnbUqueo a can nottnc tenen un «est ftaatapor i de revolta, creuen i no
f e r r e n que un aactor <le la njstra literatura liti halxat de lo 1 que aquesiu diivalliidn
s'accentua cada dia int^s. Jo (M-nso tanilM'. en pnrl, rom ells. L u nmnern d'escriure i
de parlar daiminl paper Imprès, .aliada, o millor em ara, parodiada del poble — d'això
que ells en diuen poble, 1 que no és altra cosa que VUIKUS — com.mva d'ésser un umlls
Ue la nostra llleratura. Això, en principi, DO és un mal. Però és un perill que pol
dur nos un mal. Creuen molts catalans, I tampoc s'erren, que la Inlluéncla dels escrits
«l'uquests literals que hom anomena descordats, Brassos. fislològlcs, despreocupats.
Iranquils, "bandarres" per dlr-lio amb una paraula que ells mateixos ban consagrat
(no cal d i r noms d'aquests literats; Ja ens entenem; diguem només el de l l u r representant més visible: Josep Pla) damunt la nostra literatura normal, ei nostre públic normal, les nostres sensibilitat I InteMiRèncla normuls, pugui ésser a la llarga com una
onada massa ampla I massa plena que ofegui obres 1 autors Inllnllament més dignes
d'estima 1 d ' a d m i r a c i ó I d'emulac ó que no pas aquests literats "Indein-ndents" de nova
fornada. Certament, el perill h i éa. A r a , que Jo crec. I a i x ò é s una o p l n l é potser excessivament personal, que aquest perill hl ha d'ésser; ftdhuc, que calia que vingués un dia
0 altre. I que potser I tot és bo que hagi vingut ara que tots sabem u qué atendre'ns I
iHMlem Immunltzar-nos tranquil·lament sense aixecar les mans al cel ni dibuixar gestos
• Micmosos. N o ; gràcies a Déu. Ja estem curats d'espant. I les paraules, les expressions,
les parrafades barroques, recargolades I gruixudes no ens esveren nl ens fan fred ni
calor. Certes "Independències", en lloc d'espaventar-nos. ens fan somriure, simplement.
Sempre h i ha hagut l sempre hl h a u r à un sector públic — el més I m i s m a n t . sl voleu —
que ea complaurà amb aquesta manera de parlar I d'escriure. Sempre, p e i » . hl baurí»
t a m b é un altre sector que no s'hl complaurà. I que després d'entretenlr-g'hl una estona
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pasuurà de llarg 1 no a'enrecordarà més. Pensem tots plegats, els escriptors 1 els lectors conscients, que lu cosa que Importa, en realitat, en totes les literatures, són els
autors 1 les obres que produeixen 1 veuen la llum amb un partit pres de "saber fer-se
c à r r e c " d'allò que deuen representar ells 1 elles dintre la història de l'art. I que, precisament, aquesta història de l'art fretura una vàlvula d'expansió, un resplrader, un camp a l'aire lliure on un sector del mateix art pugui de tant en tant i a certes èpoques, estirar els bragos I les cames, o àdhuc, si molt convé, tot el cos. Considero
im'itil d i r que no crec n l he cregut mai en aquesta mena d'expansions; I ara, desprós
d'haver muntat el clnyell ordenat del "Sistema" damunt la carn del meu Esperit, encara
menys que abans. Jo he combatut i em penso seguir combatent aquest to literari que
promou les nostres queixes. l'euò mancaria a la sinceritat sl no us digués que al fons
de ui quan ho combato, tinc com un punt de remordiment. Aquests escriptors fan obra
desviada, és cert; però cal pensar que entre els públics, entre tots els grans públics, hi
iia una massa enorme de gent desviada, a la qual solament podem 1 devem atreure a la
nostra literatura per mitjà dels autors i les obres desviades, i que, altrament, no seran
mai nostres n i vindran mal amb nosaltres. U I ha lectors als quals cal parlar amb
aquest t o ; si no, no escolten I passen de llarg, lín aquest sentit, doncs, la tasca dels
literats que combatem é s prolltosa I , fins i tot, benemèrita. I si ells mateixos, escrivint així, frueixen i s'hi troben bé, no sé veure la necessilat oue nosaltres els volguem
esmenar la plana. Que facin ells lu feina llur de la manera que vulguin. I nosailre»
la feina nostra, que no té pas res a veure amb la d'ells.
P e r ò a m l em sembla que dins de tot d'aquest to esqueixat, que ara s'ha posat de
moda ( i que, com totes les modes, p a s s a r à una hora o altra) h i ha quelcom que respon
a la Idiosincràsia pairal dels catalans, autors I lectors. Jo he sostingut sovint, entre els
amics indignats davant d'aquesta manera d'escriure, que els literats ([ue creuen en
aquest to i h i perseveren estan dintre d'una tradició, bona o dolenta, IHTÒ que t é tant
de tradició com les que nosaltres enfrontem amb ella. Voleu dir que la prosa d'En l'la,
per exemple, no és un cus de vallfogqnlsme I de pllarrisme refinat? I la d'En SagarraV
1 à d h u c la de Feliu Elies 1 tants altres, voleu d i r que no és j a . per ventura, una matisació d'aquesta tradició de "fer olla" i "barrila", tan catalana, tan d'abans i d'ara,
encara que ens sàpiga greu el confessar-ho? L a lllosotia de r"afarta'm 1 diga'in moro" :
hfcu's ací la fórmula pairal d'aquesta tradlçló d'escriptors "Independents".
i'erò Jo no crec en totes aquestes falòrnles, desviacions a llur torn. En les meves
passejades quotidianes amb J. M . López-Plcó, Jo 11 he fet observar sovint la gruíi sort
que seria per als catalans l'aparició d'un Uabelals en la nostra literatura, l ' n panxacontenta amb humanitats: això caldria que fos el Uabelals c a t a l à . Que tota aquesta
part grassa, descordada, poca-|)ena, dels literats que ara mouen tant soroll I que s'emporten una gran part del nostre poble que llegeix I sap riure amb tota la boca oberta
I ensenyant les dents, fós un diu controlada I castigada per una forta i l'erma Idea renaixentista de cara a produir unes obres que tinguessin un pes I un volum eterns: heu's
ací la pedra fonamental damunt la qual deuria assentar-se aquesta branca rabelalslunu
de la literatura catalana moderna. Un home amb humanitats ben resoltes, que suplgués lllurur-se olímpicament nl gran deport elegantísslm del menjar, beure I no fer res:
aquest seria, i aquest serà, un dia o altre, el redemptor del to I l'estil d'aquests literats
que ara ens semblen un perill I un mal exemple per les nostres lletres. Per això Jo
sento un cert remordiment en combatreis: perquè, en el fons, em fa l'efecte que són uns
precursors, rudimentaris 1 elementals, del Itabelals que ha de venir un dia i que entre
tots devem suscitar.
Som Joves, excessivament Joves. A r n ens alarmem perquè uns quants escriptors
catalans mouen molt ela braços l fan la veu grossa per fer respecte. Això t a m b é són
Jocs de Joves. Aquesta manera d'escriure és una mala ruta que, t a r d o d'hora, a c a b a r à
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bé. Són ells ris qui comenmi In nmla rutn. Soni nosaltres els qnl dovom cstnr sempre
a P a g u l t per fer acabar hfi, noadèmlrament hfi. In ruta nqnestn començada mnlament."

En aquest article hi ha, éf clar, moltes afirmacions discutihles. i algunes
al·lusions personals poc justes. Però és innegable que A. Esclasnns hi planteja
amb vigorós estil un dels més importants problemes de la literatura i de la
psicologia catalanes. Qui pot. concebre que un escriptor com l'Eselasans.
que ens diu de vegades coses tan lúcides, acudi sovint, d'un quan temps ençà,
a procediments vindicatius gens recomenables i a esgarrifosos trucs d'autopropaganda? Aquests trucs són comentats càusticamcnt per J m t k i a Social,
en una nota que d i u :
"TA slnmilarísslm crftlc I poeta Inèdit A. Esclasnns, amb unn Rrnn propaganda
d'ad.lecMns hiperbòlics anuncia l'aparlcló d'nn llibre destinat principalment a fer
soroll. Cndnscrt fn soroll nmb el qne pot.
Annncln t n m M nquest nintelx escriptor una nova publicncló de c a r à c t e r personal
nne es tltnlnrfl "La Revlstn de rEsclasnns'·.
Aquestn posició d'un escriptor respecte d'nnn revlstn no és pas. com molts creuen,
"nn pura Innovació.
H I ha precedents entre hotlRiiers 1 cases de bancn. Diununt d'una taula de l'Ateneu
s'hl pot veure sempre una publicació tltulndn "Revista Jorba". E l senyor .Torbn no ós
rPs móg que un acreditat comerciant que tant us vendrfí unn lliura de cltrrons. unn
camisa de senyorn, com un bnrret de capell?». E l senyor Jorba fa propatrnndn I prou."

Dur és aquest llenguatge. Però a l'Esdasans l i pot ésser més saludable
que no pas el afalacs dels qui voldrien explotar-lo por a apologies d'ells i per
a agressions nls altres. H i ha una delicada responsabilitat mornl en In fnisó
de comportar-se amb aquest escriptor català, que es troba en un tombant decisiu de la seva activitat espiritual. Els qui l i faran més bé no seran els interessats aduladors i molt menys els qui l'empenyin pels pendents frenòtics.
— A. R. i V.

Els catalans de Mallorca
A propòsit de l'editorial de La Publicitat sobre el poeta rossellonès J. S.
Pons, FA Pla de Bages del 9 de gener publica un interessant article titulat:
"Els germans de Mallorca".
Diu l'articulista que, durant la lectura de l'editorial, recordava les hores
viscudes en les terres presidides pel Canigó, i que aquest record l i suggeria, a
més, el nom de València i de Mallorca.
Es resisteix a parlar de València. Creu que no és hora encara. Constata,
però, que gent de vàlua i el bon poble, conserven, a despit de tot, la pròpia
parla. Ve a dir que cal fiar al temps una bona collita.
Totseguit parla do Mallorca. Copiem textualment:
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"Dèiem que els records del Rossellrt ens obrien l'esguard mar enllft. cop a Mallorca, perquè la premsa d'nquelles terròs cada dia ens du noves proves que mal en
lloc del mf>n es sembra en va. sl hom no s'espanta de les mnles anyades.
Entre els diaris que arriben o la nostra Redacció, un dels que sempre fullegem
UBb m í s simpatia fs E l Dia de Mallorca, fts un diari fet nml) seny I mul) esperit de
comprensió, que sent afecte n la nostra lerra 1 sap el valor del passiu I de l'esdevenidor de Mallorca. En les seves planes hom llegeix sovtnt treballs en mallorquí I . fins
I tot, articles escrits d'acord amb les m é l severes normes de l'Institut d'Kstudls Catalans. Els articles que E l Sol publica de Itarcelona estant a cftrrec de "Roc G u l n n r l "
sobre Catalunya, hl són tota reproduïts, I els nostres problemes hl són estudiats amb
afecte. En una paraula: a t r a v é s de les seves píiglnes hom endevina l'exlstèpcla a
Mallorca d'un nucli Intel·lectual de veritables germans. Per altra p a r i , tothom sap
que Mallorca ha estat sempre pròdiga en aportar nuclis de selecció al nostre moviment.
P e r ò avui, més que fer un estudi de la germana Mallorca (I en dir Mallorca diem
Iotes les Illes que la circumden) volem anotar l'esperit de les festes de la Senyera de
l'Orfeó d'Inca. E l Pia, ultra el discurs íntegre de Guillem Forte/.a, escrit en un catalíi depuradísslm, dedica dues columnes a ressenyar-la; E I dia 8 l'Orfeó va beneir
In "senyera" brodada amb les quatre barres d'or I vermell. A l'una cara diu; er
(iitalfl "Orfeó 1,'Harpa d'Inca", 1 a l'altrn "Pe, P à t r i a , Amor". Un Jove capellà va predicar durant In cerimònia I ho va fer en mallorquí, un mallorquí pnssnt pel SemUnnrl
do Barcelona. B r e u : el cant de T'HImme Mallorquí", "Sardana de les Monges".
" I l l m m e de l'Orfeó", "Cant de la Senyem", etc, etc. Com aquí. Igual que n Mann-sn.
que a Barcelona, una vertadera "Festa de la Senyera", tal com estava anunciat,
I."Ajuntament regalava una corbata que deia: "I/Ajuntament" d'Inca B l'Orfeó".

Aquest número de E l Dúi publica, a més, una crònica de Cafalunya i
un editorial en defensa del Dret racial.
En cloure l'article, l'editorialista d'El PL·i dr Bages, d i u : "Que Déu doni
bon camí als germans de Mallorca, per la ruta empresa." — M. F.

