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G.-K. Chesterton—l'il·lustríssim hoste—ha dit no fa gaire a un
periodista de Madrid, que quan un hom es posa a teoritzar sobre l'enginy i l'humor, aquests temes us resulten les coses més solemnes del
món. Això és perfectament cert, i profundament cert. No cal veure-hi
una paradoxa. Tota teorització, tota filosofia veritable, àdhuc quan
s'aplica a objectes externament fútils i lleugers, és una cosa seriosa.
A l'Univers no hi ha res que, tractat filosòficament o científicament,
no sigui seriós. La filosofia de la rialla—molt més interessant tncara
que la fisiologia de la rialla, j a ben estudiada pels homes de ciència—
és tan seriosa i solemne com la metafísica. La mitja-rialla — que no és
la meitat d'una rialla, sinó una cosa ben diferent — serveix encara nr'-s
per a la filosofia. Així ningú no e s t r a n y a r à que tractem ací, amb posat
una mica filosòfic i amb mètode que vol ésser psicològic, el tema de la
ironia, que tant ens interessa, o tant ens hauria d'interessar, a nosaltres catalans.

Les virtuts de la ironia
La ironia és comprensió claríssima. Una comprensió tan aguda i
penetrant, que arriba a travessar l'objecte comprès—el qual esdevé
transparent—i va encara una mica més enllà. Aquest escreix de comprensió per transparència és pròpiament la ironia. Si el mot no fos
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pedant, diríem que la ironia és la " t r a n s c o m p r e n s i ó " . Per això la iron'a demana un perfecte domini del tema sobre el qual un hom l'exerceix. Parlar en to irònic de les coses que un hom no entén o no coneix
prou bé, és tot el contrari de la ironia autèntica. La ironia ve d'un
superàvit de coneixement.
Podem considerar la ironia com una proposta insinuant d'interpretació realista del món. Però el mateix qui proposa aquesta interpretació no ha de creure-hi massa, perquè si massa hi cregués deixaria
d'ésser un irònic per a esdevenir un dogmàtic.
L'ironista—pretès ironista—que es creu en possessió de la veritat, cau en un contrasentit. La virtut principal de la ironia és l'alliberarnos de les visions unilaterals que ens són presentades com si fossin
veritats rotundes, totals i seguríssimes.
Dins l'esperit humà, la ironia té una gran funció de vigilància.
Ella és la forma més desperta i constant del control intel·lectual damunt
els sentiments, les sensacions, els instints, els fets biològics. Per això
cal assajar-la, de primer, damunt de si mateix. No és verament irònic
qui no sent i no practica l'auto-ironia.
La definició retòrica de la ironia—"la ironia consisteix a donar a
entendre el contrari d'allò que hom diu"—és excessivament pretensiosa. Allò que hom vol dir d'una manera indirecta, irònicament, pot ésser
tan fals o dubtós com allò que hom diu literalment. La millor Ironia
no és la que vol donar a entendre el contrari d'allò que hom diu, sinó
la que es limita a mostrar que l'afirmació literal podria ésser entesa
a la inversa. Més que una antítesi, la ironia és una hipòtesi.
La ironia sobre un fet o sobre un home no és l'última paraula, la
paraula definitiva. H i ha la contra-ironia, la possibilitat d'ironitzar
la ironia i l'ironista. Riurà bé qui riurà darrer, diu la dita francesa.
Encara és més veritat aquesta altra dita que se'ns acut: somriurà
bé qui somriurà darrer.
En la polèmica, la ironia pot preservar-nos de la golafreria dels
triomfs teatrals, complets i repetits, que són perillosos. Aquell qui excel·leix en la polèmica—per art o per ciència—va a perill d'exasperar
els seus contradictors i de convertir-los en enemics personals. L'home
que sempre guanya, o qui guanya molt sovint, es fa aviat insuportable. Convé fer de manera que alguna vegada un hom aparegui perdent, per tal de no ferir massa l'amor propi de la colla dels contraopinants. Heu-vos ací una bona acció irònica.
L'estil irònic és, sobretot, un estil de combat cavalleresc. L'esgrima de la ironia, seguint les regles de la lleialtat, és un dels més nobles jocs intel·lectuals i una de les més belles' manifestacions a r t í s tiques.
Una bella ironia és una obra del millor art. Gosamm a comparar-
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la a una construcció del gòtic primitiu: fina, sòbria, graciosa, agosarada,
ingràvida. Ingràvida, sobretot. Ingràvida encara per a aquells als quals
va dirigida la seva fletxa terminal.
Sobretot, cal fugir de la ironia forçada, premiosa. Es neix irònic,
no s'esdevé irònic. No h i ha mestres d'ironia. Però, tanmateix, h i ha
mestres de bon gust en l'expressió de la ironia.
Per la ironia podrem desinflar els homes-globus, que són fum i
paper. Per la ironia podrem trabocar els "homes de pes", que són fum
i plom. En canvi, els homes de pes material, físic, els corpulents i els
obesos, poden ennoblir-se ingressant al Club dels Cent Kilos, que és
una lloable fundació de la ironia.
La ironia serveix de defensa biològica contra els estralls que podrien causar els esclats de l'espontaneïtat, provocadora dels cops impulsius. El cor a la m à ? La mà sobre el cor? E l cor ja està bé dins el pit,
dins la fortalesa que el protegeix. I tant com aquesta cuirassa, el protegeix la ironia, sentinella alerta.
Qui està mancat d'ironia, va escàs de reflexió. La reflexió és j a un
començament d'ironia.
Cultura més ironia, és igual a civilització.

II

Els perills de la ironia
Essent la ironia una qualitat essencialment intel·lectual, només
els intel·ligents poden j u t j a r amb ironia. Remarquem, sobretot, que
només els intel·ligents tenen dret a emprar la ironia amb els intel·ligents.
En l'home vulgar, el dèficit de la intel·ligència converteix la ironia en burla, que és la degeneració plebeia de l'esperit irònic. Si tracteu massa, i sense precaucions, amb necis o amb ximples, us exposeu
a mostrar-los els vostres defectes humans, sense la compensació de
les vostres qualitats, que ells són incapaços d'apreciar. Aleshores el
neci o el ximple diu o pensa: "Conec aquest home que conten que val
tant, i jo no l i sé veure el m è r i t " . Quan el neci guaita els homes i les
coses, veu projectada en la seva visió la pròpia niciesa. I ell es
creu que és fora d'ell, allò que surt d'ell mateix. En la taula parada
de l'enginy, no hi ha res més perillós que els fins ganivets de la ironia
en les mans grolleres d'aquell qui, quan ela altres no el veuen, menja
amb els dits.
No són de fiar els ironistes que fan plat dels defectes i de les
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flaques molt vistents de les persones o de les col·lectivitats. La ironia
massa fàcil perd el mèrit i l'encís.
També cal malfiar-se dels qui es mostren despectius davant aqueHe.'- ciències l'adquisició dt> les quals costa un sostingut esforç. Sovint
la posició despectiva és un recurs per a cohonestar la pròpia peresa o
la pròpia incapacitat. El parer despectiu sobre la història, o sobre la
prehistòria, o sobre qualsevol altra matèria, té almenys un avantatge:
i és que servoix d'excusa per no estudiar-la. Aquesta excusa és el que
busquen alguns dels qui adopten el posat despectiu, que és un dels
posats predilectes de la simulació calculista. Estudiar la història o la
prehistòria? Més val parlar-ne en broma, es diuen. H i ha homes que
només són capaços dVstudiar bé una cosa: el propi posat.
Trobem dos inconfusibles senyals de plebeisme en el joc de la ironia:
primer, ofendre vilment l'amic o l'enemic; segon, donar-se per ofès
d'una ironia de bona mena.
Un dels tipus més ridículs del món és el de l'ironista que es considera intangible per la ironia dels altres. Qui no s'avergonyeix davant d'ell mateix, no té vergonya. Qui no exerceix l'auto-ironia i no
admet la resposta irònica, no és un legítim ironista.
Els qui tiren tothora sagetes d'ironia, i no poden sofrir que els
en sigui tirada alguna, r o són ironistes de mena. Són simples aprofitadors cautelosos de l'arma de la ironia, posada al servei del corc
del dtnigrament. En aquests casos, la ironia és una màscara. I quan
l'emmascarat no és prou intel·ligent, o no és prou hàbil, la seva vera
fesomia apareix, a través de la simulació. É s un dels rostres més lletjos i més repugnants que pot oferir la raça dels homes.
Hi ha un gros perill en la inclinació a prendre per la "veu del
bon sentit", que diuen alguns, la constant nota' marginal irònica, el
sistemàtic comentari mofeta. Qui creu massa en la pròpia ironia, qui
no sap reassegurar-se contra la ironia, va més a risc d'equivocar-se i
de caure en ridícul que no pas l'il·lús i l'entusiasta. Creure molt en la
ironia és una ingenuïtat. I la més irreductible paradoxa que podem concebre, és la d'un ironista ingenu, millor dit, la de l'ingenu que té pretensions d'ironista. Els exemplars d'aquesta classe d'ingenus, abunden tant en les penyes i en les redaccions!
És verament de plànyer el pretès ironista qui s'imagina que les
seves frases iròniques són la revelació de la veritat. Això és ésser
dogmàtic en una forma força menys respectable que la del dogmàtic
vertical i encès. Qui no s'anticipa a les objeccions que poden ésser fetes a les seves interpretacions iròniques, no és ni serà mai un ironista.
Tota sola, la ironia no és cap demostració de superioritat en
l'home. I la cosa més llastimosa és el posat d'home superior que al-
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guns ironistes volen prendre. Sovint es tracta d'un truc per donarse un aire de superioritat que els és dificil d'adquirir d'una altra manera.
Existeix, indubtablement, la fatxenderia de l'ironisme.
Hi ha una ironia dels tímids que és una forma de la covardia. Hi
ha una altra ironia dels agressius que és una forma de la crueltat. En
aquests casos, la ironia podrà ésser bona. Però no serà bo l'ironista.
Les frases iròniques són, de vegades, molt superiors a la qualitat
moral de l'ironista. H i ha homes detestables, i àdhuc menyspreables,
que són ironistes excel·lents. La ironia té una vàlua intel·lectual i estètica, però no pas ètica. Pot ésser ironista un criminal intel·ligent.
No ho pot ésser un home toix.
La ironia és incompatible amb la vanitat i amb l'enveja. Cap vanitós no pot ésser verament irònic, perquè la vanitat és el més ridícul,
el més còmic, el més ironitzable dels defectes humans. A l seu torn,
l'enveja és una manifestació definitiva d'ànti-ironia. Si el vanitós no
pot ''sser irònic, encara menys ho pot ésser l'envejós. Ironia, i et mossegues les ungles?

HI

L a ironia i la fe, amb aplicació especial a Catalunya
Un amic dilecte que ha viatjat per tot Europa i ha fet llargues
estades en els pobles del Centre, del Sud i de l'Est d'aquesta part del
món, ens deia que les dues 'gents més iròniques que ha conegut són
la gent alsaciana i la gent catalana. Els eslaus pateixen massa d'angúnia, i r a n g ú n i a els estronca el rajolí irònic. Els alemanys i els bascos no tenen gens el sentit de la ironia. Els anglesos el tenen més, però
no gaire; llur "hutnour" és xop d'ingenuïtat. Els francesos el tenen
molt, però no tant com els fills d'Alsàcia i de Catalunya, que guanyen
la palma en aquest concurs. Així ho afirma el nostre amic dilecte.
Tanmateix, la distribució geogràfica de la ironia a Catalunya és molt
desigual. Un dia o altre farem un estudi—simple assaig—d'aquesta
qü stió de geografia espiritual.
Hem d'estar satisfets els catalans—o els catalans de determinades comarques — d'ésser pronunciadament irònics? El sentit irònic és
una qualitat psíquica que té avantatges i inconvenients. L a cosa
és que hi pot haver, no solament un excés d'ironia, sinó t a m b é una degeneració de la ironia, i aquest darrer cas és el més trist.
Els catalans no hem d'avergonyir-nos d'ésser irònics. Tampoc ens
hem de plànyer d'ésser-ho. Però hem de controlar aquesta qualitat ra-
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cial. No és bo d'ésser massa irònics, i sobretot no és bo d'ésser t r i v i a l - .
ment o baixament irònics. H i ha una trista degeneració de l'ironista:
el burleta. La ironia d'aquest, és la de l'home plebeu i inintelligent. La
seva pseudo-ironia és gruixuda, feixuga i aspra. Compte amb les falsificacions !
Per evitar l'excés d'ironia i la degeneració de la ironia, h i ha un
remei provat: la fe. L'home que té una fe en el fons del cor, l'home
que té un ideal, pot llançar-se sense por als exercicis de la ironia, perquè aquesta no a r r i b a r à mai a fer mal als altres ni a fer-li mal a ell
mateix.
La ironia de l'home de fe no és dissolvent ni corrosiva; no asseca
el cor, no desfà la il·lusió necessària, no trenca la voluntat. És, al contrari, secret d'alegria, font de vida, força de resistència, perpetual
desvetllament. A " L ' A c t i o n F r a n ç a i s e " ha escrit Jacques Bainville
aquestes paraules: " L a ironia és salubre. Sense ella, l'opinió pública a
F r a n ç a no està mai desperta. I sense ella, un article de diari no té res
de comú amb la literatura francesa."
Ve't ací unes paraules que poden ésser perfectament aplicades a
Catalunya i al periodisme català. Per a nosaltres, la ironia és salut, i
ho és encara més en els temps de passes i marfugues. La ironia manté
desperta la nostra opinió pública. La ironia dóna un regust racial a la
literatura catalana.
Però no n'hi ha prou d'ésser irònic. Cal, també, saber comprendrà
la ironia. Cap home f i no dóna l'estricte sentit textual a les paraules
que cascabellegen amb el so irònic. El dia que un periodista català
hagués de renunciar a la ironia com a expressió insinuant del seu pensament, aquell dia quedaria decretada la mort del nostre periodisme.
En mans de l'escèptic absolut, del desil·lusionat, del descoratjat,
del vençut, la ironia és una metzina. Ens mans de l'home fidel i
idealista, és un tònic. E l dring de la sana ironia és un so més espiritual
i més català que el crit ronc de l'amenaça que s'esvaeix en el no res.
Una mateixa qualitat, en un home o en un poble, pot ésser, segons l'aplicació que. se'n faci, una v i r t u t o un defecte, una columna de
fortalesa o una clivella de ruïna. Conservant la ironia catalana, viva
en la nostra sang, i aplicant-la oportunament, farem una excel·lent
obra constructiva. E l millor contrapès per als possibles excessos i desviacions del sentit de la ironia, és la possessió d'una fe robusta. L a
mitja-rialla de la bona ironia no degenera mai en la lletja ganya del
qui té ensorrades dins de la seva ànima les columnes de l'ideal.
Són de plànyer aquells qui no porten dintre d'ells la flameta de
l'idealisme, càlida i clara. Però són de plànyer també els idealistes que
miren la realitat del món amb ulls enlluernats, i no saben veure-la tal
com és. Un bon idealista no ha de desconèixer la realitat, ni ha de
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veure-la fantàsticament transfoi'mada. Els idealistes que no tenen en
compte la realitat, són els menys aptes per a servir llur ideal.
Per a estimar les idees i lluitar pels ideals, no cal prescindir del
món que ens volta amb les seves misèries i amb els seus contrastos
desconcertants. Precisament la feina principal de l'idealisme consisteix a sotmetre al seu domini la realitat humana. I mai no podran
assolir aquest alt domini sobre la realitat els qui la menyspreen i
la desconeixen. L'idealisme veritable no consisteix en la contemplació
dels núvols, ni en l'amor a les tremoloses estrelles de la nit.
La posició de l'idealista que està girat d'esquena a la realitat és
molt semblant a la d'aquells aviciats pel cinematògraf que es fan la
il·lusió que les comèdies i els drames de la pantalla representen efectivament la vida humana. Seguint àvidament la rapídíssima successió d'escenes sentimentals, angunioses o truculentes, s'allunyen espiritualment de la vida que els volta, s'obliden d'ells mateixos i dels
éssers de carn i ossos que tenen al costat i amb els quals tracten cada
dia. Per a aquestes víctimes de la suggestió, no hi ha més món que el
que passa pel raig de llum del projector, encès enmig de la sala
fosca.
Els qui no pateixen d'aquestes suggestions malaltisses, troben
en la comparança de la concepció ideal i de la realitat viscuda una
bona norma per a un idealisme profundament h u m à . En el mateix cas
que hem posat com exemple, el de la suggestió cinematogràfica, la llum
fa jocs irònics, que són una lliçó per als qui saben comprendre'ls. "No
us heu fixat en el colpidor contrast que es produeix quan, per la divisió d'escenes o de parts en els films, el descabdellament d'una acció
dramàtica és interromput pels llums de la sala que s'encenen de sobte?
Aleshores es passa de la visió dels personatges heroics i de l'emoció
dels arguments dramàtics, a la visió vulgar del públic que assisteix a
l'espectacle. Quina diferència entre els enamorats de la pantalla i aquells
altres que seuen al davant vostre en les rengleres de butaques! Des
de l'expressió de les fesomies al to de les converses, t o t us mostra que,
si en el món h i ha alguna cosa dels drames de la pantalla, el conjunt
de la vida humana, en els temps i en els homes normals, està molt
lluny de la intensitat cinematogràfica.
L'idealisme vetf—claror de flama, que no us crema ni us enlluerna—no solament és bó, sinó que és necessari a la salut de l'ànima humana. El nociu i condemnable és l'idealisme que podríem anomenar
cinematogràfic, enlluernador, fantasmagòric. L'utopista és molt superior a l'home fantàstic. La utopia és una construcció intel·lectual nascuda d'una aspiració moral; la fantasmagoria és un deliri morbós. Per
a fugir d'aquest deliri, no hi ha res com un tractament per la ironia.
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L a ironia i la passió
1 " 0 dogmàtics o escèptics". " 0 apassionats o ironies". Nosaltres no
admetem aquestes alternatives. No admetem l'exclusivitat ni la incompatibilitat d'aquests extrems. Dubte i fe, ironia i passió, no són
termes forçosament contradictoris i inconciliables. El problema no
és d'exclusió m ú t u a . És de m ú t u a correcció; d'equilibri, en f i .
L'escèptic i l'ironista no han d'oblidar, si volen fugir de l'urc de
creure's superior al fidel i a l'apassionat, que la pròpia posició negativa té un inicial avantatge pràctic en el contrast de les actituds i de
les idees. L'escèptic fred i l'ironista inhibit són, en certa manera, jugadDrs d'avantatge.
L'irònic és superior a l'apassionat? No pas sempre. N i tan sols
diríem la majoria de les vegades. Quan la passió no destrueix ni entela l'esperit crític i quan el càlid impuls espiritual no ofega la reflexió, tots els inconvenients de la passió comparada amb la ironia freda,
es converteixen en avantatges.
Un prejudici vulgar, fill de la vivor plebeia, considera el mofeta
com un home intel·ligent, i suposa que la visió desencisada, diguem-ho
així, de la vida i dels homes, és la visió veritable. Així tindríem, d'un
costat, els il·lusos, els romàntics, els visionaris. De l'altra banda tindríem
els positivistes, els realistes, els homes de serenitat, que posseïrien la
visió exacta del món. La veritat és que els ironistes poden caure, per
excés de transparència en llur visió, en una ceguera completa.
No. La visió desencisada de les coses pot ésser tan falsa com la
visió exagerada de l'entusiasta. El qui té l'esguard curt o tèrbol,
incapaç de copsar certs matisos i detalls subtils, de fruir els plaers
espirituals, està decantat a creure que són uns simples al·lucinats els
qui tenen major sensibilitat i major acuïtat que ell.
Qui es detura en la ironia, és home perdut. Per a fer innocu
l'esperit irònic, cal superar-lo amb l'acció. La ironia, com a excusa
de l'abstenciònisme i de la inhibició, és una covardia o una baixesa
que vol disfressar-se amb robes d'enginy.
Tinguem compte, però, amb els arrauxats que es fan passar per
apassionats. L'arrauxat és més un foll que un heroi. Molts dels qui
passen per herois en la història de cromolitografia, han estat simples
folls qué s'han trobat en condicions dramàtiques. La capacitat d'acció,
per si mateixa, val tant com l'acció, i sempre molt més que l'acció
mal aplicada. Ésser capaç d'una acció heroica i abstenir-se de realitzar-la quan no és oportuna: heu-vos ací un doble mèrit. Mèrit per
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la vigoria que representa la capacitat de l'heroisme, i mèrit pel domini
racional de si propi que l'abstenció voluntària representa.
Tampoc els viciosos són vers apassionats. La gran majoria dels
homes que diuen que "gaudeixen del viure", o que " senten la passió
de la vida", coneixen només la vida medul·lar que rellisca a flor de
carn. Per instint, s'esforcen a suplir amb el pessigolleig del gaudi
extern les pures fruïcions de la vida profunda, que ells no arriben
a conèixer ni a sentir. En aquests, la ironia — frustrada — és el cascabelleig prim, que denuncia la interior buidor.

L a ironia, el sarcasme i l'humorisme
Convé — convé molt — distingir la ironia, el sarcasme i l'humorisme. Són tres coses diferents, que hom confon sovint.
LÍS diferències entre cl sarcàstic, l'irònic i l'humorista són essencials, tant des del punt de mira espiritual com des del punt de mira
físic. Intentarem assenyalar algunes d'aquestes diferències.
La ironia, traspua; el sarcasme, esclata; l'humorisme, flueix. El
sarcasme és una explosió que té la força de la sinceritat biològica.
La ironia es descabdella a voluntat, sota el permanent control de l'ironista. L'humorisme és gairebé un producte natural i inconscient.
La ironia és un do de naixença; és un fet individual. Un ironista
que visqués sempre sol en el món, o en una illa deserta, trobaria a
cada moment ocasions per a aplicar la seva ironia. E l sarcasme, al
contrari, és sempre fill de la vida de relació, del xoc entre els homes;
és un fet social.
Amb unes balances adequades, si n'hi hagués, comprovaríem que
el sarcasme és més pesant que l'aire, que la ironia és més lleugera
que l'aire, i que l'humorisme pesa igual que l'aire.
La ironia és còmica. El sarcasme és tràgic. L'humorisme és
tragicòmic.
L'humorista és un sensual, l'ironista és un intel·lectual, el sarcàstic és un passional.
Hi ha rialles sarcàstiques. H i ha rialles de bon humor, i -fins de
mal humor. No h i ha rialles iròniques. Una rialla no és mai una ironia.
La ironia no passa de la mitja-rialla.
Essent el sarcasme una explosió, una descàrrega produïda per
l'alta tensió dels sentiments, va, a perill de caure en la brutalitat, si hi
entra en massa proporció el seu factor biològic.

474

ANTONI ROVIRA I VIRGILI

Els envejosos i els cruels són els qui passen més aviat els límits
de la ironia i de l'humor per entrar en el camp del sarcasme.

SENTENCIA F I N A L
La ironia no ha d'ésser una maquineta per a fabricar contínuament comentaris marginals, ni ha d'esdevenir un esplai que ens detur
o ens entretingui pel camí. Ha d'ésser una eina de viatge que es
porta a la butxaca, una precaució defensiva i ofensiva, segons els
casos, per a anar pel món.
ANTONI ROVIRA i V I R G I L I

Els primers temps de "L'Avenç"
(Esbós de monografia)

I.

Justificació

" L ' A v e n ç " , que ha estat la revista i l'Editorial de més alta eficàcia
en el seu temps, posa de nou a les nostres mans els seus amables petits
volums de coberta taronja.
Les mans que els han tret de bell nou a la llum, són les del fill de
l'home venerable que va crear-lo: En Jaume Massó i Torrents.
Aquest esbós de monografia — si altre mèrit no — tindrà, almenys,
el de l'oportunitat. Fent-lo abans hauria pogut pecar de necrològic;
esperar més, no ens permetria de commemorar joiosament aquesta
resurrecció, que cal vetllar amb molt de fervor i de destresa, perquè
sia digna dels bons temps que tothom recorda.
Massó i Torrents, amabilíssim, ens ha facilitat tota llei de dades
i de documents. El remerciem des d'aquestes pàgines.

H.

Com va començar

" L ' A v e n ç " , té una naixença humil i graciosa. És nada puerilment
a les mans d'En Massó i d'En Josep Meifrèn, infants. Fou la primera
realització una mica seriosa de la fal·lera editorial, que els havia aplegat a l'escola i va mantenir-los en bon tracte sempre m é s . Aquest era
el seu joc predilecte i gairebé l'únic. S'hi lliuraven amb una exemplar
passió. En aquest aspecte, cal dir que havien fet assaigs ben sortosos.
Un dels menys reeixits, i el més pròxim a la publicació de "L'Avenç",
fou " L o Velògrafo". En tenir-lo a les mans, van veure com era lluny
de la il·lusió que els l'havia dictat. Va sortir-ne un sol número.
S'esqueia l'any 1881. En Massó i Torrents tenia disset anys i En
Meifrèn els vorejava. En aquest temps. En Massó estudiava per arquitecte. No va arribar a ésser-ho, perquè mai no fou bon amic de les matemàtiques, i la resistència dels materials va ésser-li sempre un enigma
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esg1aiador. Cada dia anava de la Universitat a Llotja, on estudiava
paisatge amb En Lluís Rigalt. En el seu camí quotidià, hi havia un
mal pas: la redacció del "Diari Català", al carrer de Fernando. Ens
confessa que, en passar-hi, era temptat d'aturar-s'hi invenciblement
Va costar-li un bé de Déu de campanes. No serem pas nosaltres qui
les hi retraurem. A l contrari.
Al " D i a r i Català" va guanyar-se ben aviat la benevolença de l ' A l mirall. Forçosament la joventut activa i generosa de Massó i Torrents
havien de temptar la cordialitat del director. A més, va fer coneixença
amb tots tls homes del " D i a r i " , els noms dels quals eren els qui dringaven a la seva orella amb més freqüència i amb més esclat.
D'entre els qui va tractar-hi, enumerem al v o l : Eudald Canibell,
Conrat Roure, Feliu i Codina, Moles i Cases, etc. Les freqüents estades
al "Diari Català", van abrandar-li més i més la fúria escolar de les
edicions. L'any 1881 el "Diari Català" moria. Aquesta desaparició, va
estimular el seu entusiasme. El seu ímpetu jovenil l i deia que amb unn
nova revista podia emplenar bon xic aquest buit. Va ITançar-s'hi tot
seguit i no van pas mancar-li seguidors. Cal dir que la fúria editorial
era en aquell temps de les més llamineres. En Meifrèn i En Guanyabens
van ésser els primers a fer-li costat. La redacció i la "Velografia"
— que en deien ells — fou instal·lada al número 9 del carrer de la Cucurulla. Foren habilitats uns requartets, que havien estat habitacions
dels cotxers, en el temps que a Can Massó tenien cotxeria.
Allí s'aplegaven cada dia. D'aquelles converses somnioses fou
" L ' A v e n ç " la primera realitat.

III.

Els primers números

L'únic procediment d'impressió, proporcionat a llurs cabals i a
llurs ingressos, era el velògraf. Van adoptar-lo sense limitar-hi llurs
aspiracions. Tenim a les mans aquests primers números. Fan somriure, sense gota de menyspreu. A despit de llur aspecte escolar i i n fantívol, sentiu un nom sagrat que sona ben clar entre aquell balbuceig innocent. El morat pàl·lid de la tinta és roent d'il·lusions per sota.
Fóra injust de judicar això com a vulgar facècia d'adolescent, ni molt
menys com pretext d'una vanitat encongida.
Abrivats d'entusiasme, van cercar subscripcions. Van arribar a
recollir-nj setanta. E l tiratge era de vuitanta exemplars. Llur ideal era
arribar a cent. Mai no van assolir aquesta xifra, però no fou pas per
fallida d'entusiasme.
La lletra de tots els números v.lografiats és d'En Massó i Torrents.
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El qui feia el tiratge era stmpre En Meifrèn, que tenia anomenada
d'home habilíssim; i , realment, ho era.
Per a repartir als subscriptors es van editar unes auques, que
formarien una col·lecció que es diria "Àlbum Cases". D'aquestes auques,
la més famosa és la d"'El moro i el cristià". La gent d'aquest temps
la recorden amb delícia.
Els primers números de "L'Avenç", velografiat, tenen quatre
ANY I
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L'Avens" imprès.

fulls de paper, a doble columna. La capçalera és dibuixada pel mateix
Massó, en caràcters gòtics del primer cartipàs. El primer número porta
la data del 3 de juliol del 1881.
El subtítol diu "Periòdich catalanista". El número sol valia quatre
quartos. Pels qui es comprometien a adquirir-los tots en valia només
dos. No sabríem vedar-vos la delícia de llegir la presentació del
primer número. Salvem l'ortografia. Serà una mostra que us ajudarà a
situar-vos. Ho titulen "Nostre propòsit". Llegiu:
"Tant sols al mirar la primera plana de "L'Avens", j a 's pot formar
càrrech de las nostras aspiracions. Son títol ja indica que perteneixem
a un partit avansat, y al ferlo "periòdich catalanista", manifestem tenir gran amor à la terra ahont havem vist la llum per primera volta.
Prenem la denominació de "catalanistas" pera distingirnos dels
que sent fills de Catalunya, no senten ó no tenen amor a sa mare pàtria. Potser més endevant, ademés d'aquestas duas calificacions, n'hau-
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rem d'adoptar una altra pera distingir en lo catalanisme la veritat de
la "fanfarroneria".
En lo catalanisme existeixen avuy dos partits complertament oposats. Los uns son sectaris de las ideyas més endarreridas y rebuscan
per làpidas i pergamins, termes antiquats, per a que 'Is qu' ells creuhen
ignorants no las entenguin; los altres vislumbrant lo lluminós astre
de la Llibertat, se fan càrrech de que las cosas cambian ab lo transcurs
dels sigles.
Los primers desitjan que '1 catalanisme siga una arma de reacció
pera usaria quan més convinga; y 'Is altres desitjan col·locarlo en lo
carro de la moderna civilisació. Los primers tenen mòvils en la premsa
y fora d'ella; y 'Is segons acaban d'experimentar una pèrdua cTe molta
valia, que durant tres anys ha fet la més noble campanya catalanista;
nos referim al apreciable " D i a r i Català", que ab sa desaparició ha
deixat un vuit en lo camp avansat catalanista, qu'es necesari que s'ompli a la major brevetat. Nosaltres procurarem inculcar a nostres companys las nobles ideyas d'amor a la pàtria, admirant als presents y
recordant als passats, per lo qual contem ab bonàs firmas en lo camp
lliterari, artístich y científich.
Escriurem en català y sempre ab la mateixa ortografia, podent
ésser tothom col·laborador de "L'Avens".
Cada número anirà acompanyat d'un dibuix a la ploma.
Ab aquestas bases còmensem la nostra publicació en la qual anirem
fent las milloras possibles, sent nostre major orgull que s' extengui
al círcol amistós i familiar.
Per acabar, direm que nostre lema serà lo del immortal Clavé:
"Progrés, V i r t u t , y Amor.
La Redacció"
Fullegem el volum: Trobem a cada número un dibuix a la ploma
de tema històric o arqueològic sempre. Duen gairebé tots la signatura
de Víctor Beltrí. N ' h i ha alguns d'En Massó i un d'En Ramon Casss,
que representa un claustre romànic. H i sovintegen força les notes
històriques i els versos de Guanyabens i de Pere Talrich, en català del
Rosselló. Porta constantment una secció de "Noves". Les del primer
número ens diuen que "aquesta revista catalana no tindrà dia fix de
sortida". Aproximadament, però, sortia cada quinze dies. Van sortir-ne
deu números només.
En el darrer número velografiat (4 de desembre del 1881) hom
anuncia als subscriptors que, en endavant, la revista sortirà impresa,
bo i conservant, però, el títol de la primitiva revista, que havien fet
fins ara per medi de r " a u t ò m a t ò g r a f o " . Prometen magnífic paper i delicadíssims gravats i confien "que per a la realització de la seva idea
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es veuran secundats per persones de reconegut talent en lo camp científich i literari".
En la darrera pàgina d'aquest número, us escomet un gravat t i t u lat " P r o g r é s " , que omple tota la pàgina. Ve a ésser una figura de matrona arrogant, que té un exemplar de " L ' A v e n ç " , als peus. Aquesta
representació simbòlica, a despit del se^ candorós primitivisme, no fou
falsa del tot.
Cal dir, ans d'acabar la recensió d'aquesta primera època, que
aquests números de " L ' A v e n ç " tenien robat el cor a l'Almirall. Els
acollia joiosament i els comentava amb fervor.

IV.

"L'Avenç" imprès (primera època)

Enllaminats de l'acollida, els redactors de " L ' A v e n ç " van llançarse al gran públic. Amb aquest intent, i amb el millor coratge, el dia 1
de gener de 1882, sortia el primer número, imprès. Amb aquest número comencen la numeració. Van fer foc nou. La capçalera, que és la
que reproduïm, és l'adaptació, és a dir, la catalanització d'un gravat
anglès. En el pòrtic, que com el primer és t i t u l a t : "Nostre propòsit",
repeteixen que la seva guia serà sempre: " L o Progrés"—així, en majúscula—. De nou justifiquen el títol: "No cal dir — així acaba el pòrtic — que nosaltres ens posarem al costat dels més avansats, des de el
moment en què ens tatxem d'estimar a la terra que ens ha vist n é i x e r . "
En Massó i Torrents va voler dir en vers l:s aspiracions de la
revista i la seva significació en aquell moment. Llegiu els seus versos:

"L'AVENS"
Dels que saluden a la fresca aubada
volem ser los més ínfims aucellets
y admirarem dels altres la volada
y sos refiïs escoltarem quiets.
Doncs perquè, sent humils, gosem posar-nos
al costat dels que 'ns podan ensenyar?
perquè l'astre que sempre deu guiar-nos
nos empeny a tothora a progressar.
Perquè, com la ciutat trobant-se estreta
s'obra pas de sos murs per entremitj
derribantloa al sol, com fera inquieta
de fugir de la gàbia te desitj
que l'esclavisa i guarda apresonada
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anhelant del desert la inmensitat,
com l'esclava que viu encadenada
nostre cor en lo cos no t é cabuda
va esperant lo bell jorn de llibertat;
perquè ànsia volar com vola '1 vent,
y escoltar la veu noble y conmoguda
del qui canti las glorias del talent,
del qui entoni del sigle los avensos
de! qui 'ns mostri '1 Progrés en Ciència y A r t
y d'electrissitat los fils extensos
qu' atravessan lo mon de part ÍI part.
Lo pardal molt escolta de vegadas
los cantars que refila '1 rossinyol,
mes si talleu sas alas adoradas
lo veureu trist, quexós y sens consol.
Sentir volem nosaltres la fragància
qu' ompla avuy dia l'ambitós espay,
puig tancats en lo cercle d'ignorància
no sentireu la veu del sabi may.
Donchs saber, progressar volem com altres
y es per aixó precís al món sortir
é imitant als que son més que nosaltres,
a la terra qu' hem nat podrem servir.
" P r o g r é s , virtut, amor" (1) es nostre lema
tenim en ell per corre' un camp inmens
y es y serà per sempre nostre emblema
de Catalunya '1 remarcable "avens".
J. M . T.
(Jaume Massó i Toarents)

Fent un lleu esforç de retrocés, hom h a u r à de reconèixer que l'edició és pulcra i que tot hi és tractat amb tacte amorós.
En l'índex veiem tots els noms que podien fer a la revista alguna
aportació preable. Cal dir que era oberta a totes les clarors i a tots els
vents. Anem trobant les signatures de V . Almirall, Bassegoda, E. Canibell, Clarasó, Codolosa, Ferrer í Codina, J. Fiter, E. Forest, A r t u r
Gallard, Cels Gomis, Emili Guanyabens, Àngel Guimerà, Massó i Torrents, López í Oms, S. Russinyol (que signava M . M . M . i feia les crítiques d'art). Apel·les Mestres, Narcís Oller, Ramon D . Perés, Conrat
Roure, Frederic Soler, i F . Ubach i Vinyeta.
(I)

AHnslú a la cnnpínKla c a n ç í

"I.a Maquinista", deia cors rtp Claví.
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Els primers números d'aquesta segona època, els repartien En
Massó i Torrents i En Meifrèn. Per a alleugerir la feina es partien els
barris. En Massó va deixar d'ésser repartidor per mor d'un gos, que
va i n t m t a r agredir-lo. El fet no va tenir altra gravetat que la de l'en
surt. Espantadís com era, no va voler arriscar-se més. Deu ésser per
això que en el número 4 hi trobem una nota de l'administració, que
demana al qui es vulgui subscriure que, en lloc de pagar al repartidor,
passi a fer-ho a l'administració.
El tiratge era de dos mil cinc cents números, i els venien gairebé tots.
L'extensió forana de " L ' A v e n ç " no va fer-se esperar massa. En
Massó, que ha estat sempre un rodamón, anava a veure els seus amics
de fora, els feia subscriure i els pregava de propagar la revista.
A l número 7, " L ' A v e n ç " passa a ésser revista mensual. Veiem
canvi de format, capçalera nova, i augment de preu. Des d'aleshores,
va valer un ral. E l canvi no fou gens sortós. La llista de subscriptors
va baixar de dos mil a cent. Fins aleshores. En Massó ens diu que
"granejava" bastant, és a dir, que en treia guanys. Aquest canvi fou
la seva ruïna.
La "causa inesperada", de què parlen en un avís de suspensió, era
una qüestió gairebé domèstica. Realment, calia mantenir-ho en secret.
No fou sinó que l'amo de la impremta, no prou segur de la solvènr
d'En Massó, va presentar al seu pare una factura considerable.
Davant la reculada del públic, els editors van oferir, com a compensació, als subscriptors, una edició miniatura d'una obra d'En Massó
i Torrents: " L o Freser", primer volum d'una col·lecció titulada: "Catalunya per sos rius". La compensació — segons sembla'—no fou prou
eficaç.
Mal'grat tot, la revista va poder publicar-se durant tres mesos.
A l curs següent (any 1882-1883), En Massó, a la classe de grec
d'En Balari, va conèixer En Ramon D. P e r é s i En López Oms. La
preadíssima amistat d'aquests dos amics va er.coratjar-lo a emprendre altre cop la publicació de " L ' A v e n ç " . Plegats, començaren de bell
nou la publicació de la revista, el gener del 1883. Fins al juliol del mateix any, va sortir amb el mateix format, el mateix to, els mateixos
col·laboradors i la mateixa orientació de sempre.

V.

L'edat d'or de "L'Avenç"

Pel juliol de 1883, va començar a égser efectiva la direcció de Ramon D. Perés. Van augmentar la mida, fou enriquida la impressió amb
un paper magnífic, gravats de color, i inicials a dues tintes.
La cultura literària d'En Ramon D. Perés, solidíssima i vasta,
32
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traspua arreu. Sota la seva direcció, " L ' A v e n ç " va guanyar un t o
magnífic de revista literària, per bé que en el subtítol hom vul-gui
fer-la t a m b é artística i científica. En aquella hora, " L ' A v e n ç " representava dues tendències, viroladament subversives. En art, representava el naturalisme, i en política una tendència al nacionalisme bategant i viu, oposant-lo a la visió arqueològica i encarcarada que l i havien
donat. Quan els altres qualificaven més amablement aquestes tendències, en deien "imprudències de jove".
En aquesta època d'or, " L ' A v e n ç " té vinculada tota la vida intellectual del seu temps. Cap matís n'era exiliat ni atenuat. El to normal
de poesia el donava l'Apel·les Mestres. Trobem una vintena de poesies
seves en aquest espai de temps, gairebé'totes orlades idíl·licament, per
ell mateix. H i veiem també uns poemes d'En R. D. Perés, situats entre
el candi filosofeig i el rosat romànticisme de l'hora. E l to de teorització
- u -

«le^prfs de iilgunaft liorat i^tic eslàti (tislnil^nl l.-i rm de bodn. En
;ilfrun« pmiU In Mie% amunt anotniMi.it (ctlionla mAjOTj roRnlií à la
IIIIVM m m lli^n-camaK. tenint
dret a pomtrlashi, cosa que mollas
vtgadas se porlj A la pricliea.
Arxn nií es d* e.Mranyar, itabiidas
IM midlas nimplenàs que 'i tan
en los ra*arii. i 1., en la major
(Mil dels pol·lei de Catalunya;
xirnpl.·n.is en las nuali la de^en*
ria hi le molt que dir.
1.05 b a l l s no deivan de ser
runosissims. sobre tot en aliíuns
ptddes n>es amiinl de Itibas, eom
p«r exempio PtrdioUi q f «««n
lo lloch honl nosaltres hem vist lo
<ine sedueix, (^omensan lo ball las
(rau p a b o r d e s a s [las que s'
encarreaan de fer lo I t e v a n l de
t a u l a * ah rapulia, y ' l i que
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Facaímíl, en igual grandària, i c la primera ohra que publicà «L'Avenç»

política el donava excel·lentment l'Almirall. H i publicava també articles científics d'una prodigiosa intuïció. Remarquem un esplèndid
assaig titulat "L'Adeussiau turons, de l'Aribau". La secció de crítica
teatral i literària, era ben nodrida i feta amb un sentit crític admirable.
Els dibuixants h i són tots: Baixeras Fabrés, Llimona, Masriera,
Meifrèn, A . Mestres, Pahissa, Pellicer, Vayreda. A més, hi ha traduccions fetes amb un exquisit esperit de selecció i amb una mà segura.

VI.

Quatre anys sense "L'Avenç"

Aquesta època gloriosa va durar fins al desembre del-1884. En
aquest número — que és un quadern trimestral — els editors s'adressen
als amics dient-los que " L ' A v e n ç " desapareix precisament quan major
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vol emprenia la seva publicació, quan començava ja a ésser quelcom
d'aquella revista elegant i seriosa que havien somniat. "Desapareix no
obstant content, perquè creu haver sigut útil ab lo que ha fet, no per
la manera com ha defensat ses idees, sinó per la importància que a elles
han donat en altres bandes homes de gran vàlua." I acaba dient: "Sens
perjudici de lo anteriorment escrit, nos reservem sempre el dret de tornar a aparèixer, si ho creiem necessari, baix qualsevol forma i títol."
I lamenten "desaparèixer, al menys per avuy, d'això que els gazetillers
en diuen preterciosament l'estadi de la prempaa".
Els motius de la suspensió foren dos: La direcció d'En Perés, amb
el seu entusiasme per fer una revista ma-gnífica, havia estat una disbauxa econòmica. A més, en aquest temps. En Massó i Torrents va
anar-se'n a Anglaterra, a Holanda i a Bèlgica. A Anglaterra va passarhi anys. Més tard, pregat per En Massó, En Perés t a m b é va anar-hi.
De la seva estada a Londres, va portar-ne En Massó la seva afició als
estudis d'història literària.

VII.

Segona època de "L'Avenç"

A l'any 1888, En Massó va tornar de l'estranger. En Perés s'hi
havia quedat. En Massó va arribar carregat de plans somniats en
l'exili.
La tornada a Catalunya va empenye'l a realitzar-los tot seguit. Va
publicar diverses obres. Aquesta embranzida va ésser fecunda i , relativament, breu. Enllestits els seus pians, va tomar a publicar " L ' A venç". Calia una gran cura per fer-lo durable. Va començar-lo amb
aquest propòsit. Va fer-lo més modest, però ben interessant i digne.
La disbauxa del temps d'En R. D. Perés l i era un pesombre.
El primer número d'aquesta segona època va sortir el dia 25 de
gener del 1889. El format i els col·laboradors són els mateixos que trobem a l'any 1883, abans dels dos quaderns trimestrals, amb què va
acabar. En aquesta segona època, l'Almirall va publicar-hi els famosos
estudis, fets des de la direcció de la Casa de Caritat: "Experiments
sociològics de laboratori". Va ésser-hi publicat t a m b é : "L'home de
l'orgue", de Russinyol. A r a que ve a tomb recordem que la darrera
frase del monòleg d i u : "Sóc home m o r t " . En Fontova, que va representar-lo, moria al cap de molts pocs dies d'haver-la dit.

VIII.

Els estudis gramaticals. L'aliança Massó - Cases

En l'octubre d'aquest mateix any (1890), Eudald Canibell va començar la publicació d'uns articles t i t u l a t s : "Estudis de llengua catalana". A ' cap d'un mes. En Joaquim Cases-Carbó publica una carta
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proposant al senyor Director la publicació d'uns estudis sobre temes
ortogràfics. El primer d'aquests articles tracta de la reforma de l'ortografia de la preposició "ab". En el mes següent publica un altre est u d i : "Els monosíl·labs àtones no poden dur signe d'accent." La publicació d'aquests articles va aconsellar-la En Pompeu Fabra.
En aquest temps es reunien amb molta freqüència, a Can CasesCarbó, En Fabra i En Massó i Torrents.
Cadascú per la seva banda, En Cases-Carbó i En Fabra, havien fet
estudis gramaticals. En aquestes reunions, va sorgir la idea d'associarse En Cases i En Massó per adquirir una impremta i crear una Editorial. La decisió fou presa en el mes de novembre de l'any 1890.
En el primer número de " L ' A v e n ç " de l'any següent, veiem per
primera vegada la soca robustíssima amb la famosa llegenda: " A m b
temps, s'arrela i creix." Aquest dibuix és de l'Alexandre de Riquer.
Fou des d'aleshores el segell de "L'Avenç". La soca simbòlica va
florir i fruitar magníficament.
En el vinent número d'aquesta revista, amb goig ressenyarem l'obra
eficacíssima de " L ' A v e n ç " , Editorial.
MELCIOR

FONT

-

Conversa amb Pompeu Fabra
Nota bio-bibliogràfica

Pompeu Fabra va néixer a Gràcia l'any 1868. Els seus pares
i tres dels seus avis eren barcelonins. Amb la seva família—família
modesta—, el que havia d'ésser il·lustre gramàtic va viure els set
primers anys de !a seva infantesa a Gràcia, on rebé les primeres
lliçons. El col·legi era semblant al que Russinyol ha descrit en una
prosa autobiogràfica. Penumbrós, hi senyorejava el clàssic mestretites de barretina negra i enorme palmeta a la mà. Fabra, instal·lat
definitivament a Barcelona, acabà la primera ensenyança i cursà la
segona, en col·legis particulars. Com que l i agradaven les m a t e m à tiques, els de casa seva el fan estudiar per enginyer. A l'Escola
tot a n à com una seda. Quan era al segon curs, morí el seu pare.
Aleshores Pompeu Fabra es plantejà amb cruesa el problema de la
vocació. Cal saber que j a havia escrit una gramàtica. Però per respecte als seus dtcideix d'acabar la carrera. I l'acabà, en efecte. L i
surt una col·locació, d'enginyer. P e r ò comprèn que si s'hi embranca,
absorbent com és la professió, hauria d'abandonar els estudis i aficions lingüístiques. No hi renuncia. Decideix de trampejar la qüestió
econòmica donant lliçons. Funda, amb En Puig i Cadafalch, una
Acadèmia preparatòria de la carrera d'enginyer, i després, amb el
seu cunyat Galí (pare del pintor Francesc Galí), un Col·legi de Primera i Segona Ensenyança. La cosa, no obstant, s'embulla. En Galí,
per motius de salut, ha de deixar la feina. Plega el Col·legi. I poc
després, en ocasió de reorganitzar-se l'Esco'a d'Enginyers de Bilbao
i per consell d'En S-rrat i Bonastre, l'egi'egi gramàtic fa oposicions
a la càtedra de Química d'aquella Escola, les guanya i roman a Bilbao
deu anys. Allà distreu els seus ocis de professor amb estudis de gram à t i c a — que mai no deixa — i amb partits de pilota "a cesta".
(Fabra ha estat i és encara un brau sportsman. En els seus temps
d'estudiant k s seves aficions literàries i musicals no eren res al costat
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de la seva fúria excursionista. I avui, a la ratlla dels 60 anys, el
nostre gramàtic és un "tennisman" assenyalat, de rara constància, i
un assidu nedador.)
Mentre era a Bilbao, la celebració del "Congrés de la Llengua
catalana" a Barcelona l i suggereix la idea d'escriure una gramàtica
grossa. I és aleshores quan Catalunya el reconeix i , imperiosa, el
reclama. L'any 12, finalment, torna. Actualment ocupa la presidència
de la Secció filològica de l'Institut i dirigeix les oficines de confecció
del Diccionari.
V
Heus ací una llista de les principals obres de Pompeu Fabra:
a) G r a m à t i q u e s : "Ensayo de Gramàtica de Catalàn Moderno",
1891; "Contribució a la Gramàtica de la Llengua catalana", 1898;
"Gramàtica de la llengua catalana", 1912; "Gramàtica catalana" (de
l'Institut), 1917.
b) Obres pedagògiques: " G r a m à t i c a catalana" (curs m i t j à ) ,
1919; "Tractat d'ortografia catalana", 1904; "Sil·labari c a t a l à " . 1904.
c) Obres polèmiques: "Qüestions de llengua catalana" (Biblioteca de L ' A v e n ç ) ; "Converses filològiques", 1924.
d) Alguns estudis publicats a la "Rcvue Hispanique": " É t u d e
de phonologie catalane"; "Les "e" tòniques du cataian"; "Le catalan
dans la Grammaire des Langues romanes de W. Meyor-Lubke et dans
le Grundriss der romaniachen Philo'ogie".

* **
Aquest és un dels homes a qui més deu la Renaixença literària
catalana. La segona Renaixença, volem dir. La de Josep Carner i
Carles Riba, no la pàl·lida albada dels Jocs Florals. Fabra és l'autoritat i l'ordre, També la intel·ligència. Tolerant i lúcid, artesà i artista,
el seu cos retrata el seu esperit. Bru, sec, amb uns ulls clars atònits
i penetrants, Pompeu Fabra apar de seguida acerat i diamantí, tal
com és.

Un acte important
Sembla mentida que un home com Pompeu Fabra, tan madur
matisat, hagi nascut en un període de transició. A l cap i a la fi, la
infantesa i l'adolescència del 'gramàtic van desenrotllar-se en ple
ambient provincial: el de la Barcelona de l'Exposició. Qui escrivia en
català, aleshores?
— A casa nostra — ens diu Pompeu Fabra—, barcelonins de
soca-rel com érem, teníem un clos on no penetrava el nostre idioma.
Vull dir les cartes, que, tal com el costum general ho exigia, no eren
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redactades sinó en castellà. Doncs b é : vaig ésser j o , vailet, qui gosà,
a casa, de trencar el costum. Tenia 12 o 13 anys, potser. Els mt-us
nebots, els Galí, vivien a casa. Ens estimàvem com germans, no hi
havia entre ells i j o una diferència d'anys massa grossa. Van haver
de marxar a Camprodon i jo, naturalment, vaig cscriure'ls-hi. Però
tot just havia estampat la tradicional fórmula de "Queridos sobrinos" que alguna cosa es desvetllà i es rebel·là dintre meu. Trobava
artificials les meves paraules. No podia vessar en elles el meu afecte.
I , fatalment, vaig escriure la primera carta en català.
Vaig explicar al meu pare el que m'havia passat, i tant va assent i r a 'a determinació que havia pres, que vaig fer el primer prosèlit.

L a fam de saber
— Aleshores, jo no tenia ni tan sols idea que existís una literatura catalana. I quan me'n vaig adonar i vaig comprendre les secretes
raons que em movien a escriure en la llengua nadiua, vaig decidir
seriosament d'emprendre'n l'estudi. Tenia fam de saber. Furgant en
la minsa llibreria paterna, vaig trobar el Diccionari de Lavèrnia i la
Gramàtica d'En Blanch i Bofarull, que no sé com hi havien anat a
raure. Aquests dos van ésser els meus primers mestres. Poc de temps
els vaïg seguir, però. La Gramàtica d'En Blanch, sobretot, era caòtica
i insuficient. Després d'haver donat el paradigma dels verbs, per
exemple, diu que si en resulten formes poc viables el lector pot aubstituir-les a gust seu. Aquesta pueril fugida d'estudi em semblava
contrària als principis essencials de la Gramàtica i revelava als meus
ulls que l'estat de la lltngua catalana no era gens ni mica normal.
Això i el tracte que tenia amb un xicot cubà, veí meu, d'una cultura superior a la meva, coneixedor de diversos idiomes, abrandaren en
mi el somni de crear la gramàtica que el català, anguniosament, freturava. La meva posició, doncs, fou la defensa de la norma contra
l'anarquia.

"Ensayo de Gramàtica de Catalàn Moderno"
— Aquest llibre és el primer fruit dels meus estudis i de la meva
ambició. El tenia escrit als 17 anys i va ésser publicat, anys després
sense modificacions de cap mena. Quan jo cursava la preparació d'enginyer era company meu l'Alexandre Cortada, i d'altres, amb els quals
parlàvem de catalanisme. Ells coneixien, és clar, l'existència del meu
manuscrit. La meva sorpresa va ésser gran quan un dia, D a m à s Calvet, el nostre professor de dibuix, em demanà la gramàtica i volgué
que en parléssim. Aleshores fou quan l'Alexandre Cortada em pre-
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sentà Cases-Carbó a l'Ateneu. A ell dec no tan sols la publicació del
meu llibre, sinó l'haver-me incorporat als rengles de " L ' A v e n ç " .
" L ' A v e n ç " , conegué i travessà distintes èpoques. Havia arribat a ésser
una revista ben valuosa, que redactaven En J. Massó i Torrents i
Ert Perés. Quan jo vaig tractar amb En Cases-Carbó i amb En Massó
i Torrents, aquest va tenir la idea de començar una nova etapa de
la revista i , ensems, obrir un establiment de llibreria i d'edicions. La
meva 'gramàtica va obrir el foc.
Ella és el resultat de la meva indignació davant l'anarquia lingüística. Em limitava, en contraposició a la Gramàtica d'En Blanch
i Bofarull, a exposar, sistemàticament, el dialecte central.

Les directives de la campanya de "L'Avenç"
— " L ' A v e n ç " no s'acontentà de publicar la meva obra. En va fer
l'inici de la seva campanya. Quin aldarull! Les crítiques, qus fins
aleshores havien estat més aviat benèvoles esdevingueren agudes i
estridents. Nosaltres érem els reformadors, havíem de vèncer mil
obstacles. Aviat hi hagué escriptors al costat nostre i d'altres contra
nostre. Entre els primers podríem comptar-hi, com a més afecte,
Maragall; i entre els segons, per bé que no eixís mai del terreny de la
simple resistència, Verdaguer.
Tant la Gramàtica com la campanya anaven de cara a la modernització de la llengua. Declaràrem la guerra a l'arcaic. Un dels nostres primers triomfs va ésser la resolució definitiva de la qüestió dels
plurals femenins en "es". El triomf va ésser ben guanyat per
Cases-Carbó, autor de l'article on es plantejava per primera vegada
aquell tema.

Un Renaixement sense gramàtica
— Si la reforma trobava obstacles, no era pas sense motius. En
realitat, no és que nosaltres encetéssim les qüestions lingüístiques.
Ben al contrari — i per això vàrem 'sser tan combatuts — fou tan
sentida des del començament de la Renaixença !a necessitat de refer
la Uetïgua, que cada escriptor esdevenia un gramàtic. I , no obstant,
tots es malfiaven de la gramàtica com d'una cosa perillosa, no j a solament per la producció literària, ans per la llengua mateixa. H i h a g u é
un Milà i Fontanals, hi hagué un Aguiló. Influireu gaire en la manera d'escriure de llurs contemporanis? L'un era filòkg il·lustre,
l'altre escorcollador infatigable de la llengua antiga i dels parlars
vivents. Ells aplanaren el bon camí. Ningú, però, no va seguir-los.
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Cadascú tirava per on l i era més fàcil; no volien reconèixer l'autoritat
del mestre. Tots eren mestres. Cadascú s'havia elaborat, bé o malament, el seu sistema. Era aleshores quan es produïa la lamentable
discussió de les "as" i de les "es", i els membres de certa Acadèmia
no aconseguiren posar-se d'acord sobre si calia dir "alfabet" o "beceroles".
L'obra dels nostres escriptors de la primera renaixença havia de
resultar, doncs, per força fragmentària, d:s del punt de vista filològic.
És mancada d'unitat i plena d'errors. A les tares adquirides per la
llengua durant els segles de decaïment literari, venien a afegir-se'n
de noves. Més vergonyoses, per tal com eren volgudes. La llengua
s'engavanyava d'arcaismes revessos i de neologismes malfargats. Tot,
però, es mesclava dins una mètrica i una construcció purament castellanes, que tothom acceptava com a bones.
El que causa més estupefacció, no obstant, és la multiformitat
assolida per la llengua escrita. Rara fou la qüestió que no rebé dues o
més solucions distintes i ens seria molt difícil de trobar dos escriptors,
entre els d'aquella època, absolutament d'acord en totes les qüestions.
Els partidaris d'una mateixa solució en una qüestió determinada, eren
adversaris irreconciliables en una altra qüestió: en ortografia, hi havia
els partidaris dels plurals en "as" i els dels plurals en "es"; entre els
primers com entre els segons hi havia, per exemple, partidaris de la
" ç " ; i dins de cada un dels quatre camps en què es trobaven separats
els escriptors per aquestes dues soles q ü e s t i o n s : qui era partidari de
conservar la " 1 " doble, qui de suprimir-la; qui escrivia la " v " segons
la regla etimològica castellana, qui l'escrivia conformant-se més o
menys amb l'ús antic, etc. Han estat usades contemporàniament vuit
formes distintes de l'adverbi " o n " .

Evolució de la gramàtica nova
—Així que vàrem haver guanyat les primeres batalles contra aqu:st
caos, vàrem evolucionar en el sentit de sofrir la influència de la llengua
arcaica. Un dels mestres de la Renaixença, Marian Aguiló, pur i isolat,
va ésser el vehic'e de tal influència. E l l , contra el que molts podrien
pensar, veia amb satisfacció l'agitació que promovíem. M'havia dit,
recordo, més d'una vegada: "Quan vaig veure una gramàtica escrita
per un jove, vaig pensar que fóra una obra dogmàtica, intransigent i
injusta. Veig, però, que té fonaments en la realitat".
Sembla que, en preocupar-nos d'acostar la llengua literària moderna a l'antiga ens contradiguéssim nosaltres mateixos. Res d'això.
Vèiem en l'antic elements purificadors del lèxic i sobretot de la sintaxi. I volíem empalmar la llengua moderna en l'antiga, no a base d'ele-
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encara una veritable diferenciació. Cal reconèixer qu«
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ha esdevingut una realitat més sòlida que no pas la del temps del " l o " ,
del " m o r i a " i del "parlam".
La meva evolució s'ha aturat i concretat, finalment, en la mantra actual de plantejar el problema de là depuració de la llengua:
cal estudiar bé la llengua viva, cal estudiar bé la llengua antiga. D'aquell
doble estudi brollen els material» de l'obra purificadora.

Dialectalismes i arcaismes
—Tant la llengua viva com la llengua antiga, però, tenen tls seus
perills amagats. Dialectalismes i arcaismes han d'ésser emprats amb
seny i cautela, i amb la pretensió que s'incorporin a la llengua literària.
Àdhuc en el diàleg fotogràfic. L'autor s'exposa en aquest cas a què
el diàleg dialectal envaeixi la seva prosa. Aleshores embafa i perjudica,
com un excés de folk-lore. I , no obstant, per què entestar-se en la
fotografia? Com si un diàleg entre pagesos de l'Empordà no pogués
ésser bell sense dialectalismes.
Quant als mots arcaics, és condició indispensable copsar-ne el
sent't i la manera de lligar-los. Això no és pas una "perogrullada".
Per dissort, és ben recent el cas deplorable de "freturar", que tan i n adequadament ha estat usat. L'escriptor, ultra resistir-se a adoptar
arcaismes "perquè s í " , ha de fer-los jugar amb traça i oportunitat.
No ha d'acceptar-los en massa. A poc a poc es va lluny. Quin dubte
h i ha qus alguns arcaismes d'ara fa deu anys han deixat d'ésser-ho,
per obra i gràcia de llur reincorporació?
Quan l'escriptor es decideix a llançar un arcaisme, un dialectalisme
o un neologisme, ha de tenir la s e n s a c i ó — i sentir-ne la responsabil i t a t — q u : realitza un acte transcendental. Es casa amb aquell mot,
per sempre. Però, quan el mot o el gir introduïts no s'empelten en
el riu de la llengua, cal que el mateix escriptor que s'aventurà a llançar-lo, ambiciós de fortuna, l'aparti per estalviar noses i perills al
patrimoni literari. Ha de tenir la valentia de reconèixer les seves pròpies errades. Som en un període de convalescència del nostre idioma.
Tota innovació, per tant, ha de fer-se "sub-judice", a reserva que es
provi la seva eficàcia.

Teoria democràtica de la norma
—Aquesta prova ningú, i el gramàtic menys que ningú, no pot
defugir-la. E l gramàtic per si sol i "a p r i o r i " no pot imposar res.
És impossible, des d'un gabinet de treball, de preveure i abastar tots
els casos pràctics. De vegades la solució donada a un cas determinat
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resulta violenta. El gramàtic, aleshores, no ha d'encastellar-se com un
déu indiscutible, ans al contrari: atenuar la violència, desfer-la si és
necessari.
Cal tenir present que els perfeccionaments lingüístics d'ara són
de matís, gairebé tots. Per això han de cercar-se a tall d'assaig, amb
molt de compte. Jo mateix no sabria establir una norma abans de
sotmetre-la a aquella prova d'eficàcia. Deixo sempre que els nostres
escriptors l'experimentin i decideixin, en definitiva, la seva viabilitat.
No tots els escriptors poden ajudar-me, no obstant. Els veig dividits
en tres grups, dels quals només el tercer pot servir-me: en l'un hi ha
aquells escriptors, escprrialla de l'anarquia de! vuit cents, que fan resistència a tot allò que contraria llurs habituds, i que per comoditat s'erigeixen en defensors dels seus propis defoctes. En un altre
grup, potser més perniciós que el primer, hi ha aquells escriptors que
davant una construcció o un mot que els sembla una millora de la
llengua no s'aturen a considerar si és o no viable, si cau o no en el
corrent tradicional de l'idioma. Finalment, t n un tercer grup — que
jo estimo d'admirables i indispensables col·laboradors meus — hi ha
els escriptors ponderats, creadors i rectificadors, que no obliden mai la
responsabilitat pròpia. A aquests escriptors encomano, tàcitament, la
prova del que jo voldria que fos norma. Sense aquesta prova, donps,
resolta en sentit favorable, entenc, repeteixo, que el gramàtic no pot
imposar res. No soc dictador, em plauen els procediments democràtics.
Ara b é : l'assaig que quatre o cinc anys d'èxit consolida, hauria
d'esdevenir regla inflexible. Que poguéssim dir, aleshores: el qui no
fa això o no ho fa així, comet senzillament una falta de gramàtica. El
meu ideal fóra que, gràcies a aquest mecanisme, arribéssim on ha
arribat, sense Acadèmia, Anglaterra. Si me|; no, ens estalviaríem,
immunes, les atzagaiades de qualsevol gramàtic.

El progrés aconseguit i la feina a fer
—No he pas d'encarir el progrés aconseguit. És ben visible. E l
que en ell hi ha de més encoratjador, però, és la disciplina. Una disciplina que ara fa vint anys ningú no podia preveure. Per altra banda,
el lèxic ha millorat. El més endarrerit, indubtablement, encara, és la
sintaxi, com tot el que té una relació més intima amb el pensament:
per exemple, la significació de les paraules. Però aquest endarreriment
és lògic si recordem l'estat a què havia davallat l'idioma, i si tenim
present el bilingüisme actual. El bilingüisme, heu's r.cí l'enemic. L l u i tem contracorrent. La nostra tasca depuradora és feixuga, per tal com
subsisteixen les causes d'impuresa.
Però, sigui com sigui, el català té j a les seves línies generals ben
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estructurades. I podem tenir una visió del què serà el nostre bell idioma
quan un últim grau de depuració sigui acomplert.
Mentrestant, cal treballar. Ja es treballa. La traducció dels clàssics, per exemple, no dubto que serà una monjoia en el nostre camí
ascendent. Les traduccions sempre suposen un enriquiment del lèxic,
enriquiment que és més necessari que mai quan una depuració severa
l'ha empobrit.
Poden fer-se moltes coses profitoses. Jo en proposaria de seguida
una: la revisió de les "frases fetes". Quantes n'hi ha d'estrangeritzades! Caldria, doncs, desfer-les i refer-les, donant-los nova vida; així
treuríem del nostre corrent lingüístic les carcasses que s'hi podreixen.
Una revisió com la proposada hauria d'ésser general. No es tracta de
posar un remeiet a cada cas, sinó de crear motllos nous, d'inventar,
si cal, neologismes. En aquest terreny, més que en altres, se'ns mostra
ben nua la necessitat que els escriptors de bona fe col·laborin en l'obra
depuradora.

Les lletres catalanes
— E l progrés lingüístic ha repercutit, és clar, en la literatura. Si
els vuitcentistes es movien dins un romanticisme mansoi, les promocions modernes s'orienten envers el coneixement de les literatures
d'altres països i espero que ben aviat es deixarà sentir la influència
renovelladora dels clàssics.
El fet és que les lletres catalanes d'avui, sense posseir un "poeta"
de l'alè de Verdaguer, ni un " g e n i " puixant com Guimerà, han assolit
un grau inconegut de maduresa. Carner em sembla l'home representatiu d'aquest segon renaixement, de la mateixa manera que Molière
i Lafontaine són els símbols de la bona època francesa.

Massó i Torrents. - Maragall. - Guimerà
—No puc pas comentar cap obra ni cap home del nostre temps.
Ni opino com a crític, ni he estat mai amic íntim de ningú. Potser
el meu millor amic ha estat Massó i Torrents, company d'excursió í
de polèmica. Amb ell caminàrem hores i hores, sense fatiga, excursionistes ruskinians com érem. A m b ell vàrem lluitar des de " L ' A v e n ç "
contra tots els enemics que es presentaven.
Massó i Torrents tenia un just sentiment de la llengua parlada,
que contrastava amb l'arbitrarietat caòtica de la majoria d'escriptors
del seu temps. Els seus "Croquis Pirenencs" tenen una frescor inven-
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cible. És el primer literat que s'identificà de veres amb la reforma de
" L ' A v e n ç " . Això l i portà disgustos, àdhuc amb antics companys seus
com Mn. Collell.
El curiós d'En Massó i Torrents és que tenia idees tan clares sobre
el que calia fer, que tots els seus llibres els concebia formant part de
vastes sèries. Era un home de molts projectes. No n'ha realitzat gaires, però la vocació que el va portar a l'Institut s'ha descabdellat en un
treball formidable que val per tots els projectes marcits. Massó i Torrents, neguitós, f^brós d'ambicions nobilíssimes, és una admirable estampa d'intel·lectual renaixentista.
També Maragall va ésser amic meu. El vaig conèixer d'estudiant,
quan encara no havia escrit res. Ens llegia les seves produccions p r i miceres. I ens barallàvem amb ell a propòsit del seu punt de vista sobre la forma. Baralles amicals, és clar.
Maragall va ésser sempre un home d'una vida plàcida. El veig,
encara, com si el tingués davant els meus ulls, a la tertúlia de
" L ' A v e n ç " . Era un noi polit, somrosat, de cutis f i . Portava una barbeta
i desvetllava una gran simpatia.
A Guimerà l'he tractat poc, però una lletra seva em causà una
de les sorpreses més fortes que hagi tingut. Tothom sap que Guimerà
va ésser, durant molts anys, una mena de "papu" dels anti-normistes,
que es vantaven de tenir en els seus rengles indisciplinats les figures
més glorioses de la nostra literatura. Quan jo compilava una "Selecta
d'autors catalans", em vaig trobar que de tots els autors que hi eren
representats només Guimerà escrivia els plurals femenins en "as".
Em sabia greu. En escriure-li per demanar-li permís de reproducció
del seu original, vaig demanar-li també, amb temença, si tindria inconvenient que els seus plurals femenins fossin retocats. Esperava una
resposta agra. I no: "els plurals femenins faci'ls anar a gust de vostè",
em deia. Aquesta singular displicència va revelar-me com era fictícia la
creença en l'entossudiment dels escriptors vuitcentistes. No es podia
demanar, ben cert, un eclecticisme més gran.
TOMAS GARCÉS

La figura de Pere el Catòlic en les cròniques
catalanes
" E l balanç de la política de Pere el Catòlic — vàrem escriure tempa
enrera (1)—fet cruament, és aquest: contribuir a la salvació de Castella
a la batalla de les Navès de Tolosa i a la perdició del Migdia da F r a n ç a
a la batalla de Muret."
En efecte: el veiem abandonar els afers del Migdia de França, en
plena croada contra els Albrgesos, per acudir en defensa de Castella,
amenaçada per la invasió dels almuhadis. I encara que calgui disminuir
molt la importància concedida per alguns dels nostres cronistes a la
intervenció dels catalans i aragonesos en aquella batalla, sempre rest a r à prou valuosa perquè la Crònica general d'Alfons el Savi es veiés
obligada a dir que els d'Aragó "acabaron allí las dubdas de la batalla".
En canvi, sembla fora de dubte que una gran part de la responsabilitat del desastre de Muret recau directament damunt de Pere I el
Catòlic. El fet que en fos ell mateix una de lea víctimes llastimoses, ha
impedit potser a molts historiadors, entre els quals no compta certament l'autor del "Llibre dels Feyts", de jutjar-lo amb severitat; p e r ò
llegint el treball de Marcel Dieulafoy sobre " L a bataille de Muret" ( 2 ) ,
es treu força netament la conseqüència que el rei Pere no va saber
treure partit ni de la difícil situació dels croats, enclosos dins Muret,
ni de la gran superioritat numèrica dels contingents de què disposava.
Potser la consciència d'aquesta superioritat i una vanitat de rei combatent contra un seu vassall, l i donaren una excessiva confiança i el
menaren a no prendre totes les precaucions que per a una gran batalla
hauria pres. Tanmateix, la transcendència d'aquesta petita batalla fou
enorme.
Si, fet cruament, i àdhuc sense tenir en compte altres fets, el balanç
definitiu de la política exterior de Pere el Catòlic, ^s tan poc favorable
a aquest monarca, el balanç de la seva política interna no ve pas a realçar
la seva figura. Es pot condensar en aquesta paraula: bancarrota. Ruïna,
doncs, a l'exterior i a l'interior.
Ara bé, com van traduir, en les diverses èpoques, els cronistes
c?.talans, la personalitat i l'actuació d'aquest jovenívol monarca, altra\nent dotat de certes qualitats personals — beutat, cortesia, fastuositat,.
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coratge — que degueren fer-lo atractiu i admirable, i que l'aureolaren
d'un prestigi que perdura?
La crònica que potser reflecteix més clarament la gestió desastrosa d . Pere I , és el "Llibre dels Feyts del rey En Jacme", fins al
punt que aquesta poc favorable forma amb què s'hi parla del rei
Catòlic, ha estat esgrimida per alguns historiadors com un argument
contra l'atribució de la paternitat de la crònica a Jaume I . Fóra explicable que un fill parlés del seu propi pare en la forma en què ho hauria
fet el Conqueridor?
L'argument no ens sembla prou sòlid. El "Llibre dels Feyts" no
parla sempre bé del rei Pere, però quan en fa semblança, té per a ell
mots de gran elogi ( 3 ) : "Nostre pare lo Rey En Pere fo lo pus franc
Rey que anc (mai) fos en Espanya, e el pus cortès, e el pus avinent...
E era bon cavaller d'armes, si bo n'hi havia al m ó n " . El sol defecte
que l i al·ludeix és el de la seva excessiva lib.ralitat, i encara en tal
forma que l'al-lusió no pot ésser interpretada com un retret. Després
de qualificar-lo "el pus avinent", afegeix: "si que tant donava que ses
rendes e ses terres nq valien menys".
Però, malgrat que la semblança sigui tan elogiosa, les paraules
amb què acaba poden ésser interpretades com un subterfugi per evitar
d'entrar en més detalls respecte a la persona de Pere el Catòlic: "De
les altres bones costumes que ell havia no volem parlar per alongament de l'escrit". Observem que en altres passatges del llibre es parla
sense eufemismes d'algunes febleses i defectes del monarca, i observ . m també la forma en què és presentada la figura de Maria de Montpeller (4). La semblança de la reina és molt més llarga: el redactor
de la crònica no es preocupa de T'alongament de l'escrit", ni que sigui
per repetir-nos, respecte a la reina i el seu matrimoni amb el sobirà
de Catalunya, consideracions que ja ha fet abans i que tornarà a fer.
La pietat i l'amor filials de Jaume I es mostren, en aquest punt,
en el fet de velar o deixar de banda, en el moment de traçar la semblança paterna, els defectes i les febleses. Ara, voler que Jaume I no
tirrgui cap mot envers l'estat precari en què la fastuositat del seu pare
va deixar els béns de la corona, ens sembla que és tenir de la vida i de
les relacions familiars una visió excessivament idíl·lica. Cert, els mots
amb què el "Llibre dels Feyts" en parlen no són pas suaus, però la
causa que obliga a parlar-ne no ho és tampoc: " E tota la renda que
nostre pare havia en A r a g ó e en Catalunya era empenyorada tro (fins)
als jueus e als sarraïns, e encara les honors, que eren setcentes cavalleries en aquell temps e rostre pare lo Rey En Pere havia-les totes
donades o venudes de cxxx enfora: "e no havíem un dia, quan Nòs
entram en Montçó, què menjar, si era la terra destruïda e empenyorada" (5).

LA FIGURA DE PERE EL CATÒLIC EN LES CRÒNIQUES CATALANES

497

Són molts els cronistes catalans qui s'acorden a parlar d'aquesta
excessiva liberalitat de Pere I . El text llatí dels "Gesta comitum" ens
diu que "civitates, villas et castra et quidquid potuit obligavif' ( 6 ) ;
i això diu també, amb els mateixos termes, el text català, o sigui la
"Crònica dels comtes de Barcelona e reys d ' A r a g ó " : "ciutats, castells
e viles e tot ço que podia obligava". Però, segurament per una de les
errades interpretacions que hom observa en el text català respecte al
text llatí, el redactor d'aquell enllaça el sentit de dos p a r à g r a f s veïns,
i explica una semblant llarguesa amb aquest afegit: "per tal que pogués donar la ma de ses sors, dona Constança, a Frederic en muller,
qui era rey de Cecília e puys fo emperador de Roma" (7).
Ni Desclot ni Muntaner, qui no presenten sinó algun aspecte de
la vida de Pere el Catòlic, fan cap al·lusió a la seva liberalitat. En canvi,
en els cronistes del segle X V en trobem algunes. Tomic, en les seves
"Històries e conquestes de Catalunya" (8), ens diu que "fou molt liberal e gran donador, e empenyorava viles e castells per complir sa volunt a t " . El "Dietari d'un capellà d'Alfons I V " ( 9 ) , després d'un rengle
d'adjectius elogiosos, acaba: "e era tan gran donador que les viles e
los castells empenyorà per donar als seus". Més endavant, Pere Miquel
Carbonell, en la seva "Crònica d'Espanya" (10), repetí els mateixos
conceptes en aquests termes: "tot quant podia haver en qualsevol manera donava, de què's seguí que hagué empenyorar moltes coses del
patrimoni real".
Si el "Llibre dels Feyts", quan no es tracta de fer la semblança
d 3 Pere I , no s'està de dir clarament com havia a r r u ï n a t la terra, tampoc no s'està de dir-nos clarament com era "hom de fempnes" (fembres); però, aquest cop, no per fer-li'n un càrrec, sinó més aviat per
fer-lo a alguns barons dels seus Estats, qui explotaven aquesta feblesa
del rei. Perquè aquests barons, per tal d'evitar que ell s'emparés de
llurs castells i viles i hi posés els seus batlles, "mostraven-li llurs mullers e llurs filles e llurs parentes les pus belles que podien trobar. E com
sabien que ell era hom de fempnes, tolien-li son bon propòsit e feyen-lo
mudar en ço que ells volien" (11).
Aquesta feblesa del rei Pere va influir, tal vegada, en el desastre
de Muret, perquè ens conta el propi "Llibre dels Feyts" que "aquell
dia que feu la batalla havia jagut amb una dona". "Si que — afegeix
l'autor d'aquest llibre — Nòs oïm (oírem) dir depuis a son reboster,
qui havia nom Gil, e fo puis frare de l'Espital, qui havia estat en
aquell consell, e a altres qui ho viren per sos ulls que anch a l'Evangeli
no poc (pogué) estar en peus, ans assech (assegué) en son seti mentre
es deia" (12).
En parlar de l'engendrament, tingut per molts cronistes com a
33,
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miraculós, de l'alt rei En Jaume, al·lusió ha d'ésser feta gairebé forçosament a les amors del seu pare. El "Llibre dels Feyts" tracta tota
aquesta qüestió molt discretament, sense entrar en massa dttalls, i la
substitució de l'amistançada del rei per la seva pròpia muller, no és
esmentada d'una manera explícita. En canvi, Desclot i Muntaner expliquen " i n extenso" totes les escenes d'abans i després de l'engendrament. Desclot conta (14) com el rei Pere era "en un castell prop de
Montpeller, e amava una dona de gran llinatge, e feu tant que la tenc
per amiga". Aquesta amiga fou la que Maria de Montpeller, amb la complicitat d'un confident del rei i de la foscor de la cambra, suplantà per
una nit.
Muntaner, en explicar-nos l'allunyament del rei Pere de l'amor
de la seva muller, l'atribueix sense atenuants a "escalfament que hac
(hagué) d'altres gentils dones". I en tractar d'aquesta seva amiga de
què ens parla Desclot, diu molt més explícitament "que una vegada
s'esdevench (esdevingué) que el dit senyor rey vench a Muntpesller, e
estant en Muntptslier enamorà's d'una gentil dona de Muntpesller, e
per aquella bornava e anava ab armes e treia a taulat. E feu tant que
a tothom ho donava a conèixer" (15).
La desamor del i%i envers la seva muller és jutjada severament
pels cronistes, els quals fan insuperables elogis de la bondat de la reina.
Ja no parlem del "Llibre dels Feyts" (16), on sembla vessar-se tota
l'enyoradissa amor filial del rei Jaume, orfe des de l'edat de cinc anys,
però separat de la seva mare des dels dos, lliurat com fou pel seu pare
a Simó de Montfort. Aquesta sola consideració seria prou a fer-nos comprendre que Jaume I no sentís cap gran afecte envers el seu pare i la
seva memòria. L'havia arrencat dels braços materna's per posar-lo en
poder de l'enemic; a penes el conegué ( 1 7 ) ; no ignorà la manera com
es va comportar amb la seva mare. I , tanmateix, observem que en la
crònica reial cap al·lusió no es fa a les gestions del rei Pere prop del
papa Innocent I I I a f i d'aconseguir el divorci. Observem t a m b é amb
quina concisió és expressada la violenta animadversió del rei envers la
seva muller: "Nostre pare lo Rey En Pere no volia veser (veure)
nostre mare la Reyna" (18). I més endavant, quan en el discurs que
adreça als representants de Catalunya en l'assemblea on s'acordà la
conquesta de Mallorca, fa al·lusió a les desavinences paternals, diu simplement: "no es volien bé nostre pare e nostra mare" (19).
En tot això, no es pot trobar precisament una prova de l'autenticitat de la intervenció reial en el "Llibre dels Feyts"?
Els "Gesta comitum" no callen pas els intents, històricament provats, de divorci per part del rei Pere. "Com el senyor Rei — diu el text
llatí primitiu—volgués trobar ocasió perquè divorci entre ell i la regina
pogués ésser fet, aquesta, a causa d'això, va anar al dit senyor Papa
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Innocent I I I , el qual va confirmar de dret el matrimoni entre ella i
el r e i " . " I allí — afegeix — la reina va finir gloriosíssimament la seva
vida". (20).
El text llatí definitiu fa ressaltar encara més explícitament la
innocència de la reina en les desavinences conjugals ("innocentia praedictae dominae reginae) i la seva santedat obradora de miracles ("Dominus multa miracula per eius merita operatur") (21).
Desclot (22), sense parlar-nos dels intents de divorci, diu cruament que allò que féu goig al rei Pere en aquell matrimoni fou l'adquisició de la senyoria de Montpeller ("e abellí-li M o n t p d l e r " ) ; però que
"quan venc (vingué) al cap de poc de temps, ell deixà la dona, que no
volc ésser ab ella, ne la volch veure en lloc on ell fos". A m b tot, la
causa immediata del seu allunyament no és, segons Desclot, ni la
lletgesa d'ella, com indica Boades, ni l'enamorament d'altres dones, com
indica Muntaner, sinó el penediment d'haver pres per muller una dona
de nissaga menys alta: "penedís com l'havia presa per muller, que
ell era ú dels pus alts reis del món. E dix que molt s'era abaixat en
ella, car sols per Montpeller l'havia presa; e, encara, que no era filla
de, r e i " . "Mas aquesta dona—afegeix el cronista, i en aquest "mas"
adversatiu hi ha el retret que Desclot no arriba a formular — mas
aquesta dona era de molt bona vida e honesta, e nlaent a Déu e al
segle".
Muntaner (23) té t a m b é grans elogis per à la reina, qui era "de
les bones dones del món e de les sanctes e honestes". Boades (24) ens
diu que fou "virtuosa e molt sancta fembra", "mas com ella no era
tan gentil com ell la'n volia, encara que era tan virtuosa, dins pocs
dies se'n va despagar d'ella". Després arribà a avorrir-la; "mas emperò
altrament — i en aquest doble adversatiu h i ha t a m b é implícit el blasm e — altrament era molt bon baró.,."
Cap dels elogis dels cronistes catalans a la reina Maria de Montpeller no pot, és clar, comparar-se amb el que llegim en el "Llibre dels
Feyts" (25). Si de Pere I afirma, com hem dit abans, que "era bon
cavaller d'armes, si bo n'hi havia al m ó n " , de la reina Maria afirma
que "si bona dona h i havia al món, ella ho era, en t é m e r e honrar
Déu, e en altres bones costumes que en ella eren". Totes les gents
l'estimaven; també D é u : "ella és amada per tots les hòmens del món
qui saben de sos capteniments. E Nostre Senyor l'ama tant e li dona
tantes de gràcies que reina sancta és clamada per aquells qui són en
Roma e per tot l'altre m ó n " . La pols del seu sepulcre dissolta en aigua
o en vi guareix els malalts qui en beuen.
El seu matrimoni amb Maria de Montpeller, continuació de la
política matrimonial de la Casa de Barcelona, fou un dels pocs actes
de la política de Pere el Catòlic qui va deixar un rastre positiu. A m b
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ell va unir, per més d'un segle, Montpeller a les terres catalanes. Tanmateix, si hagués depès solament de la voluntat del rei, àdhuc aquest
rastre positiu hauria estat esborrat. En canvi, és possible que, aconseguit el divorci, s'hagués casat en segones noces amb Maria de Montferrat, hereva del regne de Jerusalem. Això hauria indubtablement
afalagat la seva vanitat jovenívola, però com a acte polític era un
disbarat. Fóra comprensible com a coronació de la política mediterrània dels seus successors, talment les mires de Jaume I I sobre Xipre;
però com a inici d'una nova direcció d'expandiment territorial no té
cap justificació. I en té encara molt menys si ve a representar, com
representa, la rectificació d'un fet qui l'havia posat en possessió d'nn
territori del Migdia de França, direcció política que naturalment se
li imposava.
La seva intervenció en els afers del Llenguadoc, especialment en
la guerra dels Albigesos, és atenuada per alguns cronistes en el sentit
de llevar-li tota semb'ança de favor envers l'heretgia. Ja la redacció
primitiva de's "Gesta comitum" (26) dóna com a causa de la intervenció reial el fet que Simó de Montfort volgués arrabassar els dominis
a la seva germana, muller del comte de Tolosa, i fa constar que no va
prendre les armes sinó després de molts precs i admonicions adreçades
per ell al cabdill croat, i de moltes missatgeries trameses al papa. Això
mateix diu en termes anàlegs, i fins iguals, el text llatí definitiu (27),
però afegeix: "ista solum et non alia ratione venit in auxilium dicti
comitis Tolosani et sororum suarum apud castrum d i Murel". Ço qui
correspon als mots de la Crònica dels comtes de Barcelona e dels reis
d ' A r a g ó " : "Per aquesta raó solament, no per altra, vench en ajuda
del comte de Tolosa e de ses sors al castell de Morell" (28).
Pere Miquel Carbonell s'expressà en els mateixos conceptes en
tractar de l'anada del rei a Muret ( 2 9 ) : " L o rei dessús dit era anat
en aquelles partides per raó de dar ajuda tant solament a ses germanes segons que dessús es dit, e al comte de Tolosa, no pas que donàs
ajuda a negún infeel, e sens tota taca estech (estigué) e perseverà
totstemps".
Es curiós de remarcar que Desclot, qui destina un capítol (29) a
la batalla de Muret, no parla per res de l'heretgia ni de la croada. Muntaner, m tant sols de la batalla. L'omiss'ó d'aquest és més explicable,
perquè, si bé tracta dels fets de Pere el Catòlic, és solament en tot allò
que fa referència a l'engendrament i la naixença de Jaume I . De tota
manera, hi ha un moment en què el partit pres de no parlar de la intervenció de Pere I en la guerra dels albigesos és manifest: llavors que
ens d i u : "e no a n à a molt de temps que el bon rei son pare morí, e ell
(Jaume) fo coronat rei d'Aragó e comte de Barcelona e d'Urgell e de
Muntpesller" (30). No era natural que digués que morí en batalla?
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Però, si ho deia, no l i calia dir en quina batalla i lluitant contra qui?
Això és probabkment allò que vol evitar l'ardent panegirista del casai
de Barcelona. Per molt gloriosa que fos la mort de Pere I , és innegable que morí lluitant contra "els soldats de Crist".
El "Llibre dels Feyts", en canvi, no amaga que els de l'exèrcit
de Pere I estaven en pecat. Per això i perquè no varen saber posar-se
en ordre de batalla i perquè no van concedir mercè a Simó de Montfort
i als seus, qui, abans del combat volien retre's a la voluntat del rei,
foren completament v e n ç u t s : " E aquells de la part del rei no saberen
rengar la batalla, ni anar ajustats, e ferien cada un rich-hom per si,
e ferien contra natura d'armes. E per lo mal ordenament e per lo
preat que era en elh, hac-se (s'hagué) a vençre la batalla, e per la
mercè que no hi trobaren aquells qui eren de dins (a M u r e t ) " (31).
Enlloc, però, no és dit de quin pecat es tracta. Per a res en tot el
" L l i b r e " no es parla de l'heretgia albigesa ni de la croada. La primera
vegada que h i és esmentat el nom de Simó de Montfort, és per a dir
que "tenia la terra de Carcassés e de Baderrés, e en Tolosa ço que hi
havia guanyat lo Rei de F r a n ç a " (32). De manera que hi és omesa tota
al·lusió a la forma com el de Montfort havia adquirit aquells territoris.
I quan se'n torna a parlar és per fer-nos saber que es trobava a Muret
" b é ab .DCCC. hòmens a cavall en tro en .M. e nostre pare vench
sobre ell prop d'aquell lloc on ell estava". Com aquella amor i aquella
confiança s'eren convertides en una hostilitat qui exigia la intervenció
d^ les armes? El Llibre dels Feyts" no ens en diu ni una sola paraula.
Tot a'xò fa una mica estrany. Ens trobem potser davant d'una
posició com l'adoptada per Muntaner quan evita de dir com va morir
el rei Pere? El redactor de la crònica de Jaume I volia evitar t a m b é
de dir taxativament que el rei Catòlic va lluitar contra els soldats de
Crist? Això fóra encara explicable p-r un acte de pietat filial. Però
allò més remarcable en aquesta qüestió és que no es pot dir que en
el "LMbre dels Feyts" hi hagi, ni tan sols velat, cap judici, ni cap concepte, hostils a Simó de Montfort. A l contrari: el causant de la perdició
de Pere el Catòlic hi apareix més aviat sota una llum favorable. E l
lliurament de Jaume és presentat com a efecte de l'amor del cabdill
croat envers el monarca català, i de la confiança d'aquest envers el
cabdill croat: Simó de Montfort "...volch (volgué) haver amor amb
nostre pare: e demanà-li que ens lliuràs a ell, car ell nos nodriria. E ell
fià's tant en ell e en la sua amor que lliurà ad ell nòs per nodrir" (33).
El pacte polític, de política desapiadada i recelosa, es converteix així
en una idíl·lica connivència.
De la mateixa manera, si hem de creure el "Llibre dels Feyts", la
batalla hauria pogut ésser evitada, sols que el rei no s'hagués mostrat
tan inflexible. " E ans que fos la batalla — diu el "Llibre dels Feyts" —
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volia's metre En Simón de Montfort en son poder per fer sa voluntat:
e volia's avenir amb ell e nostre pare no ho volch pendre". Tota la
culpa de l'encontre sagnant cau així damunt del rei Pere. No és, però,
la crònica de Jaume I la sola a fer constar que foren realitzades, per
part dels croats, algunes gestions per evitar la batalla, tant la l l u ' '
els semblava indubtablement adversa. També el passatge subsegüent,
en el qual es diu que els croats prenen la comunió i es decideixen al
combat enardits ( " m é s amaven morir al camp que en la v i l a " ) troba
la seva correlació en altres narracions de la batalla de Muret (34).
La figura de Simó de Montfort apareix, doncs, en el "Llibre dels
Feyts", força pretigiosa, en certs aspectes més prestigiosa que la figura
del rei Pere, home feble de voluntat, el qual es deixa enganyar per
les gents del Llenguadoc que l i ofereixen la senyoria d'aquelles terres (35), i es deixa dominar talment per la seva galanteria i les aventures amoroses, que no solament posant-li una dona bella al davant se'l
pot desviar de qualsevol seu propòsit (36), sinó que la nit abans de la
batala de Muret es lliurà amb una tal insistència al deport amorós que
l'endemà al matí, oint missa, durant l'Evangeli, es veu obligat a asseures (37). En realitat, el redactor de la crònica reial excusa aquestes faltes
en aquesta feblesa mateixa: "Era hom de fembres", diu per excusar-lo de
la seva indecisió; "era franch e piadós, e ab pietat que a ell pres (prengué) d'ells, dix que els empararia", diu per excusar-lo d'haver-se deixat
enganyar amb les ofertes dels llenguadocians. En realitat, doncs, an
tota la qüestió de la croada, nom i caràcter que la crònica no esmenta
mai, la narració es decanta en favor de Simó de Montfort. Sols al final,
quan dóna compte de la mort del rei, l'orgull de la pròpia nissaga i
l'ardiment del guerrer apareixen i es plasmen en unes dignes paraules:
"E aquí morí nostre pare: car així ho ha usat nostre llinatge tot temps,
que en les 'batalles que ells han feytes e nos farem, de vençre o
morir" (38).
Com es pot explicar la feblesa de la crònica reial envers Simó de
Montfort? Millor dit, com es podria explicar la feblesa de Jaume I envers
el vencedor del seu pare?
És possib'e que Simó de Montfort, durant el temps que tingué
l'infant en el seu poder, es guanyés el seu afecte. Tot l'havia d'incitar
a tractar-lo amb afabilitat, a atraure-se'l, a fer-lo ben seu. Era un
ostatge: per això l i interessava la seva conservació. Era, segons els
pactes, un futur gendre: per això l i interessava la seva amor. Era un
infant de pocs anys: per això és possible que l'home qui plorà damunt
del cadàver del rei Pere I , fes de veritable pare de Jaume tot el temps
que el tingué en el seu poder. Observem que la crònica va fins a dir
això, fins a dir que Simó de Montfort ocupava el lloc paternal. Immediatament després de les nobles paraules transcrites on el rei Jaume
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comenta la mort del seu pare, trobem aquestes altres: " E nos rorhanguem en Carcassona, en poder del Comte, car ell nos nodria e tenia
aquell lloc" (39)
Més encara. Hem indicat, en altres ocasions (40), la influència
que l'estada de Jaume entre els Templers, durant els anys del sojorn
a Montçó, degué tenir damunt del seu caràcter i de les seves idees.
Dèiem, entre altres coses, que els Templers, com a milícia religiosa
que eren, havien de trobar condemnable la intervenció de Pere I en
favor dels Albigesos. Guillem de Montredó degué ensenyar aquella criatura a respectar la memòria del seu pare, però potser no degué deixar
de dir-li que fou vençut perquè defensava els heretges.
Cert que aquestes empremtes rebudes en els seus tendres anys
podien haver arribat a esborrar-se completament, i àdhuc a ésser
s u b s t i t u ï d t s per sentiments totalment oposats. No creiem gaire en la
indelebilitat de les impressions rebudes en la infantesa, per profundes
que siguin. Però hi ha el fet que tota la política de Jaume I envers les
terres llenguadocianes, damunt de les quals tenia drets indiscutibles,
sembla respondre a una manera de sentir molt d'acord amb les influències que hem donat com a probables i amb la manera com s'expressa
el " L ü b r e dels Feyts". En opinió nostra, aquests passatges del llibre
i la poh'tica meridional de Jaume I s'expliquen m ú t u a m e n t .
H i ha, en f i , un altre acte polític del rei Pere, que és diversament presentat pels cronistes: el seu acte de vassallatge a la Santa
Seu. El "Llibre dels Feyts" no en diu cap mot. Argument favorable a
la intervenció de Jaume I en la redacció de la Crònica. L'acte de Pere
el Catòlic no va tenir cap valor efectiva als ulls dels seus successors (40 bis). El fet era prou important i prou recent perquè no poguem
admetre una omissió per ignorància. Tampoc podem admetre-la per i n advertència o per mancança d'avinentesa. En fer l'elogi del papa Innocent I I I , si no en altra banda, esqueia de parlar-ne.
La redacció primitiva dels "Gesta comitum" (41) ens presenta
aquest fet com un èxit de Pere I i com un resultat del seu noble afany
de glòria. Bé és veritat que el redueix a la coronació i unció, i no parla
per a res de l'acte de vassallatge i del tribut anyal a pagar. En canvi el
text llatí definitiu i el text català parlen de la cessió del dret de patronatge a la Santa Seu. Ho fan ambdós en termes semblants. Segons el
primer, el papa va concedir al rei que, "tan ell com els seus successors,
en el pabelló o tenda que és portada davant del senyor papa quan cavalca porti el senyal del propi senyor r e i " (42). D'aquest text caldria deduir, doncs, que fou el papa qui va prendre el senyal reial de la casa de
Barcelona, i no al contrari. En el text català no resta prou clar (43). Gabriel Turell, en el segle X V , féu t a m b é una indicació semblant: "Obtengué per gràcia del Papa que tota vegada que el Papa cavalcàs per anar
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en alguna part, hagués portar un penó de les armes d'Aragó. Esta pràctica serven los Papes". És graciós el comentari que hi posa: Bé l i
costà. E l l deia ésser massa devot" (44).
Boades no parla d'aquest fet. Ens diu sols que "era molt devot
e molt catòlic crestià, e molt devot de sancta mare esgleya, e del pare
sanct de Roma". En canvi, parla del t r i b u t : " E ell (el rei) se l i ' n promet e l i ' n promet, que no ho devia faer, de pagar-li'n cert trabut, del
qual feyt varen nàixer après grans males volences entre els Reis
d'Aragó e els Papes Sancts de Roma." També va observar Boades que
aquest acte l i valgué l'antagonisme i les censures dels barons (45).
Tomic (46) ens diu que Pere I "fou apellat Rei Catòlic, per tal
com fou molt amador de l'església". I gairebé exactament s'expressa
Carbonell ( 4 7 ) : "Pedró, cognomenat lo Catòlic per ço com fo amador
de l'església". Segons aquest cronista el papa el va coronar, "veent
la noblesa e virtuts grans sues". Aquestes grans virtuts, quines eren?
Ja hem indicat, al començament, que Pere I degué posseir certes qualitats personals qui el degueren fer atractiu i admirable: beutat, cortesia, fastuositat, coratge. Això explica el cor de l'oances qui
s'e'eva d'algunes vellts cròniques. Afegim als elogis transcrits al llarg
d'aquest treball els elogis dels "Gesta comitum", redacció definitiva (48), i de la "Crònica dels comtes de Barcelona i reis d ' A r a g ó " , qui
s'acorden a d i r : " L o davant dit senyor rei En Pere era honrat sobre
tots els altres de bellea, de proea, de larguea, de cavalleria e de
llaor" (49). Desclot (50) el qualifica de "noble rei e bon cavaller e
prous d'armes". Muntaner—i és digne d'ésser remarcat—no en fa cap
especial elogi. " E l Dietari d'un capellà d'Alfons I V " , en canvi, afirma:
"Aquest fon molt corial, valent, llarch, prous, ardit e molt spert". Carbonell (51) entona també una lletania: "Aquest rei don Pedró fo baró
molt curial e molt noble, valent, liberal, savi e diligent."
Sols h t m trobat un cronista qui se l i mostri completament hostil:
Turell. Ja hem vist amb quin to irònic parla del seu vassallatge a la
Santa Seu. Més endavant, ens diu ( 5 2 ) : "Crec jo los vassalls qui eren
ab ell foren destres e de gran prudència; emperò les honors e los fets
en què ells se troben s'acostumen a metre tostemps en compte dels
princeps."
Segurament aquesta afirmació de Turell és deguda, en part, a la
gran intervenció que, segons ell mateix i altres diversos cronistes (Tomic, Carbonell", tingué Dalmau de Creixell en la victòria de les Navès
de Tolosa. L'anomenada de príncep valerós que Pere el Catòlic aconseguí en la Cristiandat fou deguda, en bona part, a aquella victòria. Els
"Gesta comitum" s'expressen de manera que sembla com si ell sol,
sense la col·laboració dels altres reis hispànics, l'hagu'-s assolida (53).
Desclot (54) ens conta com malgrat que l i fou donada la reguarda dels
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exèrcits cristians, ell disposà les seves tropes de manera que ferí sobre la reguarda dels sarraïns. En saber la seva proesa el rei de Castella,
i el de Navarra, i totes les hosts cristianes "atorgaren que per Déu
e per aquell eren estats vençuts los sarraïns e havien guanyada la batalla. Per què lo rei d'Aragó hac lo preu de la batalla e del fet d'armes
e de la cavalleria d'aquella batalla."
No és estrany, dor.cs, que Alberic, abat de Tres Fonts, ens parli
del "rei d'Aragó, guerrer esforçadíssim qui envià a Roma, en senyal
de victòria, !a llança i l'estendard de Miramamolí, els quals encara es
conserven en lloc preeminent"; i que els "Gesta Philippi I I I " ens parlin
també d'una semblant tramesa (55).
Tot amb tot, t m sembla que caldrà gairebé, sempre fer la distinció
apuntada entre certes qualitats personals de Pere I i les seves dots de
governant.
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Dos anys de vida barcelonina
(Notes d'un Dietari setcentista)

L'interès cada cop més intens i general per a les representacions
retrospectives de la vida de la nostra ciutat en els temps passats, estimula a glossar els textos que les ofereixen d'una manera autèntica i
directa. No moltes obres nostres la deixen veure amb la ingènua fidelitat
del Dietari del comte de Creixell, tan interessant com poc conegut, malgrat l'edició publicada i anotada pel senyor Parpal i Marquès (1). Mostra
la vida barcelonina setcentista, a t r a v é s de la visió d'un testimoni
serè, que anota al dia els fets dels quals la ciutat parla, tant els
de transcendència històrica com la petita anècdota. Voldríem, espigolant ací i allà en el Dietari, oferir una visió de la vida barcelonina en
el bienni 1775-76, però articulant-la a un fet de major importància, la
dissortada expedició feta en temps de Carles I I I , a les costes africanes.
Ara que j a és criteri oficial el reduir el problema del Marroc a propor
cions adequades a les possibilitats econòmiques, resulta instructiu el
re'at, perquè demostra que en el seguir de la política tradicional de
Cisneros les preocupacions pels assumptes del nord africà no queden
circumscrites als temps moderns. El manuscrit, més que el detall de
l'expedició mateixa, ofereix el seu reflex en la vida de la ciutat, i a
despit de la brevetat de les notes en què en parla, ressurt vivament
entre els petits fets locals, com són, la inauguració d'un cafè amb la
casa de fusta portàtil al Pla dels Encants, el ball de Palau pel sant d ; l
rei, del qual, segons el comte, quedà el general molt content i la noblesa
agraïda, l'aparició d'un cometa fulgurant i estrany esguardat amb badoqueria admirativa, i els concerts de música a la Muralla de Mar, guarnida amb fanalets de paper.
No tot era, però, gatzara i diversió fàcil, en aquells temps. La
segona meitat del segle X V I I I representa per Barcelona un període
fecund, en el qual un treball obstinat posà els fonaments de la seva
vida moderna. És un moment que per dessota de les enganyadores apa(1)
"Dlplnrlo ric Barcelona, PII la durada ilc 1707 a 1777, segi'in un manuscrllo Inédito
de n, Juan Saiearilifa. Conde de Creixell". Barcelona. 11107.
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rences superficials té un fons greu i recollit que no copsen els testimonis banals. Una certa preocupació governamental pels assumptes
d'organització i engrandiment materials afavoria l'esforç de l'activitat
cata'ana. Però, malgrat no ésser els temps gaire difícils, quedava com
un caliu m i g colgat una mena de reserva imprecisa i recelosa, que
traspua en tots els documents directes de l'època. Dos anys abans del
que parlem havia esclatat el conflicte de les quintes, que no tingué greus
conseqüències per la intervenció del bisbe i les gestions d'una comissió
formada per l'Ajuntament i representants dels gremis. Però el curt
incident deixà una mútua desconfiança palesada en diverses mencions
del Dietari; escamots de so'dats vigilen de nits els carrers, i hom posa,
a més dels fanals de costum, teies enceses a l:s cantonades per tal de
descobrir els que enganxen papers i cartells subversius a les parets.
A 'a placeta de Sant Agustí Vell, en la festa del carrer i per un fútil
motiu, es barallaren soldats i paisans, fins que tot s'asserenà "porque
acudió tropa y los paisanos, acostumbrados a obedecer, cedieron por
no querer entrar en disputas y nuebos quentos". Com a conseqüència
de l'atmosfera tivant, l'Excm. senyor Ocornophali va suspendre les
diversions públiques, el bisbe decidí que no sortissin les processons i
"de orden del Real acuerdo se proibió a los libreros el vender los fardos de diferentes colores y etchuras, menos de los regulares y todos
blancos, y que sin ninguna distinción de personas los hubieren de
llevar".
Passà, però, aviat la nuvolada, "mudaron de semblants las cosas
de este Principado, todo se pacificó sin aquellos pasados rumores", i
pogueren cílebrar-se les-festes dels carrers amb gran espetec de música,
un devessall de vistoses indianes fabricades al país, i diversos quadros
de sants i divertides històries. Fou la més lluïda de totes la del carrer
de l'Hospital, on s'admirava un gran retrat del rei, sota un bell dosser.
Cap incident molest no torbà l'animació ni la joia de la gentada, desitjosa de divertir-se "no menos que parecía qus la ciudad abandonaba
sus casas para acudir a celebrar las fiestas, pero gracias al Seíior con
la mayor quietud y satisfacción de su Ex.", y gusto del pueblo".
Comença l'any 1775 amb l'atmosfera aclarida. Les primeres not.s
són de millores urbanes: continua amb activitat l'enderroc de l'antiga
muralla de la Rambla, de la façana de la Casa de les Comèdies i d'una
part del convent dels Pares Caputxins, per tal que s'ajustin a la nova
alineació; i amb el mateix motiu, es canvia de lloc la font de la Portaferrissa. Però de sobte, com un primer llampec t n un cel d'estiu, en
la nota del dia 20 dï gener, després de parlar de les festes, fires i comèdies hagudes amb motiu d'ésser l'aniversari reial, afegeix: "Se estan
continuamente preparando en todos los puertos de Marina, grandes
preparaciones de guerra; de Melilla se continúa la defensa, aunque los
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marroquíes estan continuamente bombardeando la plaza; lo mismo
sucede en la de Oran".
De moment res més. Una altra preocupació neguiteja la ciutat.
Una mortal secada s'estén per tot Catalunya, i deixa preveure fam i
misèria. Comencen una llarga sèrie de pregàries per a demanar el benefici de la pluja. Les inicia l'A juntament el 13 de març, portant públicament les relíquies de Santa Madrona, guardades als Caputxins, a
l'Altar major de la Catedral. Surten després, en sengles dies, les Comunitats de Santa Maria de la Mar, Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant
Pastor, Sant Pere de les Puelles, Sant Miquel Arcàngel, Sant Jaume i
Sant Cugat del Rech, riva'itzant en concurrència dels respectius obrers.
Arriba el torn a les congregacions religioses. Organitzen en dies successius les pregàries els pares predicadors, els de Sant Francesc d'Assís,
els carmelites calçats, els ermitans de Sant Agustí, els mercedarís, els
trinitaris calçats, els de Sant Francesc de Paula, els caputxins amb els
seus novicis, els del Bonsuccés, els tarmelites descalços, els agustíns i
els trinitaris descalços.
La Setmana Santa interromp les pregàries. Tristes diades. E l ce!
segueix hostilment serè, i l'amenaça de la secada s'agreuja. Les professons tradicionals no surten. Com diu el Dietari, "en esta ciudad ya no
se habla de las antiguas procesiones que se acostumbravan hazer, por
lo mucho que sabé obedecer este Pueblo las órdenes de sus superiores;
pero siente que éstas fuesen la admiracion de toda Espaiia, motivo que
le haze sentir el no haserlas, pero siempre gustosa de ser obediente".
Els dies de Pasqua no s'obre el teatre, per a no interca'ar diversions
profanes a l'obra devota de les pregàries. I en m i g de l'aplanament,
com una nova preocupació que ve concretant-se, la menció que el dilluns
i el dimarts de Pasqua, "no hubo novedad alguna, sí que se díó licencia
para que la gente que de cuenta del Rey trabaja, continuasse su trabajo, para poder quanto antes evacuar tantas prevenciones que se hazen
para un próximo embarco".
Mentrestant, les pregàries continuen, cada vegada més fervoroses.
L'Ajuntament segueix en corporació, un dia i altre dia, totes les parròquies de la ciutat, acompanyat, a mesura que el temps passa, d'un
major estol de fidels. Surten sokmnialment en professó les relíquies i
les imatges miraculoses; el Sant Crist de Sant Miquel del Camp, el Cap
de Sant Galdric, el tabernacle de Sant Elies, la imatge de Sant Francesc de Paula, el Sant Crist de la Sang, la Mare de Déu del Roser, vestida de dol. Visiten les pregàries el sepulcre de Sant Ramon de Penyafort, i arriben fins a la platja de marina, beneixen l'aigua de la mar i
la llencen simbòlicament als quatre costats. Cada dia la devoció augmenta; passa la flama oscil·lant de llargues files de ciris encesos pels
carrers recollits; llueixen els penitents insígnies visibles de penediment
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i d'humilitat; corrues de noies caminant cansades, amb els peus descalços, diuen cantant el rosari, i les veus més fortes dels homes responen amb el plany rítmic de les lletanies. Sovintegen en les esglésies
les funcions religioses, i la confessió i les comunions col·lectives prenen
sota el cel ras una solemnitat tràgica. I mentre la ciutat està sacsejada
per una febre de deliri místic, els preparatius de l'expedició africana
segueixen. A l voltant de la capital hi ha allotjats diversos regiments,
i n'arriben d'altres. El 30 d'abril es t é j a la sensació de la marxa imminent, amb una finalitat desconeguda, com ressurt de la nota corresponant
del Dietari, que manifesta: "continuando con toda actividad, ya en la
adarazana, ya en las casas particulares, en trabajar para un próximo
embarco, y embarcando en la Marina varias provisiones, ya de Guerra,
ya de Boca, teniendo embargado por el Rey todas las embarcaciones
que se hallan existentes en el Puerto, sin que nadie pueda penetrar
adonde se diri'gen; declaró el Comandante General D. Fhelipe Cabanes,
en el Real Palacio de su habitación a todos los Coroneles y Comandantes
de Esquadrón, que devian estar sugetos y a las órdenes del Mariscal
de Campo Conde del Asalto, Comandante de toda la tropa de esta División, que se espera muy en breves días ver embarcada a fin de ver
adonde se dirige".
Pregàries i preparatius militars es barregen en la preocupació
ciutadana. Ancora davant la platja el vaixell de guerra "San Rafael",
que ha d'acompanyar el comboi. Quan arriba el dia de l'embarcament,
el temps es presenta més esperançador. Un matí, en què surt en processó Sant Antoni de Pàdua, cau un primer ruixat, i des d'aleshores el
cel té senyals prometedores de pluja. El 5 de maig segueix amb la
major activitat la càrrega de material de guerra, i comença a embarcar-se la tropa, un esquadró de cavalleria de Farnesio, utilitzant un nou
enginy que permet d'embarcar alhora tres cavalls en tres barques diferents. El dia 6 ho féu l'esquadró de dragons d'Almansa, cent soldats
artillers, i la provisió de pólvora, mentre a la tarda surten en p r e g à r i a
els congregants de Nostra Dona de l'Esperança. E l 7 acaben d'arranjar-se els vaixells per als tres batallons d'infanteria espanyola i valona,
els regiments Immemorial del Rei, Guadalajara i Aragó, les companyies
de granaders d'Irlanda i dos cents suïssos. Per altra part, l'Ajuntament
comença un tríduum solemne a la Mercè, perquè la pluja no es decideix
a caure. E l 8 s'enllesteixen els darrers preparatius, "pues hasta las
menores cOsas se embarcan, todo de cuenta de la Real Hacienda, a fin
de que nada falte en esta expedición que nadie sabé adonde se dirige"
Per fi, el dia 9 de maig, després d'ésser revistades pel mariscal de
camp comte del Asalto, davant de la Barceloneta, totes les tropes concentrades, que, segons la versió pública, passen de nou mil homes,
embarquen en els vaixells respectius, davant d'una gran gentada, "de
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uno y otro sexo, sin que la multitud, ni diferencia, ni los despidos,
causasen la menor turbación ni confución en este innumerable Pueblo".
L'endemà, sense contratemps, l'esquadra pren vela; però fins l'altre
dia no es perd de vista a l'horitzó. Continuen les pregàries, i t a m b é
els treballs de l'expedició en camí. " P r o s í g a s e en embargar las embarcaciones que llegan en este puerto para llevar al exército las provisionea
de Boca y de Guerra que se han dejado, y continuar trabajando".
Segueix igual l'incertitud referent als objectius. " H a llegado la noticia
de la corte que va por General del exército el Excelentísimo Senor
las tardes podia haver comèdies Públicas, y después de varias juntas
en el dia de oy con la comèdia, también ay duelo en las damas". Com
Conde de O-Reilly, inspector General de la Infanteria; quedàndose todo
el mundo con las mismas dudas, no sabiendo dónde y cómo se dirigen".
Però comença a esvair-se una preocupació. El 13 plou des de les sis
del matí a la una de la tarda. Sembla tornar a renàixer l'animació.
" E l Ayuntamiento había dispuesto que pues no havia rogatiba por
las tardes podia haver comedias Públicas, y después de varias juntas
y diversos pareceres resolvieron el que las hubiese, habiendo empezado
en el dia de oy con la comèdia. "También ay duelo en las damas". Com
que la pluja segueix, després de les pregàries vénen les accions de
gràcies: el 16 l'Ajuntament fa dir un ofici solemne amb cant i música
a la Mercè, i el 18 una lluïda processó, amb el Sant Crist de la Sang,
torna el Cos de Santa Madrona a l'església dels caputxins, on es canta
el Tedeum. En mig de la joia recobrada, com un fet isolat però com
un mal auguri, arriba el 25 la notícia "de haver un viento dividido el
comboi y que el Navío "San Rafael" i las dos Fragatas se havian mantenido a la capa; hiendo a socórrer a los unos y otros pero que ninguno havia naufragado, llegando en el puerto de Cartagena, bien que
muy maltratados por haver padecido mucho".
Mentre l'esquadra navega entre perills de tempesta envers la costa
africana, la vida de la ciutat es normalitza. Segueixen les reformes
urbanes, arriba l'ordre fixant la manera com ha de construir-se la
Rambla d'acord amb un model de façanes. Un dia es fa l'escandall
per a veure a quant poden vendre el pa els flequers. A l juny la pluja
persisteix, algunes processons de la vuitada de Corpus han d'ajornar-se,
i altres m é s decidides, interrompudes a m i g curs per l'aiguat, acaben
amb pehes i treballs, i tornen desordenadament a l'església pel camí
més curt. Les festes de barri se celebren joiosament, i són molt lluïdes
les dels carrers de Sant Pere, Santa Magdalena i Sant Jaume, en les
diades respectives.
El dia 29 de juliol corre de sobte per la ciutat la trista nova de la
tràgica desfeta de l'exèrcit expedicionari. "Llegó la noticia de nuestro
Exército, que habiendo llegado el dia 1 parts del comboi en la baia de
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Argel, y habiendo Ilegado el dia 2, 3, dispuesto por el General Conde
de O-Reilly, el dia 7 y 8 se ejecutó el desembarco, habiendo perdido
r.uestro Exército mas de 6.000 homes entre muertos y heridos, habiendo sido presiso la retirada por no quedar todos ellos víctimas del
furor argclino, se retiraron haviendo mandado hir en Alicante donde
fueron recogidos todo el comboi y curados los heridos". Durant el
mes d'agost, va sabent-se la magnitud de la desfeta; les notícies directes dels soldats que arriben, deixen una forta impressió de consternació.
"Llegaron los Guardias de Infanteria Espanola y Valona; todos con
el mayor desconsuelo por la fatal resulta de esta perdida expedición,
todos lamentàndose de la pérdida, y resultar muchos Heridos, Oficiales
y Soldados estropeados, Expedición lamentable, Golpe de mano fatal
que serà siempre doloroso, para los Siglos venideros". Lamentacions
degudes a la visió sinistra i als planys dels repatriats. "Todos los
dias llegan heridos en ospitales pero muchos mueren y pocos curan.
Espana y todo el orbe està en expectación de la resulta; veremos como
!o t o m a r à el Rey y demàs familia Real".
Expressió elegíaca del desconsol ambient. Però els dies fan la seva
obra, i la impressió d'angoixa poc a poc va esborrant-se. Després de desfogada l'emoció primera, el Dietari no registra cap altra nota de lamentacions grandiloqüents. Sols s'hi troba aiguna menció barrejada amb
altres fets. Així en el mes d'octubre assenyala que "habiendo nuestro
Gobernador, Conde del Asalto, vuelto en esta Ciutat de la Expedición de
Argel, y viendo la lentitud que se estaba trabajando en el ermoseo de
la Rambla, mandó immediatamente se cortasen los àrboles todos para
volver a empezar el trabajo para el nuebo ermoseo". I volent transmetre
una sensació de confiança i seguretat, que faci oblidar el record de la
desfeta, se celebra solemnement i amb vistosa parada militar la diada
del Sant del Rei el 4 de novembre, en la que "hubo Besamanos de toda
la Nobleza i la tropa de Guarnición, y por la tarde el Ex. Senor Conde de
Pargo, Coronel del Regimiento de Reales Guardias Walonas (que llegó
a esta Capital cuatro dias antes) vió maniobrar el Exercicio a 4 Batallones de su Regimiento, y despues a la Comèdia inluminada, aplaudiendo
a tan festivo dia".
. Així s'acaba l'any de la dissortada expedició, en el qual, com diu
el Dietari, ocorregueren "tanta variedad de acontecimientos que a la
verdad hay de bien estranos, como se puede ver". L'any nou sembla
portar una major pacificació dels esperits. Les processons de Setmana
Santa, feia temps prohibides, tornen a ésser permeses i resulten molt
brillants, sense que en pervingui incident de cap mena. Val a dir que els
barcelonins s'esforcen a donar una nota assenyada, "sin que la muchedumbre de las Centes que concurrió por las calles diese el menor disturbio, en que se esmeraron los Senores Alcaydes de Barrio aquienes
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estaba cometida la quittud de la Carrera". Perquè encara "que a veces,
con la muchedumbre de Centes, acostumbra a suceder alguna desason",
això no és gaire de t é m e r en la nostra ciutat, perquè "sabemos portarnos con el mayor zelo y quietud en cualquier función pública como lo
acreditan nuestros etchos". Surt la gentada, en multitud, a divertir-se
i adorna les cases i els carrers amb indianes compostes amb exquisits
teixits de nova invenció. Per això no és estrany que quedin "todos los
superiores contentos, y màa no habiendo tenido en todos estos dias el
menor resentimiento de queja alguna, tanto deias Procesciones, como
del Innumerable Pueblo que la miraba". La ciutat, mentrestant, es divertia amb "una nueba diversion en el Theatro de esta Ciudad, que los
Comicos Italianos lo ejecutaron con la Comèdia intitulada la "Escocesse",
con Bailes ejecutados de quatro Parejas de Bailerines (que para este
fin han venido de I t à l i a ) " , o es distreia veient l'enderroc a barrinades
de la vella Torre de les "Pusses" en la Muralla de Mar, per a permetre
la construcció del nou port de les Drassanes.
Aquesta tranquil·litat no es perd tampoc per les noves que arriben
i porten com un ressò somort de les lluites llunyanes en què va liquidant-se l'antiga grandesa imperial. El dia 4 de juliol ' Uegó la noticia
de haver los Portugueses invadido, en la America, diferentes castillos
asta Montevideo, etchando los Espanoles de estos fuertes y Plazas; se
espera la resolución de la Corte". Però com que el mateix dia arriba,
enviat del Rei de Sardenya per al Príncep d'Astúries, un prtsent de sis
cavalls per a! cotxe de Sa Altesa, tan petits que el més alt tenia la
talla d'un ruquet, la gent s'encuriostix més amb aquesta facècia que
amb les desventures d'ultramar. No tri'ga, però, a sentir-se'n les conseqüències. Pocs dies després, el 14, arriba l'ordre del Rei "para que se
saquen de todos sus Regimientos de Dragones 750 hombres (dejando en
aus propios Cuerpos los Cavallos), con 9 Oficiales de cada Regimiento,
tres Capitanes, tres Thenientes y tres alfereces; que se deven embarcar
luego, dirigiendo su viaje en Càdiz para venirse todos, y dirijirse a
buenos Aires en la í n d i a ; se han embargado todas las embarcaciones
del Puerto". No gens menys, l'endemà passat, diada del Carme, hi ha
gran festa en el carrer on viu el comte de Creixell, amb parades de fira
des del portal del Convent fins a Betlem, i pocs dies després els ciutadans badocs poden entusiasmar-se amb el primer carro-bota municipal
que ha fet construir el Procurador Síndic marquès de Ciutadilla per a
regar els arbres de la Rambla.
L'adversa guerra llunyana reclama més homes en substitució dels
caiguts. E l 18 de juliol "se juntaron todas las Salas de la Real Audiència
«n el Real Palacio, en grande precaución, a las 10, de este dia por la
manana, y estubieron asta las 12, se ignora porquè y de su resulta se
despatchó el Exmo. Sr. Governador Conde del Asalto (que estaba en
34
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Areins demar tomando las aguas mineralea) i ala noche ya havia llegado
dicho Exmo. se ignora el porqué y todo lo demaa". No és gens difíc"!
d'endevinar-ho per les mesures de reclutament posteriors. En el mes
d'agost s'executà l'ordre "de pillar los vagos y mal entretenidos, a fin
de completar los Rtales ejércitos, salieron por la noche los Alcaldes de
quartel y de Barrio, con partidas de tropa por todas las 03333 de Juefeo,
Bodegas y demàs casas que tienen algún indicio de mals opinión y fama,
en donde pillaron a varios sugetos, llevandolos en la Real Ciudadela, en
donde oidos sus descargos, o quedaran libres o iràn al servicio del Rey".
Mentrestant els embarcaments comencen amb els de "tres oficiales de
Dragones de Almansa con 150 soldados para Cadiz, donde deben incorporarse con los demàs Dragones para hacerse a la vela desde allà para
buenos ayrí.a". Aviat, després de la recollida d'aventurers i perdularis,
arriba el seu torn als fills honrats del poble. Per mitjà d'un acord, i
potser per temor de la repetició dels motins de les quintes, s'ha concedit
a la ciutat la substitució del sorteig per l'tnrolament de voluntaris " y
para este f i n , los Proomes de los Gremios han puesto las Banderias de
reclutas en los parages mas publicos de esta ciudad, en el Borne y en
la Calle de los Archs, con las armas de la ciudad, y lema voluntarios para
Barcelona". Per a allotjar els soldats qüe sentin plaça a l'exèrcit expedicionari, es desocupa el Reial Col·legi de Cordelles. Aviat, el 15 de desembre, "los muchachos que se hallavan en el Colegio (que fué) de Cordellas, en dia como hoy han embarcado los destinados a los Regimientos
de infanteria de Zamora, Guadalsxsra; habiendo tomado el Real Cuerpo
de Artilleria primero los de mejor talla para sus maniobras". Mentrestant segueix el drenatge d'homes, i altres de nous vénen a substituir els
que marxaren. " A ú n continuaron los pueblos de este Principado en llevar
los quintos para el reemplazo de los Reales Exercitos, haviendo executado con toda quietut i armonia".
•
És amb veritable complaença que nombroses pàgines del Dietari
constaten el seny dels ciutadans. El comte de Creixell sap fer-se càrrec
de les coses. Certament, té un record piadós per als minyons que marxen,
però com que personalment no hi pot fer res, es distreu amb l'embelliment
de la Rambla per l'enderroc de la Reial Fundició de les Drassanes, i
amb les festes de braus a la plaça disposada en l'antic hort del Convent
de Santa Mònica. Fan sensació per aquells dies "un estrangero que con
el permiso de la superioridad executó diferentes abilidades de cavallos
dignas de verse", i "un alemàn con diferentes frguras de Cera que
representan a diferentes personages de la Europa, diferentes Príncípes,
Reyes, Generales i Personages distinguidos, ya por sus meritos, ya por
sus crímenes de! presente sigloV. Perquè el bon barceloní setcentista,
treballant i divertint-se, en té prou; creu que no cal encaparrar-s'hi
massa, que la ciutat anirà fent, mal sigui a trontollons, el seu c a m í ; i
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confia, amb la mateixa candorositat del comte de Creixell, que j a hi
h a u r à qui curi de tot el demés. Compleix a bastament el seu deure, essent
actiu i xiroi, però assenyat, i lloant a "los Santos Patrones de este Principado, como tambien alos de esta Ciudad de Barcelona, que continuamente la defienden de los insultos de sus enemigos". Mentrestant el
segle avançava cap a la seva f i , que havia de portar les fortes tempestes
que tan profundament sotraquejaren la nostra terra. Però el moment
sembla encara espiritualment força lluny de l'època mansoia que descriu
el Dietari, la qual sols travessen, com una sageta feridora, les notes doloroses de les desfetes llunyanes. Tal ens és presentada a través del temperament del comte de Creixell. Els seus comentaris, igualment ingenus
i ditiràmbics per la nímia futilitat i pel fet transcendent, ens mostren
un bon escandall de la psicologia barcelonina setcentista.
CAHI.KS P I I SUNYER

Aplec de lletres íntimes adreçades a Marian
Aguiló per Llorens i Barba, Coll i Vehí
i Quadrado
( Conlinuacíà )

51.
(Rebuda als 15 descmhrc del 1859).
Amin.) Mariano, puicec que eseogistes cl mejór dia y la hora mas a propósito ])ai·a i|uc In caria do i·csmTci·ción vinicra a mis niauos; pues la recibí
pocos momcíitos antes dc (|iie viaticasen a mi (ío Segarra, quien por fortuna
va OD poco mejor.
Con tal à proiws te has librado del latigazo que tc hubiora alcanzado
iiideleetiblementc un dia de catos.
Porque, compadre, eso de tener un amigo invisible e incomunieablc vale
tanto como tener un comercio ihoral con alguna de las ànimas benditas que
han pasado el Letco. Y que lo haga eso el amigo soltero no tiene mucha eompostura. A deeir verdad, a pesar de la vida atareada que traigo; vida de
retirarme a la cama a la una y a las dos muehas noehes, todavía le queda al
corazón bastante vida ])ara no dejar apoitronados los afeetos. Y 4cómo ha
de dejar de pensar en tí y de desearte? Ahora mismo: estoy pasando por una
crisis afectiva muy singular, que comunicada no seria nada y que probablemente me darà algún mal rato. Ya te puedes figurar c|ue nadie te ha reemplazado y con esto queda dieho todo.
A l dia siguiente de reeibir la tuya fui a la Biblioteca y al primer momento temí que el nido se había ido a rodar; pero no fué mas que el susto; pues
Roca me lo cnsenó aunque no pudo abrir por estar obstruída la ventana por
un montón niatjanico. Me pïolQefiÓ (|ue me avisaria el dia que desaparecicse ese obstàculo y (ple se haría entonces tu voiunad.
A Reynals le ha naeido el quinto hi jo. No lo veo mueho, pero menos todavía a su família, cuya buena amistad pQngo a prueba con1 mis ausencias.
Si la pàtria no ostuviese tan opi'imida podria sor t\nc nos viésemos muy pronto; pues me veo abocado a un viajo a Alicante por lo menos, y a la vuolla me
dotondría alií.
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Mira si pnedea cscribir a Roseli en favor del Bibliotccario dc Tarragona
D. J. Caballero. Codina (el Canónigo) lo pide con insistència y te lo agradeeerà. Consérvatc bueno, saluda a tu lamilia cuando les escribas, cuida a tu
hèn&ano y no te incomuniques con tu amigo.
JAVIER.

Barcelona, 12.
52.
(Maig del 1S60).
Amigo Mariano, auoque veo qpt nos has cchado un corte do manga a los
que vivimos aqucndc el Eliro, j)or si te aeuerdas dc las gentcs con (|uienps
liiniiistc un inanojo dc pnros, no quicm ilcjar de ciiinplir con un deber dc bucn
«•ristiano. Es el caso (|uc al sobrinn dc (iatell lo convieno, \>ov una partc.
ganar algo cseribiendo on osla Biblioteca u cn otro sitio. y segundo saber las
[ robabilidados que tendría dc salir colooado cursamlo on la Escuda Diplomàtica. Tu que éres caritativo haràs lo que puedas por esc joven a quion he
dado una carta dc presentación. V cuando resucites veremos si llega ese
acontecimiento a noticia de tu amigo,
»
JAVIFR.

Barcelona 6 mavo.
53.
(Rebuda als 28 juny dol 1860).
Amigo Mariano, pongo mano a la pluma despucs dc una siostccilla (son
las onec do la manana) que he cchado cn cl despacho do Reynals a (|uien he
acompafíado n su cas;!, do dondo lo ho sacado a las sioto y niodia con sii frac
y pantalon nogro y guantos color dc pa ja; todo osto con el fin do ser testigo
del casamionto de mi hormana ((pic Dios iiroteja).
Y como este golpo do gràcia a rai vida de familia alimenta mi solodad. la
cual es muy do tu gusto sogún la incomunicación on que mo dojas, te lo participo jiara (|iie te goces en cllo un momento y dospm's lo olvidos.
Tuyo,
JAVIER.

54
(4 juliol dol 1860).
Qiltrido Mariano, iré al Desiorto dc las Palmas invitado por Mai'n' (pic
serà ol goí'o do la ospodición. Iremos dosdc Tortosa; con quo sal pronto de
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esta tierra calorífica y vete a respirar por eaas cmnbres y cl 18 dc julio nos
remiiremos en el Convento del Desicrto. Entonces te contestaré, o mejor
haré que reviva en tí la vida pasada mas comunicativa que la presente.
Reynals, Paulita y sus cineo hijos signen sin novedad.
Los dos primeros te saludan cordialmcnte.
Tu amigo,
JAVIKR.

Barcelona 4 de julio.
55.
(Julio dc 1860).
Querido Mariano, he sabido por los papeles púMcòs que habías llegado
a esa ciudad. No se si haccs cuenta de estar alií muclio tiempo. Como quiera
te advierto que no cntraiido en cuenta los días eclípticos cn que nos vimos,
espero que vendràs,'sca antcs de tu peregrinaeión Pallaresa, sea después.
Hasta mediados de la semana que vienc estan' en ésta, luego iré a Sitges a
tomar bafioa de mar y desi)iiós ya no salgo dc a<|UÍ sinó para alií. Escribc y
inamla a tu aiinyi).
JAVIEK.

Vilafranca, miéreoles.
56.
(Rehiiila als ;!1 de descmlire del 1860).
Querido Mariano, acabo de recibir la tuya del 23 que ha llegado con retraso porqne la dirigiste a Vila franca y yo no he salido de ésta. Prertisaimcnte iba a escribirte un dia de estos solo para darte las l'icstas (catalanismo);
Así es que el lecr solo cl sobre mo ha dado un plaeer por la coineiilencia de
propósitos. Mas al leer la noticia del premio he tenido una satisfacción en
todo el sentido de la palabra. No porque dudase dc la bondad del trabajo,
sino i)0i·(|uc temia que algunos dc los que salen siempre tranando hubiescn terciado en el concurso.
La scgunda noticia que me das no me ha dado el alegrón de la primera.
Ante todo porque no sé el grado dc ascenso que representa en categoria y sueldo y luego porque si bien basta ahora no he heeho Qingune visita a Valencià,
entraba en mis planes para cuando tcnga yo libertad, el ir a pasar contigo
alguna pasena, semana santa, Corpus, etc.
Y todavía podria anadirte una razón geogràliea si no pam-iese Inoportuna; y es (|ue veo a Valencià asomàndome a la muralla dc mar; y a Madrid no se verlo aunque me suba al terrado.
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Kstando on csa habrús visto a Permanyer y te habra dieho lo (iue tc escril)ió Beyiials y lo que te Imbicra eserilo yo aliora.
Me parccc (|iie si se ('iiipcna no dcbcs desa i ni ric.
A tu vuelta a Valencià espero ipie me pondràs enalro líneas noliciandome
cl estado de todos estos asnnlos. Entre tanto yo (con Horacio), deseo como él
(pie los cielos nianlenKan los vientos prósperos (pic impejen la nave del mantuano. Y con esta cita clàsica y recomendandotc (pic tc tcuardcs del halito «uadaiTameíïo, acaba el papci y la epístola tu antiguo compadre,
PACO.

57.
(Ucbuda als !l abril lS(il i .
Mi «picrido Mariano. Ui carta ha prevenido inis deseos de saber de tus
cosas. Permanyer me babía iiulicado ftlgO ipte por ser tan bueno para mí,
cslnve rcccloso en crcerlo. Tenia el |)lan de hacerte una visita estàs fiestas, y
como el mal tiempo y un re-sliiado, (pic es el (piinto (pic sufro este ano, me lo
ban impedido, iba a escribirte preRunlandotc lo (pic ya me diecs.
No sé (pic disífiístos graves puede prevecr el arcliivero. Desdc luego, ni
dc Mafian, ni del Ueetor lc puede venir nintimo. Al primero no liay mas (pic
mandarle con seriedad y obedece sin chistar; cl segundo no te dara el menor
motivo de disgusto a petar de que no scais del fluído simpatico. Sobre esto
insisto y hago como dieen los abogados articulo de previo y especial iironuneiamienlo. Con respecto a I). .Joaqnín no puede serte causa dc disgusto sinó
el (pic tengas jurisdicción sobre cl. Esla cuestión puede vcntilaisc cun una
explicación en la cual vca. 1." que de todos modos ha dc quedar subordinado
a otro; y 2.° (pic siendo esto t'orzoso de nadic puede experimenlar mc.jorcs
consideraciones (pie de t i . No quiero dc.jar córrer la pluma manirestandote
(pjc beneficio me tracría a la vida psicològica (pie vinicras otra vcz a reanudar
un pasado (ple tu ausencia. si no corta, interrumpe; però puedes estar seguro (pic tu venida seria otra aurora (pie dicra cualquier cosa por verla. Solo
lengo atpií a Pedró Almirall (ple esta desa/.onado y aburrido; los deinas son
aínigos con aditamento dc mujeres y cliiíiuillos. etc, etc.
Expreslíaics a'Olivet y no te olvides dc tu amis;",
JAVIKK.

58.
(Ucbuda als •_>:! abril iMil i .
Caro Mariano, ciuería darte albrieias por telégral'o; pero me ha ocurrido
que siendo ya tarde y manana domingo, tanto valia la via ordinària del correo.
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Acaba de decirme Arnau que ha llc^ado tu nombiamiento para esta Biblioteca. Por fin tendremos Biblioteca
río.
^
Supongo (iue se te habràn desvanecido las débiles nubecillas que le ocurrió ponerte al archivcro.
Mi madre, que està aquí, me ha dado la enhorabuena. Dime cuando
vienès y mamla a tu amigo que desea abrazarte,
JAVIKR

lüyuals ha paii<"o cl sextO hijoü!
59.
(Rebuda als 26 abril 1«61).
Barcelona, sabado
Querido Mariano, recibí tu apreciada en hora en que no podia cmnplir
1u eneargo; hoy se me ha olvidado que siendo dia de misa se cerraba la casa
a las doce y no es estrano, porque esloy sumamente afectado por la grave cnlermedad de Fhupier, en cuya casa escribo: y hoy cs cl dia critico.
Manana iré a la Biblioteca en hora hàbil; pero no estoy seguro de que
I). Joaquín me diga una palabra del asunto, pues Milà estuvo ayer largo rato
y no hizo ni siquiera alusión a su nueva situación cn la Biblioteca. Aquí no
hay màs que escribirle lisa y llanamente lo que ha pasailo. (pic es lo (pic te
iinliípié en mi anterior. Con respecto al Rector, ya te dige que recibiria bien
tu nombiamiento y en efecto asi ha sucedido. Le di las explicaciones (pic contenia tu carta sobre tu venida, lo cual i)uede servirte de dato para saber como
te has de dirigir.
En fin, tienes un ascenso merecido y no hay para andarse con tantos pelillos. Aquí se alegrarà todo el mnndo de tu nombiamiento, y no puedo conta rtc iiormcnores porque metido en esta casa y temiendo jxir mi buen amigo,
no se habla màs (pic dc su enfermedad y de si le volveremos a ver bueno y sano.
Ni he estado en cl Ateneo siquiera, que es donde se vierte la charla; pero te repito (pic no dudo dc (pic cuando se sepa sc alegraran nmcho los oradores de
aipiclla casa.
Avisa cuando vengas y con expresiones a Olivet (pieda tuyo al'fmo.,
• I \\ IKR.

P. D, — D." Isés nb tienc novedad, Rcynals escribirà.
6(1.

(Rebuda als :!1 maig del 1861)
Qóerído Mariano, ya està FlntpK'r i'uera de peligro a Dios gracias y me
he (piitado cl temor de perderle.
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Estnve en la Hibliotcca, hablé con 1). Joaquín y no hizo monción alguna
del asunlo, tampoco encontré dispuesto a hablar de él al seRundo y no (|iiise
busearle la boea al j)ortero, que era el úllimo reeurso que me quedaba. SupODgb que habras escrilo ya a D. Joaquín.
Todos los amigos que voy viendo se alegran mucho de tu venida. En
casa Reynals se hn celebrado con bombo y |)latillos. No estranes que no to
haya escrito porque me lo ba dicho ya seis o siete veces y esta es una ntn'\ a
prueba de lo q w es un distraído. Dime (jué dia llcgas y como llegav; interín
úcpreskmea a Olivet y manda al soltero (pic te espera,
JAVIEK.

61.
Saragossa 25 de julio 1861.
Qucrido Mariano, ya me tienes en la capital aragonesa con un calor que
se arrima a los treinta y con el humor viajatorio (pic no desfallece tanfo como
yo temia. Manana o pasado voy a Tudela y de alli pasaré a Kitero o a Pamplona.
Ayer pude contemplar el despliepue de la cadena pirenaica de una mane
ra tan sorprendente, (pie doy i)or bien emplcado cl incomodo viajc (pic Ira.jimos. No te empolvaríin en tu vida como lo esluve yo ayer tarde.
Di a Viscasilias que he visto a su família, que me ha recibido con taula
amabilidad· que no só «omo agradecérselo.
Expresioncs a Reynals y a Coll, tu amigo,
J.WIER.

62.
Trún 5 agosto 1861.
Mi qucrido Mariano. te eseribo desde este confín de Espana dcspiuls de
liabcr hecho un pasco a Behovia y llcgado a la mitad del puente (pic nos separa de los tranchutes. He tomado una insolaciún regular, que ha desaparecido
con unas friegas de CSognac y ya me siento en disposición de ir esta tarde a
Fuenterabia y emprender manana la expediclón al Baztan para cuyo alcalde tengo muy buena recomendación. Desde la (pic te escribí desde Zaratroza el
el viajc ha ido tomando mas color y si hubicses venido nos hubiéramos dado
unos días de vida bnena entre seria y còmica; que a todo se presta csla tierra.
Ahora ya puedes suponer que las vistns de la naturaleza se me comen el tiem1)0, aprovechando algún hueco para mostrar mi admiración a los buenos tipos
eiiKcaldunas (pie at'ortunadamente apenas entienden el eastellano y se queda todo en una escena mímica.
Me he hecho gran bebedor de sagardua o sea vino de manzana y esto me
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ha valido las simpatías de los gananes dc estos valies. Solo me l'alta saber la
lensua para ])asar por lo (jue ellos llaman un hombre sabio, que no significa
lo mismo que en nuestra tierra. Esta costa tiene grandcs atractivos pero no
pienso i)ern)aneeer mas que el tiempo preciso para ver lo que te he dlclw).
Dcntro cuatro o cinco días estaré en Tudela y dc allí pasaré a-Fitero y Tarazona.
l'ara cl 16 o 18 de este mes ncccsito que mc mandes sescnta duros eobraderos si puede ser en Tudela y si no en Zaragoza. Preferiria a Tudela. Procura
que la letra sea o a la vista o tres a cuatro días lo mas. Si Miarons no tiene
giro, pagando un dos por cicnto so lo daran en el dormitorio dc S. Francisco
a mano izquierda yendo por la Rambla, no recuerdo el núm. del establccimiento. Dirígeme la carta a Tarazona o a Tudela. Recucrda que has dc ir a casa
y dejar algo en el eajón de la mesa. Tu baúl me sirvc admirablemente, pero
•ec'io a racnos consta n temen te a su dueno.
Mil cosas a Sirvent y a Bofarull.
Tu amigo,
JAVIER.

Contéstame luego a Tarazona y hablame dc la l'a.milia dc lieynals.

63.
Irún 7 dc agosto 1861.
Querido Mariano. vuelvo a esci'ibirte por si no hubicse llciíndii a tus manos mi anterior.
Del 20 a 24 quedaran consumidas las provisiones. Por esto mc convienc
reeibir en Tudela sesenta duros del If) al 20. Si no l'uesc posible giro para
Tudela, habra que tomarlo para Zaragoza, pero esto me vendria mal. l·Iaz
((iie la letra sea a tres o cuatro días vista, si no puede conseguií·se que la paguen luego.
Y basta de cosas de hacienda.
Hc recorrido estos alrcdedores qúe son imiy bonitos. Sobretodo Fucnlcrabia valc la penn de un viaje. S61o falta l'ccibir la impresión cn eompanía
de un amigo. Hoy mc he ido a Qyamm a pié, esta a dos leguas largas de acpií
y apenas he encontrado nadie en el camino.
Ayer me oncontré con un empleado que seguia el mismo camino que yo,
trabamos convei·sación, t'uímos a beber juntos y tuve que oir una gran discrtación sobre el modo de cazai' muchachas guipuzcoanas.
Te hubieras reído de gana al ver el gesto que ponia a esc trabajo didàctico. En fin, no quiero acumular casos para probarte la falta que me estàs
Jiaciendo.
Mil cosas a Reynals y Coll si es que anda por alií. Dile a Sirvent que si
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voy al Baztan, serà pov (ple estoy récordando las alabanzas que me eontó
<|ue Iiaeía Foronda del tal valle.
Adiós. Tu amigo,
JAVIKR.

64.
Tarazona 1") agosto 1861.
Mi querido Mariano, mucho gusto he tenidí) en ver letra tuya, a parte dc
la eelcridad con que has cumplido mis eneargos. Parece que a medida que
va uno saciando el aiietito contemplativo de la naturaleza, se va avivando el
senfimiento de la amistad. Mil y mil veces te hubicra traído en un vuclo a
estar dotado de las virtudes de la màgia negra. Me halio en esta nniy bien,
von buenas relaciones, buenas aguas y aires frescos por las tardes y nodies.
Iiospedado en una posada màs cónioda que las fondas de San Sehasliàn. l'n
dia de estos haré mi tentativa de ascensión Ü Moncayo y después visitaré el l'amoso Monasterio de Vcruela. Esta catedral me ha robado el al ma, no solo
por la arquitectura que ofrcee el mejor contraste que he visto de las na ves laterales con la central, sino por el gran número dc cuadros y preciosos iclablos
<|ue conHene.

Finalmente tienc unos calados cn los arços del clanstro. (pic no creo haya
cosa igual en Espana.
Làstima (pic los echaran a perder con unos altarcs qile les han pucstn
delante.
Para que veas que Andalucia me iiersiííiic le diré que después de habci·mo dospedido del compadre dc Jaén. estando en la fonda de Tudela me cnCtientro con una hija de Eva, de muy buena estampa, que al oir que yo me venia a Tarazona me diee con mucho dcscnl'ado "pues voy a ser compancra de
via.je de usted". Era una íiialagaefia que malos vientos habràn t^aido a eslas
tierras. Hice el viaje en compafiia dc la susodicha y ademàs tres reverendos
curas que me deparó el àngel bueno; y no he sabido màs dc ella. Diccn que
esta tierra se parece a Granada ; pero, amigo, no he encontrado rival para mi
lierra predilecta como no sean las eolinas de las in-ovineias que tienen la ventaja de dar al espiritu una suavidad que solo se acompaiia de tranquilos y
agradables pensamientos. Respecto a la amabilidad vascongada, te diré que
para mi le hace ventaja la bonhomir de los labradores mallorquines Tanihién
aquí encuentro cn una parte del pucblo un caràcter (pic me agrada sin (pic
sea cosa do robarle a uno el alma. En lo que se goza con toda plenitud es en
los trajes; así en las provincias como cn esta parte de Aragón. Sc me olvidaba decirte que después de mucho revòlver, se pudo encontrar un cjcmplar
del libro que me eneargaste, (pie viaja en tu baíil (pie es un di.jc. KxprcsioiKis
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a los amlgos Forgas a'n capite. A Bofarull (|iie ya le escribiré! las cartas a
Tarazona.
Tuyo,
JAVIEK.

65.
Agosto 17 de 1861.
Sr. 1). Miguel V. Amer.
Muy sonor mío y apreeiado amigo: Mucho sienlo (pie Mariano le haya
endosado a usted mis eneargos, como si fuera usted i»ersona muy desocupada.
Pero esto bace (iue le tonga (pie agradecer a usted màs la molèstia (pic por mí
se ha tomado para remitirme las dos libranzas que recibí anoche. Supongo
(pie Mariano habra ido al casamiento de su hermana y no creo (pie su ausencia de esa capital sea muy larga.
Me alegro que vaya usted eonllevando los calorós que se surren en osar
y vca usted lo (pie disponc de este su afí'mo. amigo.
Q. B. S. M.
JAVIER LLORENS Y BARBA.

Tarazona 17 agosto.

66.
31 agosto del 61.
Mi qucrido Mariano, ya os hora do (pie tc contesto. Recibí la fuya dol 1!)
y siento inl'inito el motivo de tu auseneia de Barcelona. Ya contesté a Amer
y supongo recibiría la carta.
Dime como esta el pobre D. Ramón y dile a Reynals euanto siento (pio
haya tenido que dejar a
Hilario por tan triste motivo. Lo escribí desde
Azpeitia. no creo que se extraviase la carta. Dentro un par de dfas voy a
Borja, así me dirigiràs las cartas a Zaragoza. Sobre el ocho o diez del mes
que viene haràs la misma operación del cajón de mi cuarto.
OtTO dia te escribiró mas largo.
Saluda a tus arnigos en especial a Forgas y Sirvent. Nada digo a la l'amilia de Reynals a la que quisiera poder hacor alsiunos ratos de oompanía.
Tu amigo,
JAVIER.

Tar:izona 31.
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67.
Agreda 7 de sepliemhre 1861.
Mi querido Mariano, te escribí dcsde Tarazona y repito hoy la earta para
(pic pongas aquello en el cajóu de la mesa de mi cuarto. Adjimto te mando
una para Manuel, eu la eual le digo que si por una casualidad no enconlrase
lo consabido, te busque que se lo entregaràs. Sírvete mandar que la echen
pronto al correo.
L·legué anteayer a esta cèlebre villa castellana después de haberme tirado odio leguas a caballo sin desmontar mas (pie dicz minutos para echarle
un pienso. Ha sido expedición algo aventurada pues la be hecho sin mas companía. ipie un esquilador borjano que toma carga de conlrabando cuando üa
le ofrece y hemos atravesado un camino tap ahonado, (pic luibo que mandar la
demolición de una venta que servia de nido a la gente de la una. TambK·n
ayer fué dia de cabalgar, pero solo cuatro horicas. Éste es el rodolí que te
falta poner en mi auca. Maü ecs scems sr imssrnl hU-n rih... Hebo a(pu excelentes aguas, he visto. pergaminos con buenos sellos, caras con buenos ojos
y he oído voces del timbre que mejor me suena.
Escríbeme a Ateca, saluda a Reynals y a su familia de la cual desco saber
y manda a tu amigo,
JAVIEK.

Ponme las senas de tu casa por si te he de mandar un parte, y dime si
has cobrado mi pecunia.
JAVIEK.

68.
Septicmbre, 1861.
Querido Mariano, aprovecho la ocasión de marcharse a esa el Sr. Anehoriz, a cpiien ya conoecs, para ponerte dos líneas. Le he debido muchas atencioncs en Tarazona y desearía que no se fuese descontento de nucslra, ciudad.
Prescntale a mis amigos, que no se si estaran muchos por alií.
Consérvate y manda a tu apasionado amigo,
JAVIKR.

Zaragoza 9 septiembre.
P. D. — Envíame las seiïas de su casa y escríbeme a Ateca.
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69.
Zaragoza 9 de septiembrc del 1S61.
Quorido Aguiló, antcayer tc escribí dcsde Agreda repitiéndote el encargo del eajón. Si no has recibido la carta lo mas scncillo serà que eseribas a
mi hermano diciéndole que vaya a esa cl domingo, que es el único dia que tiene dcsoeupado y 1c senalcs ei punto donde haya dc verse contigo. La dirccción " D . Manuel Llorens — por Sabadell — Castellà del Vallés." Voy andando por la posta, ayer anduve 1") leguas en el carro de violin mas j^férna]
(|ue se ha conocido. Salgo para las riveras del .Jalón, desdc donde te escribiré.
Dirígeme las cartas a Ateca y dime si has cobrado la paga, si cs así, probablcmcnte giraré una letrita contra t i . Deseo macho saber del suegro de Reynals
y el no haber encontrado carta tuya en esta me hace temer. Saluda a Estanislao y demàs familia y recibe un abrazo de tu amigo,
JAVIER.

70.
Mi querido Mariano. Espérame el jueves o el viemes en la estación, que
juslo es (pic mc reeiba quién mc despidió. Es mas probable que vaya el jueves
que no el viemes.
,
Tu amigo,
JAVIER.

Ateca 23 septiembrc 1861.

71.
(Octubre del 1861).
Querido Mariano, reeibí tu favorecida y celebro que te des unos días mas
de vida mallorquina. No se te imputarà tu tardahza.
La solicitud de tu hermano aun no se ha resuelto según me acaba de
decir epsecretario.
No tengo màs tiempo que para decirte que te aproveches de esa atmóstfera mas benèfica que la barcelonesa.
Mil cosas a tu familia y a los amigos. Tuyo,
JAVIER.

Barcelona, sàbado.
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72.
(Contestada als 8 de juliol 1862.
Querído Mariano, no te he escrito antes porque he qnerido saborear la
insipidcz de la soledad para saber a que he de atenerme cuando nos hacen
aquellas piuturas tan espantables de ella. Pero miento al hablar de soledad,.
pues tengo a mi madre y a mi tío y si ellos no estuvieran aquí creo que en breve me quedaria estui)idiricado. Espero s-in embargo una reacción favorable
a la vida cenobítiea.
He escrito a Verdaguer que me mande una de las obras que deseo ver,
la otra se titula Exquisse orogràphique de l'Europc, par Bredsdorff y Olsen.
Si la i)uedes hacer venir bien, y si no me pasaré de ella como me paso de otras
cosas "que solo proporcional! los doblones, vengan de donde vengan", etc.
Tandiién convendrían las obras completas de Humbold. No dejes de ver si
puedcs reeoger de Manero el manuscrito de I). 'Bnri<|Uc Vallés sobre el Escorial, el cua} le fué entregado por Feu.
No sé si habràs visto mas a mis zaragozanos.
Pasea mucho, saluda de mi parte y de la de mi madre a toda esa família
alií existente, y manda a tu amigo,
JAVIER.

Otrç. Dile al habilitado que le entreguc mis pagas.
Si està por ahí Reynals, tantas cosas.

73.
(Contestada als 19 de .juliol 1862).
Qnerido Mariano, hc recibido con sumo placer tu carta que ha sido la
primera comunicación que he tenido desde
paí en este pozo. Pero me ha
heeho mala impresión saber la enfennedad <lo tu hennano y la indisposieión
de tu seiïor Padre. Làstima seria (jiie por ahí dosconl'iasen de la salubridad
de nuestro clima.
Me ha satisfeeho eompletamente que D. Víctor te haya dado una prueba
de la enal yo no dudalm y (pic 1ú i|uizas no esperabns; y me alefíro también
que puedas aiTeglarte a tu gusto los salones de la futura Biblioteca, aunque
siento que te metan en nuevas juntas, que todo esto es robarme ratos de tu
ponipaííía.
Dime algo de los planes que tengas para este verano.
Yo me voy a tomar banos de mar, tal vez lo reparta entre Sitges y Villanueva. Nada sé de mi víaje a Valencià.
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Hazme el favor de mandar el adjunto poder al liabilitado o bien al secreta rio de la Universidad.
Que mejore pronto Plàcido y con expresionos de Madre a todos vosotros
que espedaUsiinuuoento me las encaria, queda vuestro affmo. amigo,
JAVIER.

P. D. — Si te vinierc a mano la "Geologia" de Vilanova de Madrid podrías entrenaria a Mila <|ue viene el viernes. No es urgente. — Otra: — E\
dincro guardalo.
P. D. — A. Roynals no le creia en esa y te iba a prcfaintar eoijlO se le
dirijíían las cartas. Salúdale y dale un abrazo. A Pons una «raciosa cortesia.
74.
(Contestada als 20 juliol 1862).
Querido Mariano, deseo saber si tu hermano esta ya complotameilte restablecido. Supong» <|ue seguiran todavía en csa tu senor Padi-e y hermana.
El viernes liojíó .Mila, pern se marchó en seíiuida a su casa de camixi.
Por él tuve noticias tuyas de visin.
Vallés me reclama el manuscrito de su articulo sobre el Escorial que tiene
en su poder el Editor Manero. Te estimaré que vayas a pedírselo en nombre
del autor, en nombre de Feu, que se lo entregó y en nombre mío que lo entregué a Feu.
Estoy para marcbarme a los banos (pie picnso repartir entre Sitges y
Villanueva volviendo después a ésta.
llasta ahora mida sé de l'ijo sobre mi viajc a \'alcncia.
Consérvatc bueno, saluda a tu t'amilia, así oomo a Sirvent y a Bertran
-si anda por alií y manda a tu amigo,
JAVIKK.

Con esta feclia escribo a Reynals, díselo cuando le veas.
Vilafranca 16 julio.

75.
(Contestada als 30 juliol 1862).
Mi querido Mariano, poco pensaba yo que sifíuiese tan grave la enferme<iad de Plàcido; |>ues, por lo que me decías en tu anterior, debía suponcr que
después del primer (íolpe había cedido la enfermedad y se ballaba ya el pobre
«bico en plana convalescència. Comprendo bien lo que te ha contrariado este
percance y solo siento no baber estado alií, si(|uiera para ixiner aljíún coto a
tu imaginación que me pareeo te habra dado buenos saetazos.
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Veo que has recogido el manuscrito de Vallés que podràs guardar hasta
que mande yo por él.
A Reyuals le escribí y espero me conteste desde Calella en donde supongo que viven libres de toda doleucia su esposa y sus seis infantes. Raniona
habrà ido ya a tomar posesión de la buena casa que tiene el tío de su marido
en S. Peliu y su hermana estarà concluyendo las abluciones que la han de poner apunto de alcanzar la misma dignidjjd que sus hermanas. Dios les de a
todos, hienes colmados.
/
Me alegro que hayas tenido ahí al Sr. Munoz que supongo habrà ido a la
Puda a haeer colada de humores militarescos, que bien se le conocían al pobre.
Yo no he ido aún a tomar mis baíïos de mar. Sigo aquí con la soledad de
sicmpre; Milà se halla aun en su casa de campo y no sé cuando regresarà.
Pero mi Madre, mi tío estàn conmigo y con salud y Dio* me mantega lo que
tengo. Sienten mucho la enfermedad de tu hermano y me eneargan mil cosas
para vosotros.
No dejes de informarme y manda a tu amigo,
JAVTER.

Vilafranca, lunes.

76.
(Any 1862).
Mi querido Mariano, hoy he venido de Sitges donde he tomado un os
cuantos banos de mar que han servido de intermedio al continuo bano de estufa que se està formando en este tiempo en aquella villa. Pero no todos los
afíos puede uno ir a las faldas del Izarriz, ni a las cumbres de Moncayo.
He tenido carta de Mané fechada en Lugano.
lla visto ademàs del Lago de este nombre el de Como y el de Maggiore
que reeibe las aguas del Gries-Horn que es uno de los picos del famoso Nudo
de S. Gotardo. Puedes figurarte si con tales vistas estarà entusiasmado. Dejando viajes aparte. Me alegro muchísimo de que siga bien tu bermano, aunque quisiera que terminase pronto la convalescència. Tambión me be Ilcvado
yo buenos ratillos con la enfermedad de mi ahijado — que aunque no ha sido
màs que de cuatro días me ha hecho descubrir otro registro y te hubiera dado
ocasión para dibujar otro rodolí que hubieras podido anadir al auca que ya
posees.
Te estimaré que cuanto te venga bien vayas a casa y ponga-s una onza en
el cajón del centro de la mesa de mi cuarto.
Si te viene bien recoger dos o tres àlbums de viaje que en ella tengo,
hazlo y los podràs traer si vienès a vèrme o dàrselos a Milà.
Al mismo podrías entregar el manuscrito de Vallés. No sé que articulo
35
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ha publieado en la R. Catalana que no he visto desde que salí de csa.
da que la Germànica ha de dcsaparecer de la mesa de lectura.
Memorias y manda a tu amigo,

Recuer-

JAVIICK.
Vilafranca 6 de agosto.
P. D. — En el 3.° piso te entregaràn las llaves del piso.

77.
Agosto de 1862.
Amigo Mariano, sentí no verte a última hora. Te estimaré que vayas a
casa Verdaguer a recoger la "Geografia" de Mackay que han debido recibir
esta manana, según me lo aseguró Alvaro. Envíamela con el sobre a D. Fílix
Barba y entrégala al ordinario Paquillo que sale de la calle del Hospital, al
entrar a mano izquierda. Se le ha de mandar antes de la-s sei« de la tardc.
Dime euando piensas ir a la Puda y si te viniese bien podrías pasar a buscarme en esa y liaríamos el vlajc junlos.
Tuyo,
JAVIER.

Vilafranca, jueves.

78.
(Any 1862).
Mi querido Mariano, siento la incomodidad que has pasado y deseo qui
desaparezea del todo.
Si Jaume vuelve a esa, como me dices, ya no voy a la Puda; pues ya te indiqué que mi idea era ir a hacerle companía euando Mané se fuese. Escríbeme si ha llegado Quadrado y mejor (pie esto veníos los dos a vernos ya que
el enfermo no estarà para viajes poco cómodos. Supongo que no se pondràn
iiimodiatamcnte en marcha para el Rosellón pues \nira esto es menester que se
I)onga el tiempo màs sentado. Así confio vcrles antes de su partida, aunque
por toda esta semana no me serà posible salir de esta.
Milà està en su casa de campo; y yo aquí con mi soledad ya habitual.
Mil afectos a esos senores de mi parte y de mi família y un abrazo a
Quadrado,
Tuyo afmo.,
JAVIER..
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79.
(Any 1862).
Mi querido Mariano, supongo que habràs recibido la carta en que te de• eía que puesto que Jaume no permanece en la Puda como yo creia, no lí nia
ya objeto mi ida a aquellas aguas. Mucho siento no haber podido pasar aigunos días en su companía, pero el dia 10 que era el que yo había fijado ya estarían en marcha para esa. Maüé me escribe que Animí le ha dicho detinitivamente que vaya a Amelie. Esto me dice para que os lo comunique. No se si
Quadrado estarà ya en esa y estoy ansioso de sabcrlo, como siempre me han de
salir trabacuentas, no he podido ponerme en camino para esa esta semana y lo
haré la pròxima si permanecen en esa esos senores.
Me hace estar muy disgustado no poder aprovechar los días que pasan
ahí. Ya supongo que para Jaume no le convendría llegarse a esa de Penades y
no saliendo óste tampoco saldra, Quadrado. Escríbeme pues sin tardan/a y
escuso decirte que estaré ahí tan luego como pueda. Ojalà hubiese salido de
esta el diez que ya estaria fuera y no hubiese sufrido este nuevo retardo.
No escribo a Jaume porque no quiero que se tome la molèstia de contestarme.
Salúdale cordialmente lo mismo que a su senora madre y dispón de tu
amigo,
JAVIKR.

80.
(Agost del 1862).
Mi querido Mariano, recibí tu carta del nueve y me alegro que hayas
salido de cuydado por la salud de tu hermano.
Oracias por lo del cajón. No importa que no sacases los àlbums, pues ya
estoy cansado de viajar con la imaginación y nada me aprovecharía tenerlos.
Lo que sí te estimaré es (pic recojas la Orografia de Kuropa que encargaste y la Geografia do Mackay (pic encargué yo a Verdaguer por medio de carta
que le escribí desde esta villa. So'.o la curiosidad puede despabilarme un
poco, pues estoy ya incapaz de revòlver los libros (pic me son familiarcs. En
cambio del marasmo científico en que me encuentro; he leído con avidez las
Confe encias dc Tolosa del P. Lacordaire.
Ojalà (pic aprovechen como deben. Si no las has leído, léelas y pronto;
que yo me he arrepentido de haberlas tenido veinte veces a mano sin tomarmo
la pena de abril el libro.
Nada puedo decirte de lo que haré antes no se acabe la temporada dc va-
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caciones. Por de pronto ver que no nos vcremos en esta, pues ya debías haber
venido.
Milà llegó ya de su excursion a Zaragoza y por ahora sigue en la vLlla,
pero es regular que se vaya pronto a su casita de campo.
Escríbeme lo que sepas de Jaume.
Afectos a tu gente y manda a tu amigo,
JAVIER.
Vilafranca 16 de Agosto.

81.
(Agost 1862).
Mi querido Mariano, nada sé de ti y temo que no haya sobrevenido alguna
novedad a tu paisano Jaume.
Escríbeme y dime algo, que yo espero tu carta para resolvenne a quedarme o a salir de esa.
Todos te saludan y si vinieses te lo estlmaríau.
Tu amigo,
JAVIER.
Vilafranca 7 septiembre.

P. D. — Y a tengo la Geografia de que te hablaba.
82.
Nimes 11 febrero del 1863.
Mi querido Mariano, no he querido escribirte antes de haber visto esta
ciudad que tanto me reeomendastes. A haber hecho el viaje en otras circuit
tancias me hubiese entusiasmado, ahora he admirado los monumentos romanos, el sin par S. Trófimo y la elegante iglesia que se està construyendo.
Mis compaüeros no se encucntran del todo mal; pero no atribuyo sino al
buen tiempo esto poco que so ha sianado pues si hubiésemos c.mpozado con IIÍJIK
lluviosos creo que nos hubiéramos vuelto. Mas no se puede dar mejor tiempo del que hemos tenido. Por esto se ba renunciado a ir a Marsella y ver si
serà posible pillar un dia bueno en Ginebra. Nada puedo decirte de mi vuelta, aunque no la creo lejana.
Sutx)ngo que habràs recogido tu tintero que dejé ya tapado en casa.
Mis afectos a Plàcido sin olvidar a D." Ventura y a sus dos hijas.
Queda tuyo,
JAVIER.

APLEC DE LLETRES INTIMES A M. AGUILÓ

533

83.
Vilafranca 27 de febrero de 1863.
Sr. D. Mariano Aguiló.
Barcelona.
Muy senor mío y de mi aprecio, desde el 13 del corriente mes que Javier
nos escribió su llegada a Lión, no hemos vuelto a tener noticias suyas; suponemos que nos habrà dirigido alguna carta desde París y que se habrà extraviado; de consiguiente si usted o los senores Mané, Flaquer, o Vieo-Rector
de la Universidad, saben algo de OI y de los senores Arnau espero que se servirà usted participàmoslo.
Expresiones de mi hermana, y disponga usted de su affmo. S. S. y araifío
que B. S. M.,
FÈLIX BAHUA.

84.
(Juliol del 1863).
Querido Mariano: Llegamos a esta sin novedad, pero con mucho polvo
y algún calor. Deseo saber si Quadrado ha escrito mandando la certificación
de Vidal y Moll.
Dime cuando vas a Olesa o bien en cuanto estós allí, escribe que tal te
prucba.
Pedró Almirall te darà razón de como allí se vive. Creo que se puede
estar regular con poco dinero.
Estoy comido de pereza, ahora voy a ver si me reacciono un poco. Ya
estó visto que el hombre necesita espnela.
Recibid, amables hermanos, mi cordial saludo, transmitidle a Reynals y
a Coll.
Mes compliments a Mesdames y maneu a vostre companyó.
FRANCISCO

Reb. 19 aírost en Baget,

Enquestes de la REVISTA DE CATALUNYA

Per la Catalunya-Ciutat
Joan Mates, de Sabadell
. I ' n escriptor autoritzat i lúcid — cl poeta Joan Arús - acaba d'aportar a la present enquesta, amb singular encert, idees i conceptes de
caràcter general. Tant l'Ariis com jo parlem de Sabadell estant, però
com siga que en l'escrit de Joan Arús ja es reflexa una visió prou ampla, jo intentaré posar límits a les meves raons, i així, comentaré fent
traslluir errics particularitats del viure espiritual sabadellenc, el qual,
proporcions -mudades, ben segur no és all re qUe el que hom podria
observar a totes les viles i ciutats de Catalunya. Vegeu, doncs, les
analogies, i que hom n'aprofiti tant com puga l'eficàcia. Ça com lla,
totes les coses, per humils que siguin, ofereixen un caire d'exemple o
d'alliçonament.
A Sabadell, entre els elements que estimen i cultiven les coses de
l'ànima, existeix no pas tan sols una divisió absoluta d'homes, ans encara el que hi ha, és un general dispersament de forces individuals.
No és, naturalment, un divorci de consciències ço que deixo referit;
però qui diu que a la llatfga no hi pot menar? A volies l'esbatussamenl
ha estat v i l . primitiu. I és que Sabadell, periodísticamenl parlant,
és un desori, tantmateix.
Així i t o t — digui's el que es vulgui — els salnulellencs no ens podem
queixar de res ni de ningú. Mai no s'ens ha pretèrit. Més aviat el
que Sabadell té rebut, cal dir ho, és un tracte de favor. Podria dir se
que, de tan bell munt, aviat no sabrem on fer cabre els elogis, fts
evident que a la nostra població es treballa, però t a m b é ho és que el
dit treball, mirat de lluny, ben un inflamcnl de proporcions BOVÜll
elefantíaques. Tenim ducs Biblioteques editorials fundades : «La Mi
rada» i la «Sabadcllcnca». La primera, inicià son comes amb la pttbll
cació d'un volum ( l ) que, de tant com volgué ésser una aportació defi
(i)

« L ' a n y que v e » , de F r a n c e s c T r a b a l .
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nitiva, csdevingin'' un llibre de coiitin/íul negatiu. La segdna va «lonant
periòdicament al públic llibres d'nn interès potser reduït però que, si
esfruardein aquests llibres des d'un punt d'obir purament local, representen, si altre motiu no, aquell npbilíssim intent de donai' a la cosa
subalterna una màxima categoria d'autoritat civil. La qual cosa t»'certament una gran importímeia, tant mes, en quant el fet que una
empresa així, tan benemèrita, se sostingui i arreli es deu a un interès
de veïnat, el qual, per extensió, comporta la valor de tot un magisteri
popular, si es té en compte que molts dels subscriptors de la «Biblioteca
Sabadellenca» s'avesen a la lectura de llibres catalans, les més de les
vegades no pas perquè siguin llibres catalans, sinó perquè són obres
d'escriptors locals editades a casa nostra. Cercant el patronatRe d'una
eiitilal |)iestigiosa, un editor comprensiu i la unió dels diaris en els
alcis de propa.tíanda, la implantació d'aquesta tasca en altres localitats
de Catalunya 110 es yens difícil. HI que cal és saber la menar a un lloc
de ponderada modèstia, no dir mai a la frent, perquè tampoc ho voldria
creure, que el geni és un producte local fàcil de fer ne la descoberta,
sinó que el geni, ni abundós ni limitat, no h i existeix a condició de
tal. Hls nuclis reduïts no posseeixen mentalitats elevades. Les xucla
l'ambient propici del centre. É s una atracció fatal.
FA funcionament normal i ben regularitzat de l'oAsaociació de Música» constitueix t a m b é a Sabadell un factor estimabilíssim de pública
atenció espiritual. l'erò les ((Associacions de Música» representen arreu
de la nostra terra un guany destacat, definitiu, qui ja ha vengut, en el
públic, tota l'extraviada indiferència que d'antuvi hagués pogut sentir
envers aquesta particularitat orgànica de la nostra cultura musical.
A Sabadell, la música és un ramal secular qui mai no ha deixat de comú
nicar se de generació en generació.
En aquest sentit, una entitat representativa ha aguantat, altívol,
aquest penó tradicional.
I>es de fa ben aprop d'un quart de sey;le. aquest hourós privilegi és
sustentat per l'cOrfeó de Sabadell..!
E l vibracionisme sabadelleiic, que és — jo compto — igual o molt
similar al que hom podria veure en altres viles i ciutats catalanes, ens
ha portat sovint a l'afany indisciplinat de les actuacions educadores,
ens ha portat, per dir-ho així, a l'enfocament de tasques de cultura
esporàdiques, sense irnuliar, naturalment, la més petita de les escalfors
pures. Hi una revista, per exemple, ha tingut vida efímera, la mort
de l'altra així que ha visi La llum, ha estat tulminant.
És curiós, però, d'assenyalar els principals motius extingidOM de
les dites foguerades. Així caldrà consignar que, g a i r e l l sempre, ha
estat un excés de combustible ço que ha aixafat les flames i ha apagat
el foc. E l conegut ((Almanac de les Arts», malgrat de no mancar-hi
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diligència, bon patronatge editorial i subscriptors en nombre crescudíssim, sembla que, en definitiva, s'és fos. Tanmateix perquè rAlmanac
de referència hagués pogut viure, hauria calgut, sembla, editar una
publicació geganta, per tal que així s'hi hagués pogut encabir, entre
literats, músics, pintors i dibuixants, una plèiade composta, pel cap
baix, de cent cinquanta apologistes de l'ideal artístic respectiu. I documents d'aquesta mena, atacats en nàixer d'una tan pronunciada infla
ció, mai no marquen un nivell cultural autèntic, ans esdevenen, indefec
tiblement, ridículs manifestos de vanitat provinciana.
Tol i que el paper inlrl·lcrl IUI sabadellene Ini «oferí baixes eunsi
derables, fins a arribar a la fallida veritable, sempre ha estat, però,,
el panegíric en lloc del repte, ço que del centre i t a m b é de la perifèric,
ha vingut a estimular-nos i a encoratjar-nos a tots. I el que passa
amb Sabadell — siguem sincers—passa amb les altres viles i ciutats
de Catalunya. ;
Es parla (ragavellament per paït del nucli central; .lo no entenc
ben bé. el que vol dir tot això. Sempre he cregut, però, en l'existèn
eia d'aquest tòpic inacceptable i cu el munt dc coses fal·lacioses que,,
com a mit jans de combat utilitzen sovint, escriptors del tarannà, ideo
lògic de «Gaziel·). No crec en centralismes barceloniífri de cap mena.
Els desmenteixen, en primer lloc, «-1 fet de generosa h d li^eràiu ia que
representa l'obertura de la present enquesta a la KKVISTA DE CATAI,I NVA, publicació eminent, lnillant exécutòria de tipus europeu, com
així mateix podria dir se si no l'os que sovint ens plau de regatejar Ics
més justes lloances. En segon lloc. la inauguració d'un espai receptor
a la premsa catalana de la Capital, on lleialnicnl es coinenten i repro
dueixen els punts centrals dels articles valuosos apareguts en els diaris
de fora, nega t a m b é l'absorció damunt referida, i a més expressa una
atenció vigilant i afectuosa envers cl (pic passa, dia per dia, en els
encontorns més allunyats de Uarcelona.
E l que caldria, això sí, fóra reproduir els romiatges, aquells viomiaty:cs dits de la Catalunya endins, tol un apostolat pairal interrom
put, però que podria ésser reprès. I si a causa de l'actual dejuni polític, només poguéssim predicar ideals d'amor i de civisme, no esperem
pas més, i anem per tot arreu a predicar-los. De la mateixa manera
que no existeix la perfecció absoluta entre els individus, tampoc no
existeix entre els pobles. Establim una mena de Missions contra les
tares racials. M'apresso a dir però— és un punt de vista personal —
que les nostres tares, ben segur són més el solatge d'un mal costum
que no pas la xacra d'un gros vici : són tares menors, per b é que de
tant com apareixen generalitzades arreu del nostre poble, facin cou
juntament un cert defecte de raça. Miraments en tot i per tot utilitaris, fredor de cor en el moments de prova, propensió ultranecra a
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bromejar, l l c i f s ací una terna leiiiperaniental (lel< catalans, bon xic
perniciosa, la qual fóra bo que, almenys, intentéssim extirpar en el
seu aspecte (l"exleriia lletjiesa, si volem, amb energia, repel·lir injustos
atacs o esquivar, amb dignitat, tota mena de tractes excessivament
feridors.
Si aquests ideals, ara com ara, no poguessin, de faisó exclusiva,
propagar el vigorós realç de les nostres coses, tan solament fossin aptes
a fer-nos adquirir, per aquestos coses, una certa habitud de mirar les
amb pietat, ja hauríem realitzat un benefici, el benefici d'evocar constantment el deure del nostre viure moral i social correctes. 1 baldament aquesta llei de campanyes, a cansa de llur condició genèrica,
tinguessin semblança de cosa vaga, t a l volta eixiria d'elles l'ardiment
— perdoneu que ho digni d'aquesta manera — d'escalar, per f i , el cim
més alt de la nostra gran tragèdia. Qui de nosaltres, situat en aquesta
altura espiritual, no albiraria horitzons mes clars? Foc lli ha dubte
que els albiraríem. I tampoc h i ha dubto que la ratlla circular dels
roforits horitzons, marcaria als nostres ulls una zona racial més pura,
sense ombres de derrotisme descastat ni tels de filibusterisme cridaner.
La gran qüestió tic la personalitat deu haver d'ésser un aglutinant
tan profund com ho és el de la lluita per la cultura.
Altrament, mirant les coses cadascú pel seu dins propi, caldria que
sovint reflexionéssim sobro l a nostra capacitat heroica; que ens pro
guntéssim, de tant en tant, fins a quin punt la nostra ànima fóra apta
d'arribar al sacrifici, al màxim sacrifici, a aquell sacrifici qui obliga a
donar la sang si per via de transfusió é,s un ésser estimat ol qui ens la
demana, o és una idea. una idea de salvadora humanitat, la qui cus
requereix vessar la a dolls com ho feren els cristians dels primers temps.
E n un mot : caldria que, sense treva, penséssim que la vida no és pas
un f i utilitari, sinó que és, ben altrament, un mitjà esforçat, per virtut
del qual existeixen al món — i qui diu món diu t a m b é grup racial —
les coses altes i sobiranes que el sostenen.
.Si amb constància els catalans sabéssim practicar exercicis de tal
naturalesa, potser perdríem en punyent mídvolença i en ironia inútil,
tot ol que guanyaríem on amor fecund.
Ço que fins ací he apuntat, no és més — n i caldria dir ho — que
una forta suggestió suscitada pels quatre punts noblemenl proposats
per l'enquesta de

la

K'KVISTA UV. C A T A U NYA.

1 encara que no ho

sembli, crec haver contestat l'essència dels punts en qüestió, per tal
com he volgut significar, potser emprant nn to major poc avinent,
que vagava prendre cap determinació des del centre, a posta per a establir la relació normal i orgànica entre tots ois esperits selectes i treballadors intel·lectuals de Catalunya, que no sigui ol simple fet de reprendre els catalaníssims romiatges d'antany; que tot això és prou i
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suficient per a aconseguir la incorporació a la ratalunya-Ciutat de
(ois els ciciiicnts selectes de les coniarqueS.
Quant a mitjans per ;i afavorir la cultura Intel·lectual del jovent
eoinareal i l'eclosió i aprol'ilaíneiil de les noves valors, és cosa que
incumbeix de ple a les autoritats de les pròpies comarques o persona
litats representatives que hi resideixen. La predicació que propugno
podria promoure mecenalces o incitar ajuts oficials (1) de màxima
eficàcia. Queda sense dir, com a mots darrers, que no calen descentralitzacions, sinó que, per contra, precisa vigoritzar el centre pairal
amb noves aportacions de catalanitat ben ardida i ben intel·ligent.
Aleshores es produiria una gran descentralització irradiativa, molt
més avantatjosa que totes les altres descentralitzacions plegades.
JOAN MATAS
SahadiU, mart; 1926.

Julià Gual, de Mataró
I . — Si les coses, en tots els ordres, anessin regides normalment,
la premsa comarcal seria el mitjà més eficaç per a revelar els esperits selectes i treballadors intel·lectuals de Catalunya. Per establir
una relació directa — que fóra molt útil a la vida espiritual de ( ala
l u n y a — n o caldria altra cosa que repassar la premsa comarcal. Tots
sabem que no és així. bes petites lluites personals divideixen en nuclis
aquests elements, i no sempre els diaris i les revistes que surten en
una ciutat responen a La qualitat dels elementsque componen aquella
ciutat cspiriínalment.
Caldria, doncs, ja que no es pot d'altra manera, que es considerés
i valorés en tot moment pels qui des de Barcelona exerceixen la diguem
ne centralització de la vida intel·lectual de Ca(alunya, la vida que
nvpiren les «comarques» catalanes. En certa manera la secció «l'eriódics i {{evistes» d'aquesta IÍKVISTA DK CATAI.I .NVA compleix bé en

això.
No ens resta, però, gaire esperança. La vida intel·lectual de Catalunya és nodrida especialment per <;ent d'aquestes «comarques». 1 ja
reten com a Bareelona mateix, cada institució es nua penya d'amics.
Caldrà (pic us conti la decepció que tenim, els que estem acostumats
(i)

C a l no oblidar que a l g u n s A j u n t a m e n t s populars tenien consignades exprofes en

l l u r s pressupostos partides per a la p e n s i ó d'alumnes. Sabadell els t i n g u é a Barcelona, a
.Madrid i lios s'arribà,a p e n s i o n a r - l o s a l'estranger.
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a veure la vida intel·lectual centralitzada a Barcelona a trenta qnilòtucircs només, quan la coneixem d'aptopl
Altrament, segons deia ia poc Carles Soldevila, tothom ió les portes obertes. I si no que parlin...
I I . - E l primer que caldria organitzar al meu entendre, òs la vida
dels diaris i revistes catalanes que surten a Barcelona É s a dir, no
fer ('catalanisme» i fer (.catalanitat», donant a aquests mots el sentit
estricte que lenen. Vuil planes imrmalineiil d'un diari català basten
per a reflectir la vida de Catalunya, no pas d'un corf de redacció més
o menys selecte, condemnat a nodrir, dia per dia, els llegidors de tot
Catalunya. Com? l ' n a plana diària de correspondència, feta per gent
escollida, és clar, que sabessin donar l'essència espiritual d«'cada ciutat.
Kl (pic demanava l'la a La l'ahliritat l'altre dia.
I I I . — Tot això (pieda solucionat, amb tal que els homes (pic dirigeixen la vida directa espiritual de Catalunya, comprenguin que les
«comarques» són una cosa mes que nuclis llunyans : que amb més o
menys escala, cada ciutat pot donar soldats immillorables per la lluita
espiritual de Catalunya.
I V . — La descentralització és convenient i no és convenient. Vull
dir que no cal treure la vida de Barcelona per portar la a les comarques.
La descentralització serà un fet - a v u i tot just s'albiren possibilitats —
el dia que els nuclis de cada ciutat facin llurs manifestacions — diaris,
revistes, conferències — amb personalitat pròpia, no pas com a complement de tot el que surt de Barcelona. I això inevitablement vindrà,
l'na ciutat de Catalunya pot donar nos en qualsevol moment un diari
millor ((iie els (pic surten a Barcelona, literàriament i lipogràficament.
Aquell dia començarà la descentralització.
Cristòfor de Domènec ens deia un dia que quan sortís en una ciutat
qualsevol que no sia Barcelona, el millor dels diaris catalans, tindria
l'alegria més grossa de la seva vida.
Nosaltres hem reclamat a la premsa «comarcal» l'especial atenció
per tots els problemes «comarcals». Però en aquestes comarques podem
opinar «també» sobre tots els conflictes i problemes mundials. Això
vol dir que serem «comarcals», si així s'ens vol dir, però no pas «pro
vincians», en el sentit que es dóna a aquest mot.
E n resum : el problema de La Oatalunya-Giutal queda solucionat
si els intel·lectuals barcelonins, el nucli barceloní, dóna als altres nuclis
de fora la pari de valor que els correspon dins la vida Intel·lectual i
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espiritual de la Catalunya nova. S'ha de pensar que si bé mants elements «comarcals') s'incorporen a Barcelona, encara en queden per in
oorporar, que ^òlantàriament no volen fer-ho.
JULIÀ G U A L
Mataró, 1 març 1926.

Emili Saleta i Llorens, de Vilassar de Dalt
.lutjo oportuníssima

l'enquesta de la R E V I S T A

D E CATAM NYA en

aquests moments d'abstinència política en què l'únic consol sembla la
divagació, la brometa sotto vwe i els èxits fubtolístics.
E n el període de formació que vivim, període encara constructiu
i d'arrelament, seria d'una gran eficàcia arribar a establir la relació
normal i orgànica de la Catalunya que pensa i sent.
La solidaritat de la intel·ligència a través de pobles i comarques,
centuplicaria, al nieu juí, la força i l'eficàcia dels treballadors intel
lectnals forans <pie avui se senten isolats per la doble incomprensió
dels mateixos pobles i dels intel·lectuals de la metròpoli, que no es
dignen de vegades baixar de llur pedestal.
Els que des de fa anys venim laborant en el silenci per a contribuir
a desvetllar els pobles de la nyonya secular que els at neix i fer los sortir de llur desnaturalització, ens hem de felicitar de la iniciativa de l'en
questa del company Rovira i Virgili.
í'eró j o , per compte propi, afegiré que aquesta relació normal i
orgànica dels treballadors iiilel·lectnals, dels esperits selectes, voldríem,
els de fora. Veure la ja establerta, com un primer exemple, a la capital,
a la nostra Barcelona. I dic nostra perquè Ilarcelona es una mica de
tots.
Per ventura els intel·lectuals que viuen a Barcelona no procedeixen
la major part de les distintes comarques catalanes?
Sí, crec (pic s'ha d'anar a aquesta unitat de forces i aspiracions,
no a base únicament de la premsa catalana, sinó a basc de totes ics
manifestacions de l'art, de la literatura i del saber i fer encara que
aquesta obra d'acoblament no quedi reduïda a la satisfacció personal
i col·lectiva dels intel·lectuals, sinó que el resultat i l'eficàcia traus
cendeixin als pobles i comarques per efecte de la direcció espiritual
de totes les minories selectes agrupades, solidaritzades per una obra
comuna d'apostolat : l'elevació del nost re poble.
Com!
Donem per suposat que a Barcelona s'ha establert ja aquesta soli-
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daritat de la Intel·ligència a f i de fer irradiar la seva acció a tot Car
i olunya.
Una mena de d'en Clul)», una Lliga, el nom tant se val mentre porti
per bandera el lema de Catalunya Ciutat.
Aquest «ren Club», aquesta Lliga, que es ramifiqui per tota Cata
lunya, ara a una comarca ara a una altra, car l'exemple s'expandirà
per ell mateix.
Una organització simplificada, una finalitat que ens uneixi més que
l'organització, intercanvi de llibres, periòdics i revistes, concerts sclec
tes combinats, conferències, lliçons, recerques històriques, creació de
institucions post escolars que recullin el noi quan aquest deixa l'escola
pel treball, que és precisament a l'edat que es manifesta amb més
vigoria l'eclosió del seu pensament, etc, ctc.
Millor dit : fer obra primer per als intel·lectuals perquè aquests
puguin fer després obra pedagògica.
Reconec que ço que deixo dit té una altra amplitud de la de l'enquesta, però descentralitzar la cultura o fomentar la simplement a
profit dels iniciats, sense deixar d'apreciar que seria una obra meritòria, no la jutjo de prou transcendència.
Si ens volem preocupar dels nostres pobles i comarques que hem
deixat tants anys abandonats quan no ha estat època d'eleccions, no
fem únicament obra de cenacle o de sanedrí.
Així aconseguirem la unitat i la descentralització a la vegada, car
cada comarca, cada nucli, quedarà solidaritzat amb els altres i junts
amb el nucli matriu, que considero indispensable, mentre ens guiï a
tots la màxima aspiració i la màxima idealitat : direcció espiritual dels
pobles, creació de la Catalunya Ciutat.
I la veritable Catalunya Ciutal implica, en tot allò que tígai avui
possible, un afer de reeducació del nostre poble perquè es retrobi ell
mateix.
Per a fer ciutadania ens cal unir-nos en missió, per bé que preparant
i agrupant els missioners primer.
Els intel·lectuals francesos, anglesos o de qualsevol altra nació, no
tenen certament aquesta l'eina d'expandiment i extensió. Nosaltres, sí.
L a croada de la intel·ligència, a casa nostra, podria avarear tots
els aspectes de la reeducació de la qual he parlat, des del desterrament
dels mals costums, passant pel renec, el turpiloqui, la paraula obscena,
fins als problemes d'embelliment i urbanització dels pobles, sense negligir cap de les manifestacions de l'esperit.
Resumint i perquè potser m'allunyo massa de les concrecions de
l'enquesta, jo proposaria a Catalunya la solidaritat dels esperits selectes
amb vistes a una mena de knUnrkampf.
No comprenc de cap més manera el problema de la Catalunya Ciutat.
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J'cnscm que a Catalunya quasi tot és encara ruralisme i que els nuclis
selectes que representen la premsa comarcal estan jà ile fet, o almenys
en esperit, incorporats a aquesta Catalunya-Cinlat. Qui no hi e s t à
és el poble, que viu divorcia l d Vils.
EMILI S A L E T A I L L O E B N S
\'/hissar ili Dalt, mi in; 1920.

Lletres al Director
En Rosend Llates ens parla d'En Josep Pla

Senyor Director de la REVISTA DE CATALUNYA.
Molt senyor meu i amic:
Nosaltres, els pobres admiradors de Josep Pla, podem ben assegurar que estem de pega. U n dia ens diu naps, l'altre dia cols i Taltre x i r i \ ies. Passeu me el popularisme. Vull dir que DO l l i ha cap qüestió
de les tantes i tantes com toca, frega, llisca, manega, mascga, rosega
0 mossega o vola amb dinamita d'estar per casa, no n'hi ha cap, ho
juro, on no ha^ri passat i repassat infinites vegades del pro al contra,
talment (pic nosaltres, seguint-lo, esbufegats i esmaperduts, anem
d'IIerodes a Pilats aconduïts de la punta del nas pel nostre insigne
senyor i mestre que ens obliga a badar un pam de boca davant dc les
seves virolades i bellugadisses afirmacions.
Val a dir que nosaltres, senyor Director, som gent de be i lei
ega
i , per tant, com tots els bons minyons, de barrera per mig, així a la
segura, ens fa bo de veure com Josep Pla, aquest vull i aquest no vull,
arriscant se, empaita, escomet i engega tot allò que se l i planta al davant,
ja sigui de política o d'estètica coni de re culinariu. La seva apallassada agilitat distreu el nostre tedi cluburgesit. T a m b é , com que som
ganduls i jomenfumistes, ens vénen de gust les cosetes que ell fa córrer
de l'arqueologia, de l'astronomia i de la prehistòria; és allò mateix
que diu qualsevol paio de penya de tora, si voleu; però mes ben dit i
amb lletra d'impremta. Bn n. com que som genteta i al reus uns
barrets de rialles, ens encisen d'En Pla, sobretot, dues coses : primerament, aquell veure totes les qüestions a la menuda, sense gota de
dignitat i amb quatre gotetes de fel; i , en segon lloc, aquella abundor
de qualificatius grotescos que no volen dir res, però que diverteixen
una pila. Kls seus contradictors resten aclaparats sota penjaments
com és ara «ulls de cartó» o bé «odalisca tronada». Això fa riure molt
1 a costelles d'altri, que és la millor manera de riure.
Però en el seu recent article de IJÜ l'iihlicHat, «Algunes lectures»
(27 abril L926), Josep Pla ens sembla haver passat de tnida. à ï a ja
ens fa tot l'efecte que r i u a costelles nostres, dels llegidors. Tant fernos anar d'una banda a l'altra en seguici de les seves opinions, resulta
una passejada. A l'article que hem dit, aquest senyor, darrera l'ex-
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cusa de fer orítica de llibres, el que fa és parlar d'ell, anunciar-se un
llibre seu i dir mal dels altres per a fer-se rotllo. iSembla mentida que
fífiíl de la fama d'En Pla es refiïn tan poc del seu mèrit, quan apel·len
a lals Inics. Sembla impossible que luifíi arribat a tanta audàcia, per
fectament innecessària. Jo no sóc home per dissimular el que sento,
sobretot davaiil d'un cas de malonismc com aquest; però HO rull lam
poc caure en el defecte de l'agressió injust ificada; miraré de revisar
l'article que motiva la meva lletra, amb la major bona voluntat pos
sible.
A fi de bé, més valdrà que deixem córrer si troba Carles Soldevila
massa dibuixat i Miquel Llor massa desdibuixat, i si «dibuixat» i «deadibuixat», adjectius metafòrics, són propis per a judicar novel les, i
si els pintors, en canvi, els dividirem en costumistes, psicològics i històrics. Deixem estar igualment allò que diu que l i agraden els micro
bis a la literatura. No és gens clar n i per a nosaltres n i per a ell, i
a l'endemà dirà el contrari : ho fa sempre així. De la mateixa manera
nies val no tocar l i aquella afirmació burlcscainent seriosa que
fa,
dient que la novel·la de Benoit és el patró (pic ens cal seguir si volem
curar radicalment la crisi de les nostres lletres. Això són receptes de

eurandem.
l'erò un punt ens detura. Kl príncep dels publicistes catalans, des
prés d'haver-nos fet grans bocades de les excel·lències de Dostoiewski
molt de temps seguit, avui cl nega com a .lesucrist el príncep dels Apòstols. No solament no l i agrada, sinó que ni tan sols l'ha llegit. Gal
tenir «ulls de cartó» (diu ell) per a empescar-se el contrari.
Dostoiewski, doncs, ha renyit amb Josep l'la : vull dir a l'inrevés.
Jo no em ficaria per res del món dintre d'aquest detall poc interessant
de vida privada, si no fos que una pregunta, una pregunta concreta,
em fibla per dins i em demana que la digui.
Per què, Josep Pla, incloguéreu en el vostre llibre «Toses vistes», una
narració intitulada «l'n àngel», que precisament acaba amb la paraula
«plagi», i per què si llegim «La Confessió de Stavroguin», de Dostoiewski,
veiem que s'assemblen com dos germans bcssoiis?(l).
Curiosa coincidència! Si mai, vós, Josep Pla, vencent la vostra
repugnància, us decidiu a llegir els autors russos, us en tareu creus.
Ja veieu, senyor Director, que davant d'aquest cas els admiradors
de Josep Pla, com us deia al principi, estem de pega. Dues pors ens
combaten : si no ens el creiem, de tenir «ulls de cartó»; i de tenimpa
a l'ull» si el volem creure.
Disposeu, senyor Director, d'aquest vostre afectíssim,
ROSEND L L A T E S
(I)
P e r . • x · m p l . · , vi·^.·u-n.· I.i trailun·in d'iins fi·aiim.·nts IIIH- A l f i v d
IMiMií·il .-n . - I n ú m i · m d f J i i v e i i l n l CHIIIUHIII. CIL·I passat mes ( l ' o c t u b l v .
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Tot» ho saben : un atemptat recent, a Itàlia, h.i Us-mint liciimmi un
««•v il·lustre. Planyem ta viotima. Uind/rél agredit no és J U I S ihis més
a propòsit per fer un paper tChieroi impressionant, ni molt menys per ésser
recontftt en futurei històries. No és /<•/.« per n aquests ferits la tendra
mirada embóleaillcidora. Tot él tités—i encara — MM mig riure indulgent. Cap Uegenda d'amor río gosaria d'enamorisoar un ferit del nas i
retia in fe nu era.
Cup penyal no té flors remeieres per aquests ferits, ni
oap fada els elaboraria beuratges, El fet és curiós, lanmaieix. E n la
història iiels nassos, t/fobem un hè àe Dév de nassos gentils arrasats q,,»»
ha cnlgnt llerar honicor al rostre. Arrasats i tal. diu que tenien nu
cert prestigi) però ferits, no (p us.
Creien g«e és iuliniuà el nostre jniliei.' Hó dubtem, i ens ilnhlria.
(Uinjessem, però, que Vactitud dd Jouriuil des IN-lmls és molt més gemrosa.
El iliari francès, tot i apmaml OOm nosaltres, intenta qlorijiear aquest
io-ipm. Si rei.r. tant Vagredii italià com la dama agressora, guawgartm
nu prestigi romémtiç, qne no tenen arni.
So j/uilen imaginar ros quina multitud de doeniuenls, quin devessall
d'auèeilola, qnlu jtorileiji de frases i qnina proCCSSÓ de figures surten a
Uniu eu ijtorifieaeió del nas.'
Llegides les predileccions, lo'iu arriba a la eonelnslé) ijiie nn gran rias
és heu rebut arreu. Un grau nas — ha dit el doetor l'aul Warez — és
Vemblèma que cal a nu sobirà autèntic. Tots els gram homes han Unit
grans nassos. . \ i.rò es iumijable.
Francesc I . per e.rcmplc, era OOnegut
pel rei ••(iran naso, sense qne en la designació perdés reialesa.
Edmond Rostand s'ha proclamat també en favor d'nu nas més aviat
sobni.eidor : «Àtténdu qu'un graiicl aez — diu - e s l propremenl l'iudiçe d'un homme affai)K> d bon, courtois, spintucl, liberal, couraíienx...»
/ entre els nassos llargs - c a l dir ho! - e l nas aquilí té totes les preferències. Kls artistes, sabretot, Vhau distingit constantment. Ja els pre
ses, per a tornar lo aquilí, polien amb uiiunciosa ema el nas de llurs
príncepSi Segons el pare Théophile Raynaud, es p,r la suprema finor
del seu nas aquilí qne el iliri infant retira a la Santa Verge. Fra Angèlic
ho sabia prou.
La riuomèineia -ciència, antiga — ha nrauçat últimament a grans
36
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vols. I I " deisscd enrera, molt (mira In ijrafulixjia.
.1 hores d'ara, ja
no basta conèixer el volum i la llargària (Vun nas per emetre judici. Cal
saber prear, a més, infinits matisos i subtils rariants de conformació.
Voldríem donar-ros unes dadrs. Les més útils per a judicar amb fortuna d'un nas que us tempti. Voltaire era
destre a f i r anrani/s
tl'aquists. Xo pidoleu pas autògrafs, .la no us cal. l'nu risió fugaç
en tom bar un cantó o cn baixar del tramriu us basten ben bé per judicar,
l'roreu-ho.
i
Comencem'per exposar els senyals de la rinomància. Temeu sempre
un nas tort. Vol dir cupiditat i traició. Era el nas de Catilina, que
Ciceró ha perpetuat. .\o niregéssiu tampoc un nas girat de la punta.
És nas de faune i de dèspota. Hom en coneix algun exemplar ben típic. Lleugerament corbat, llarg de llom com una prora, ja pot començar
de plaure'us. Es el de Catarina de Mèdieis, i rol dir tothora inlrepidcsa.
Fugiu d'un uns de falcó, que és nus de sarcasme, l'udcu serenament apropar vos a un nas minso i curt, senyal de poruguesa. Nosaltres, però,
desitgem, més ijue cap altre, un nus ugut I / / , i j i i i és penjiura d'agilitat
d'esperit i d'intel·ligència lúcida, ü n nas arrufat delata un somniador
i uu nus esclatant acusa lu.riíria. Xas pulcre i narines rosades signifiquen delicada roluplat. En conhort d'alguna desolada beutat, recordem
que cl nas de Cleopatra, tan ric de besos com de madrigals, era retorçat
i somrient. Entre els muls nassos, el pitjor es el nas aixafat, rulgarment
«xato». Fixeu-vos-hi bé. Sòcrates, pel mal fat d'aquest nas, va beure
la cicuta.
Pobresa de nas ha estat sempre ínfima pobresa. Cap reco del cel
no és promès a aquesta llei de pobres. IIan guanyat en tot temps la rialla
i el blasme. La història de la riiutmància no els serva cap petita mercèt
i Rostand els plany mnli una fiielal profunda.
Xe us féu il·lusions. La rinomància no és pas una ciència inial
lible. Penseu només que hom pot càndidament judicar d'un nas postís.
N ' h i ha molts més dels que podríeu creure. En el segle xvi, per dir un
cas, el cadet de Saint Tohan lluia un preciós nas d'argent. Ens consta
també que els indis sabien destrament refer-ne. 8 i no és infal·lible, reconegueu que la rinomància és de Us ciències més ben acontentadisses. F i xeu-vos només que no exigeix res n i quant a color n i a temperatura. Poéleu
indislinlament serrir l i nassos gèlids o roents, rosals o blarosos, moradeucs
o ile rori. Tampoc legisla res de finor de pell ni de l'aptitud flairatira.
El famós (•tenir nus; d'En Josep ('anier, científicament no compta en la
rinomància. Trobem encara una més rara prora tl'iudulgència. Les
dolcissimes pigues, tresors de rossor amagadissos, no h i són esmentades
enlloc.
Ara, com a pràctica inicial, per als qui vulguin ensinistrar-se en
aquesta ciència gentil, oferim el primer exercici, fet a basc dels nostres
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nassos mis caractenstics. E l (VEn Cambó és el primer, no cal dir-ho;
varagolni i tu pnn'nlcsi. La rinomància no el elassifira, però no dubtem
que és el secret del seu obrar enigmàtic.
E l iwstre nas més perfet lanieut romà, és el de VAlexandre l'iana, tot
abundant i acolorit en molt bona mida. Qualsevol dia, a Tarragona,
trobaran una testa igual, amb una petita diferència de pcnlinal, i eneara.
Carles Riba, fixeu-vos-hi, té un na* més ariat justct, però administrat
tiuili molta intel·ligència. Una mica més llarg i u n poc més perfecte,
ja fóra hel·lènic.
Recordeu el de Metdau d'Olwerf S'alça enlaire, no sabeu si en aspiració o en èxtasi. Talment una coma de decimals. Quan camina el seu
posseidor, diríeu que l i aïra el rap. Crririu que ndlabora rfiraçmrnt
al seu idralismi.
\ o cal parlar-ros del di Carles S(dderila : llarg, retort, punyent i prim,
diríeu gue tratisparmtà.
Hom ha dit del de Pau Casals que és un cigró gros, que quan Vartista
sona el violuncel·lo ra enxiquint-se. E l niés científic — na en dubteu,—
és el de f Estere Terrades; talment un àlbum geomètric, és tot fet d'angles
i triangles enllaçats. Potser cal recordar-ros el de Josep Carner, que fa
temps que el nostre sol i ils uoslius rarrrrs n o reuen. És abundós, rosal,
vibràtil i guarnit de pigues de pa torrat, Ouarda el secret d'aquelles
famoses inflexions nasals que fa únicament Josep Carner quan llegeix
uls J o i - s Florals n i ï n bella poesia, l'.l d'En Bofill i Mnlrs. gòlir i //,
podria ésser de vori o d'alabastre, talment el d'una niadona. Però el
nus delicat de tuls. nus dilieiidissim — "menja dr daines», i j i i i diria la
cançó, — és el de Josep M . de Sagarra. De tan delicat ha encès controvèrsia. Diuen els uns que retira extraordinàriament al nas de Goethc;
d'altres, en canvi, diuen que és idèntic al del torero «Larita» i al del picador «Facultades». Perdó per aquestes últimes notes d'erudició taurina.
Apressem-nos a dir, ans de cloure la present nota — t per a justificació d'haver-la escrita — que la frase de Buf fon ha d'ésser corregida.
No és l'estil el que fa l'home, sinó cl nas. Això no és u n dogma, però
pol rssrr un rrileri.

«• •
«Som indiscrets, tanmateix. Avu'i, però, no sabríem penedir-nos-en.
Deixeu-nos afirmar — i no pas en descàrrec — que si audaços fortuna
juvat, també l'atzar vetlla pels indiscrets.
F a uns dies, un atzar d'aquesta mena va permetre'ns d'oir des d'una
proximitat precisa per no perdre un mot n i encongir el diàleg, una
roiirtrsn qm rru un rsprriul niatcli Estelrieh-daziel, n l'Ateneu. Diem
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match sense prou exactitud. Vagressor era només un : F Kstrln'rh. L'al
tre es limitava a «encaixarD.
Uns dies abans, daziel, en una (PçgpeUes innobles mamulex que hi
ha en els seus articles, havia agredii iïstekich de trascanUi. No heu llegit
l'arlidr, és clar. Us lloem el bon (just. Veniu <i dir <iiie l'il·liíslre direelor
de la Fundació Bernal Metge {il-l usi re l i diem nosaltres, no Oaziel) s'havia
e.reedü en la seva actuació directoriai, U a c u s a e i ó - segons Gaziel—era
basada en munininn·ions iui·dujfssdbles. {Diguem— de passada — que
ha estat esperat pels r&oisors a Vestatge de la Fundació alguns dics, perquè
preciséi aquestes OOMSOCÍOÍIS. Naiuralment, Oaziel no hi ha anal.)
Era divertida l'aelilud de rícliina iiropicialiíria tjuc adaplara i l pseuila
director de ba V^aflguardia. Si hom no anés previngui, peritUvoa d'enleruir
s'hi.
Voleu una mostra de diàleg:' Heu's ací m moment cabdal:
— J a hi estic jet a rebre insults — deia Gaziel, compungit.
— Des dels diaris, prou — va replicar-li VEstelrich — ; però no pas
a Ires pams!
Gaziel no va pas seguir aquest crcscciido arriscadissim.
Cadascú judiqui la cavaïlerositai de Vartieulista de La V^anguardia.
('/•riem. però, v " hi ha m indici imic. Fem constar el nostre agraintmt
a Joan Eslclrieh. que ha xali lli arrencarà &ÜZÍel aquesta canjessió essen
eialíssinia:
— Jo escric a La Vanguardia — va dir — perquè no van voler-me a
L a Veu.
Beconeguem que és la seva frase millor i la més sincera. Recordem la.

Algú ha tornat a ressueitar, ací, el mite de les mipcUetcxo. És el tema
predilecte dels fracassats. Qui sap, però, si és un mite impresei/ndibjèi
Altrament, a qui o a què alribniricn tants de novells i de vells llurs falli
iles sorolloses, si no poguessin enlpar les veapelletesof
Tanmateix, voldria dir n u s algú on SÓn aqneMeH eapellclexf Qui en
sap una? Fins ara no n'hem sabut veure cap. Creiem que, més aviat,
la nostra lilcratura peca d'esbatanament. Tothom hi cap. Tothom hi és
acollit, sense exigir a ninqn una qualitat mínima. De vegades hem pensat
si un cert esperit de ••cap,//ela0 de roulrol no fóra n Imres d'ara ben Stt
Indable.
On són les «cap. llelesot repetim. Esperem denunciïs concretes.. Les
reeoUwem fidel/meni en aquesta secció. Per Uur caràcter rti) cabrien en
cap altra. Menlre no precisin I t s aensacions a les <•<•(!pellelex·i — i és cosa
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ben difícil de preciear — aquestes acusacions seran d'un grotete tan pujat rom Ics minssioiïs de l>. Quixot als molins de vent.

Si cus promitissiu c r i u n ' n la veracitat, us diríem una frase. \ o cus
di iuuui u l'uuior. l's direm vagament on va ésser dita i prou. Era en nuo
redacció. S'esejueia un moment que era ínradida de literats, músics, erudits, filòsofs i artistes, que hi conrersaren rirament. En un recó — l l i r i
entre cards — hi havia la, mecanòijrafa que teclejava. Tot d'una, potser
loi teeleig sobtai, va salta/r de la màquina ona peUta earàgola, ( l l i ha
qui en diu ctornillo».) La mecanòijrafa ra ajupir se a collir-la, tot,seguit,
l'n dels presents, en reu re ho, ra ohserrar l i agudament:
— Vagi umh compte, senyoreta, que potser aquesta caragola Vha per
duda algun d'aquests senyors...
Un aclariment per tancar el pas als malpensats ; entre els reunits
no hi havia PEselasans.

* **
fjs innegable que la nostra premsa comarcal ra prenent un bon to.
En aquests progressos col·lectius una petita relliscada no compta. Al·ludim
una frase del lícus, diari exemplar, ral a dir ho. So sospitéssiu res de
pecaminós. Tot cl més, fa somriure. Ve't ací que el dia di I IUrendres Sant
d'enguany ran commemorar la diada amb un número extraordinari.
En l'editorial hom parlarà amb sincera pietat de la mort del «fill d( Crist».
Oal dir tot seguit què la justificació de Varticulista és angèlica. Diu que}
en tenir «fill de Deu» a flor de ploma, ra trobar ho d'una cruesa c.rccssira.
L i semblarà una blasfèmia, gairebé...
Tant oom dels pobrissons d^esperit, el cel ha d'ésser dels purs d'inii nció.

N 0 T U LE S
Un gran petit poble
Ara Finlàndia, petit poble exemplar, torna a parlar-nos de la magnitud d'esperit que poden assolir les pàtries petites.
Finlàndia, amb Uargueaa augusta, ha honorat un il·lustre fill compositor, que acaba de complir seixanta anys : Sibellus.
La commemoració fou celebrada a Helaingfors, amb festes cabdals.
E l president de la República va anar ell mateix a casa de Sibelius a
ofrenar-li la creu de la Rosa blanca de Finlàndia. A més, el Parlament
li ha votat una pensió vitalícia de 100,000 marcs. (Pal no oblidar que
feia deu anys que percebia una pensió anual de 50,000 marcs.)
Això no ha estat pas tot, encara. E l poble en massa hi ha volgut
ésser. L'agraïment, sense vacil·lacions, ha esdevingut generós d'estusiasme. L a subscripció nacional ha donat 270,000 marcs, dels quals
150,000 han estat lliurats a Sibelius, i 120,000 depositats en un B a n c
Els interessos d'aquesta segona quantitat, els cobrarà el mestre fins
que mori. Després de mort, aquesta suma serà destinada a la fundació
d'un premi.
Pensem, davant arpiesta generositat, que no tots els mèrits de
condecoració haurien d'ésser sagnants. l l o m pot servir Finlàndia —
i qui diu Finlàndia diu una altra nació — amb la mateixa fervor i amb
igual eficàcia des del pentàgrama que des de la trinxera. Les pàtries
petites saben prou que cel amunt no hi ha fites ni fronteres. L a creixença hi pot ésser infinita. I per a aquesta ascensió, els pobles petits
són, potser, més purs i més àgils.

E l centenari del romanticisme
La premsa francesa parla aquests dies de la commemoració del
centenari del romanticisme. Val a dir que fóra arriscat d'assignar la
commemoració més escaient a aquest moviment d'idees i a aquest
m a t í s de la sensibilitat. H o m situa la naixença del moviment
a l'any 1827. No sabem amb quina certesa hom pot precisar aquesta
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«lata. Kn ISL'7 ja feia vint i sis anys qvie liavia cslat pablÍoa< - I / " / " ,
i \ int i cinc anys Le Oenie dú < liríMianisme. S'havien publicat ja, en
1820, les poesies de Laniarliné, de Víctor IInuo i de Vigny, i eren popularíssimes. E n aquest temps, tota la F r a n ç a és abrandada d'apassionaments byronians i de febres i follies romàntiques. Gosaríem a creure,
com d i u un escriptor francès, que més que l'origen, representen aquestes hores l'edat d'or del romanticisme.
Si és cosa à r d u a d ' e s c a t ü l'origen d'aquesl moviment, ho es l'or. a
més encara la catalogació dels diversos romanticismes. Si hom v o l
«studiar el romanticisme europeu, l i caldrà d'ascendir a l'aparició del
Werther, que és la brasa més roent d'aquest foc. E n situar el romanticisme a França, per ventura no estan d'acord els historiadors per a
dir que data de, ('hatcaubriand, Scnancnur i Mine. de Stael? E l roman
ticisme es produeix en la Revolució i en l'Imperi, més que en la Restauració.
Trobem que no cal preocupar se tant de la data de la naixença del
romanticisme. L a cosa important és el fer reviure aquells temps suggestius. U n bon centenari celebrable, fóra el del Cenacle r o m à n t i c
de 1.824-25, el de la Mnsc française i de Madamc Nodicr.
Qui gosarà a dir-nos d que és el romanticisme? J . Aynard diu que
é s «una gran febre que mena els uns vers les catedrals de l'Edat Mitjana i els altres vers el poble, que no coneixien». Nosaltres, en el fons
de tanta falsetat i de tant d'artifici, h i trobem un talent innegable i
una tan viva joventut que tempta a tothora, si no a commemoracions, a recordar lo amb encís Lnnegftble.

Alfred de Musset en plena revisió
IM l'iàull poeta de N/o· mn inartr no va saber encendre tan viva com
d'altres l'abrivada hostil de Sainte-Beuve. L'espèrit f i i malatís de Musset va posar un bri de pietat a la ploma verinosa del crític. Aquesta
dolcesa l i feia respecte. Fixeu-vos que no gosa a abordar-lo de front.
H i va a parar en habilíssima marrada. S'hi acosta pel caïní de ByrOD
i de fet rebaixa el poeta anglès. D i u que els noms dels dos poetes li
vénen germanívolament enllaçats. En parla lligant los gairebé sempre.
Recollim de Sainte-Beuve una definició : «Musset es, d'entre els poetes
íraiicesos de la nova escola, el qui participa més de l'accent apassionat
de Lord Byron, però així mateix, el qui participa mes deia seva Eatui
tat i de la seva insolència».
Cada dia és més extesa a F r a n ç a l'opinió de Villemain, segons
l a qual és preferida la prosa de l'autor de Margot. Cal dir que el pas
de la prosa al vers és en Musset snhtilíssim. La seva prosa, que rodola
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amb so de cri.stall, té la mateixa (|ualitat dels seus versos, però alliberada de la inflor retòrica i del romanticisme excessiu, que afilava
els seus poemes. En prosa i en vers el Musset que amb més unanimitat,
hom prea, és Musset quan se sent feble, que és, al capdavall, quan és
més sincer.
Panl Souday ha dit que, en l'obra de Musset hi ha moltes coses que
s'han fet velles. L a part més sòlida de la seva obra — al seu juí — i
la més iierdiirable, serà el seu teatre en prosa. Realineiil hi lluu amb un
esclat meravellós la gràcia, la verdor, l'elegància insinuant i finíssima
d'aquest poeta (pic trobà en el dring de les paraules tots els secrets
de dolçor i de nitidesa.
E n la revisió de Musset hom serà encatival inexorablement per la
suggestió de riiome del cabell femem'vol i la cara polida, que va vessar
aneu iivsnrs de bòndal i de dolor que viuen nua vida bar plenacom
la dels seus llibres.

Unes notes inèdites de Voltaire
A la Hiblioteca Méjanes, d'Aix, és servat curosament un exemplar
de la primera edició de la <'iiiiiitiissii)i<r de /V.v/oiV humain, de \'au
venargues, iloblement preciós. A<piest exemplar és anotat marginal
ment de mà de Voltaire i corregit per l'autor per a una segona edició.
L'autenticitat d'aquestes notes és», a hores d'ara, evident. En l a
primera pàgina del llibre, hi ha una inscripció del president de Saint
Vincens, (pic diu : "Les notes que hi ha al marge d'aquest exemplar,
són de mà de .M. el Marquès de Vauvenargues, autor d'aquesta obraSobre aquest exemplar ha estat feta l'edició publicada l'any 1747».
Una lletra de la correspondència entre Vauvenargues i Voltaire,
ha esvaït petits recels que alguns erudits o bibliòfils poguessin tenir
respecte a Ics notes marginals, que són ben bé ric l'autor de Candidr.
lleu's ací un fratíinent d'una lletra seva adreçada a Vauvenargues:
«He utilitzat, mon amable filòsof, el permís que m'haveu donat. I l e
passat el llapis per un dels millors llibres escrits en la nostra llengua,
després d'haver lo rellegit amb un màxim recolliment, l l i he admirat
de bell nou aquesta ànima bella i sublim, eloqüent i sincera i tota aquesta
tUUltitud d'idees noves, exposailes (runa manera lan anlida i precisa
i amb unes pinzellades decidides i tendres. Només a vós us pertoca
ara de separar tota aquesta profusió de diamants d'algunes pedres
falses o d'altres que hi són posades amb una muntura estranya a la
nostra llengua. Cal que aquest llibre sigui tot ell excel·lent d'un cap
a l'altre. Jo us conjuro que feu aquesta honor a la vostra nació, a vós
mateix i a l'esperit h u m à . Jo no insistiré pas en les meves crítiques.
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Les sotiiu-to a la vostra raó, al vostre gust i exclueixo del nostre t r i bunal l'afiíor propi».
Donem un fraKinenl de la resposta de Vau vena rgues a a(|uesta lletra:
No mereixo eap dels elogis amb què m'honoren. E l meu llibre és
curull d'impertinències i de coses ridícules. Jo, entretant, treballo per
a fer-lo no tant menyspreable, si és que vós em voleu ajudar a refer lo.
Bon punt m'haureu donat les vostres indicacions, posaré mans a l'obra».
Kl text d'Aix mostra aquesta realització. Fa íioig de veure en una
mateixa pàgina, el treball aplegat d'aquests dos escriptors, lis real
meni üemptactor de recollir ne uns brins, llom pol v c u i v l i i ftjpictoB?
extraordinària i justa gairebé senipn-, de les notes de Voltaire. l l o m
hi veurà, a més, and) quin esperit més inlel-ligcnt Vauvenargues s'en
sei \ la per a {íiiany del llibre. Així veien, per exemple, que Vauvenargues
escriu feixugament a propòsit de Lafontaine : «Hom no pot comprendre
com el mot instint ha estat emprat amb una especial afectació per a
designar el caràcter d'un esperit tan fi». En canvi, a l'edició corregida
de l'any 1747, podeu llegir hi : «I hom admira que un esperit tan fi
hagi estat alhora tan natural».
En un altre indret, diu Vau vena igues : " l l i ha molt poques costs
que sapiguem del tol». Voltaire hi anota al peu : "Quina bella no
velat!» I quan Vauvenargues diu : «ba claredat orna els pensaments
profunds», l'afrilíssim corrector l i replica «EvidentmentI», per tot comentari.
Voltaire no era pas incondicional de Vauvenargues. Les seves anotacions, si no sempre són encerts, són tothora d'una sinceritat indubtable, ("al dir que potser recercava massa poc la frase menys verinosa
per a dir el que volia dir. Veien un cas : «A ningú sinó a nosaltres diu Vauvenargues — pertoca d'admirar la religiosa franquesa dels
nostres pares, (pic ens han ensenyat a degollar nos per un greuge».
Llegiu el comentari de l'autor de ISIIIIJÍUH : «Et tuissi pniir s'nironcr
fairc /...» Cal deixar ho així en francès. Ks absolutament intraduïble.
Entre els més famosos pensaments de Vauvenargues, hi trobem
aquest : «Els focs de l'aurora no són pas més dolços que els primers
esguards de la glòria». L'anotació de Voltaire diu només : «Feble
poesia». Aquest mateix comentari trobem sota d'aquesta reflexió, no
menys pintoresca per cert : «Els primers dics de la primavera no tenen
tanta gràcia com la virtut naixent d'un jove».
Sabeu el mot de comentari que empra tothora Voltaire per a refutar
leS afirmacions de Vauvenargues, quan diu que grans esperits com
l'aseal o Hossuel han cregut en .lesucrist'f ('apiíciti, va escrivint irnpertorbablemenl al peu. «Caputxíl·i
Heconegueu que, si els grafòlegs no haguessin esbrinat que era de
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Voltaire la lletra, aquest mot, d'una tan càustica brevetat, hauria fet
•sospitar-ho a tothom.
Sabíem, fins ara, com escrivia i com pensava Voltaire. Fa de bon
saber ara amb quina prodigiosa vivacitat d'esperit llegia i comentava.
MELCIOR FONT

CRÒNIQUES CATALANES
La Història i l'Erudició
El Llibre d'Or del Rosari a Catalunya. — Els goigs a Catalunya
Una colònia grega a Mahó en el segle xvm

Els estudis de folk lore religiós han pres a Catalunya una molt
ampla volada. Si altres proves no en tinguéssim, dues publicacions
de Ics quals no ens ha llegut encarn de parlar ho demosiraricn a bastament. Ens referim al formidable volum del Llibre d'or del Rosari a
Catalunya, de Valeri Serra i Boldú, i al petit volum de Los goigs a
Catalunya, del llibreter i erudit Joan Bta. Batlle.
1/any l'.tlT, Valeri Serra va publicar un Llibre popular il·l Uosari,
amb el subtil ol Folk lore del Roser. No fou sinó un tast, una provatura i un esquer. Un tast, perquè amb ell no feia sinó donar nos a conèixer una minúscula part d'allò (pic podia ésser un grau llibre sobre
el Roser. Una provatura, perquè amb ell volia el seu autor mesurar
les pròpies forces i les forces d'aquells qui podien i havien d'ajudar lo
en les seves tasques. U n esquer, perquè amb ell atreia aquests possibles col·laboradors i els comunicava el seu propi ideal, el seu «bell
somni, que ara ha pres cos i consistència materials».
E n el prefaci de la magna obra, Valeri Serra ens explica la manera
eom s'és formada, l'ajut que la seva iniciativa va trobar dins l'epis
copat de la nostra terra per escampar els seus qüestionaris entre la
clerecia parroquial; la col·laboració inapreciable dels germans Víctor
i Dcmetri Oliva, impressors. I,'aportació del primer, especialment, ha
estat tan valuosa, que, en la portada de l'obra consta que ha estat
«escrita en col·laboració amb Víctor Oliva», i dins el prefaci h i és
feta una menció a part, fervorosament agraïda i elogios. So és sols
eom a impressor que Oliva ha treballat en aquesta obra. A això. que
j a fóra un títol meritori, tant la impressió és bella i belles les tricomies
i els gravats, s'afegeix el seu treball com a historiador, etnògraf i arqueòleg.
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No han mancat altres selectes col·laboracions al senyor Valeri Serra.
Una obra de tal ^astítud dilícilmenl pot ésser obra d'un de sol. Amb
una modèstia, segurament (•\(·(^^^isa. l'autoi olou el prefaci amb aquests
mots qui s'adrecen als (pie l'han ajudat: «Ells han posat al nostre llibre
el que hi pugni haver de bo; nosaltres, la bona voluntat de relacionar
totes les referències i de treure'n l'ensenyament que hem sapigut, per
a major honra i glòria de la Mare de Déu del l'oser. Senyora i Advocada
nostra i de Catalunya».
("ertament, calia l'auxili d'una fe per a donar a l'obra unes proporcions tan vastes. Jmpossible de voler ne indicar, en unes notes eom
aquestes, tot el contingut. Diguem solament (pic el llibre abraça l ' l l i s
tòria, l'etnografia, el tolk-lore, L'arqueologia, la imatgeria i la biblio
grafia del Ilosari a Catalunya. ICIs seus orígens i la seva evolució fins
a la fixació definitiva de la forma actual; la influència de la victòria
de Lepant en la devoció rosariana del nostre poble; cl naixement i
l'organització de les confraries, les cançons de les majorales del Hoser,
els ballets de les confraries, les caramelles, les processons rosarianes
del dia de l'asqua, el Rosari dins la família i dins la vida social, el
Rosari al carrer, els goigs, el Rosari en el llenguatge i en el folk lore,
la prosa folk lòrica rosariana, la Iconografia rosariana: vet aquí alguns
dels apartats (pic comprèn el llibre i que donaran una idea de la profusió de matèries de què tracta. Ara fer ne una exposició ni que sigui
rapidíssima? Seria una empresa excessiva: La riquesa de materials de
lola mena. especialment folk lòries, (pic hi han estat alineats, no pot
ésser posada de manifest, ni tan'sols insinuada, en poques línies. Obra
per ésser llegida de mica en mica, assaborint a petits glops el doll de
poesia <pie la musa popular, agermanada amb la devoció rosariana,
hi ha vessat, hauria també d'ésser examinada capítol per capítol, qüestió per qüestió, amb una competència (pic, en moltes de les matèries
que s'hi tracten, no posseïm. Víctor Oliva té anunciat un article al
tnargedel LUbred'Or, el ijualarticle ha d'aparèixer en Ics planes
d'aquesta revista : ell, amb molta més autoritat, podrà parlar-ne als
seus.lectors.

* *•
L'any 11)24 el llibreter Joan Bta. Batlle, erudit bibliòfil, va publi
car un volum sobre els (ïnigs n ('((lalinii/d. l l i eren reproduïts, en facsímil, un centenar de (/"/'/v. gairebé tots del segle x v n . Unes conside
racions sobre llur origen i influència els precedien.
L'èxit d'aquest llibre fou gran, i encoratjat segurament per ell,
d senyor Batlle ha oontinnal la seva obra i ens ha oferí au altre ^oltun
titulat Los goigs a Vaiuluuua en lo segle A V I 11, digne parió del pri
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ITUT. Una nota preliminar els acompanya t a m b é , la qual duu per lema
aquell:
\ o lio dubteu, (jimii se cantaven
totl·l IOM Hants los escoltaven.

En aqueixa nota, ultra unes paraules de Mossèn Jaume Collell.
relatives al primer volum, el senyor Batlle ens dóna algunes indica
cions sobre la bcllesn gràfica dels goigs. Estampats, de primer, en els
inicis de la impremta, en fulla solta a gran in fol., amb gravats de plana,
i amb esplèndides orles, foren mes tard estampats a doble fulla in fol.
La imatge del Sant era gravada en una plana i les cobles en l'allra.
En el segle x v u i , al qual pertanyen els guigs aplegats en aquest segon
volum, encara perdura el costum d'estampar los a doble full; se n'es
tamparen t a m b é molts a gran formal, així a Catalunya com a Mallorca.
A poc a poc, però, l'estampació i els gravats es feren menys sumptuosos.
A sota la imatge de la Verge o del Sant es posà l'al legoria del seu mar
t i r i o de la seva vida en petits boixos. Mes endavant qualsevol gravat
va substituir el propi del Sant, i així vingué a é s s e r — com diu el senyor
Batlle — un motiu d'ornamentació allò (pic havia d'ésser el record
viu de la vida del Sani.
No s'atura ací la decadència en l'estampació dels goigs. Els petits
boixos del mig van reaparèixer i va restar sols la lletra, de vegades
sense ni tan sols l'estampa qui l'encapçalava.
Quant al text, la decadència ijo és pas menys manifesta Dins la
col·lecció de facsímils que publica cl senyor Batlle, no són molts els
goigs qui presenten una acceptable puresa de llenguatge. No oblidem,
a part del fet indiscutible de l'acaslellanament del lèxic, que certes
paraules de l'idioma veí eren considerades com un ornament per a la
poesia. Alguns dels goigs — poquíssims, val a dir — són en espanyol
Produeixen una impressió penosa, no per ells en si (car no són ni superiors ni inferiors a tants altres de catalans), sinó perquè és impos
sible de DO Imagiuai el cor bàrbar de camperols de Sallent o de Ba
laguer, entonant en llengua forastera:
Del cielo sois morailor.
herniosa flor,
Sallent vuestras glorias eanla
vuestra vida, Vleler, nata

O be;
Dd Milanro intitulaila,
ImaKen de ftran pixler;
sednos Madre y Abocada,
l'al l'ona de Balaguer.
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Intermedis entre els goigs en català i els goigs en castellà són els
de la Verge del Tura, a Olot. Són curiosissims. «Se podiàa pronunciar
en idioma de Oataluna y de Castilla». I . efectivament, el poeta, per
tal de fer content a tothom, tingué bona ema de escollir els mots, de
manera que sense haver hi un més gran nombre de castellanismes qne
en altres goigs de la mateixa època, l'advertiment qne acabem de transcriure resulta exacte. Vet ne aquí el començament:
A Vos PrincçSa y Seiiora,
iniiiaculada 1 lormosura;
A Vos Maria del Tu ni
La pàtria d'Olot adora.

Com en aquesta, quart ela h i ha un <•! lermosm-a», hi ha en la resta
alguns «portento», «momento», «alivia», «premia»; però poca cosa m é s .
No deixa d'ésser un esforç notable de neutralitat devota..
Recorrent el text d'aquests facsímils, es troben, tanmateix, de
tant en tant, algunes composicions força incontaminades, obra probablement de temps anteriors. Vegeu, per exemple, les Cobles de Nostra Senyora de Salselles, estampades l'any 1720, en les quals t o t i
ésser «corregides de nou», no trobem potser cap altre castellanisme
que un «divino amor», i trobem, en canvi, alguna estrofa tan reeixida
com el començament:
Al Ce] est au coronada
de dotze lluents estt·elles
i en Llussanita venerada;
Verge Santa de Salselles.

Vegeu t a m b é , en aqueix aspecte, els Ooigs en alabança del gloriós
Sani Roch, adrocat cmilra la pisliUncia, de la Confraria deia l'laca Sora.
I observem com no són precisament les composicions netament barcelonines les més corrompudes de llenguatge. E n els goigs esmentats
no trobem sinó un «luego» i un «libres». L a resta ,és completament correcta, àdhuc des del punt de vista de la manera com són contades
les síl·labes de les combinacions ascendents. Així el mot «Itàlia», és
considerat com de quatre síl·labes; «contagiós», t a m b é . Tanmateix,
es una composició ben localitzada en el cor de la ciutat, feta potser
por algun confrare de la Confraria de la P l a ç a Nova, impresa en l'estampa de Mariano Soldev ila, al carrer de la LUbreteria, i amb al·lusions tan concretes a esdeveniments de veïnat com aquella en q u è
calda la indenmilat de la dita plaça durant la darrera, pestilència:
Servf a tothom de gran prova
lo que aleshores passà,
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que sols en In l'Inça Nova
In mulaltm no entrà.

Altres os podrien citar qui sobten per la puresa del llenguatge.
Totes elles ens demostren que, en general, l'ou nies aviat la poesia erudita la qui davallà fins a pregoneses de mal gust i de contaminació.
A l final de la col·lecció de facsímils, hi ha una composició qui presenta nn caràcter una mica diferent dels goigs pròpiament dits. Són
uns Ajcctuiimis rlaiiKH's en l·is quah se implom lo soeorro dels Smilx
linileelars ile l'E.rcel·lenl'issimü Viuiut de linreeloiia, per la Sil i d, l'any
171.5. Ks eonii·ièn, dones, en quina anguniosa situació foren eompos
tes aquestes delamors», i en quines hores d'heroisme i " d'angoixa degueren ésser entonades. Notra Senyora de la Concepció, la Verge de
la Mercè, la del Koser (per aquest motiu en parla t a m b é Valeri Serra)
Sant Sever, sant Oleguer, sant Jordi, sant Miquel, santa Eulàlia i
santa Madrona, són invocats amb paraules ingènues, qui ens commouen,
mes que pel que diuen, pel (pic endevinem que voldrien dir i per Toca
sió en què foren escrites. Algunes, tanmateix, d'aquestes invocacions,
arriben a elevar-se per damunt de la platitud de la resta. Així la de
sant Oleguer qui diu:
Mirau Oleguer naiírat,
des de l'alt trono de glòria
als del vostre l'mieipat.
, i teniu-los en memòria.
Mireu que a vòs forvorosos
se sanct ifiquen <le cor.
Oin-niis

f/iic

l'alron»

gloriosos,

i t n i d o r a m VOHITC j a r o r !

Així, t a m b é , la de Santa Eulària:
Tambò a vòs devem iil'egar,
KiilAria. nostra l'alrona:
vullau sempre defensar
vostra Pàtria Uareelona,
i als catalans valerosos
encomanar al (Viador.
Oiu-non, Patrons
i/iir

imiílormn

i/l·iriosds.

roslrr

faror!

l l i ha, a me.-, certes al·lusions a esdeveniments del sel^c. com la
defensa de les muralles de Santa Madrona i Sanla l'.ulària, i una crida
esperançada a la fermesa i a la confiança, plena de castellanismes,,
però que no ens sabem estar de reproduir:
\
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l ' j . i . pues, o CataluiiH.
f e r m a m e n t tots e o n f i í m
que d'estos t r e b a l l s t a n « r a n s
lileKi) lllircs i|lle(lai('lii;
dirigint t a n poderesus
l ' n í t e c t o r s nostre v a l o n
O i ' i - n o s , l'alroim yldriíimis,
que ithplorntn vontrc f a v o r !

Llargament invita a ésser coim'iitada a(|ii('sta bella col·lecció de
goign. Limitem-nos, després del que n'havem dit i n'havem reproduït,
a felicitar el senyor .Joan Batlle per la seva ohra, i a demanar li de
persistiz en tetn belles tasques.

* • •

E l docte historiador de Menorca, senyor Ilernàndez Sanz, arxiver
de l'Arxiu -Municipal de Mahó, continuant hi seva obra de posar al
descoherl tots els aspectes del passat de Pilla, acaba de publicar un
estudi sobre la colònia j-rega establerta a Mahó durant el segle x v m .
Aqueix estudi, conferència llegida per l'autor en la sessió d'obertura
de curs de l'Ateneu de Mahó, reconstrueix, amb gran aportació de
documents, la vida d'una colònia grega qui va establir se a Mahó durant
la primera dominació anglesa, i qui, emparada per les llibertats bri
tàniques i afavorida pel comerç abundós que llavors afluïa al port de
Mahó, va esdevenir pròspera i poderosa. Kntre els esdeveniments més
curiosos, recordats o reconstruïts pel senyor Ilernàndez Sanz, hi ha
el de l'erecció d'un temple pels grecs de la colònia, amb el seu cement i r i , en el qual «un clergue de llur religió tingué amples poders per exer
cir les funcions del bateig, contraure esposalles, casar, sepultar, etc.,
segons els ritus de l'Ksglésia grega». Malgrat l'oposició que les autoritats eclesiàstiques menorquines van fer a aquestes pretensions dels
grecs, S. M. Britànica va concedir los la permissió demanada, i un
temple, un dels millors de Mahó, fou construït sota l'advocació de
sant Nicolau. Aquest temple és avui dedicat a la Puríssima Concepció
de Maria, però és encara conegut vulgarment per S'Kijli'sin dts (hn·s.
E l l és, amb una cala del mateix nom, desembarcador de la fortalesa
d'Isabel I I ; amb unes salines qui es troben a la vora occidental del
port de Fornells, i qui s'exploten encara-, amb uns pans sense sal de
fabricació especial del país; i amb alguns descendents d'aquelles famílies gregues, tol allò qui resta avui de la colònia del segle x v m .
El treball del senyor Ilernàndez Sanz, malgrat tractar se d'un
tema tan localitzat, arriba a interessar veritablement. E l seu autor
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sap aprofitar i enllaçar ilcslraiucnl la rica i l o c u m e n t a c i ó que l'Arxiu
municipal de Mahó li forneix, i sap realçar i situar el tema del seu trebaU ami) al·lusions a La liistòria general de lUenorea, (|iii durant el
segle x v 111 fon teatre de lluites i ambiciona europees, l'er a nosaltres
té també interès la transcripció d'alguns (loeuments encara en català,
entre ells la llista del (.Noms de Capitans y Negociants babitanta 60
Malai supjectas a se nia^estat Brelanica inleresats SObra els Ireltays
de la íondeció de la [glesia, oazaa de la mateixa y terreno (pie el Key
de la (!ran liretania ha C0nçedi( per toia la Companie de la nació
•Grega».

l··F.KRAN S O L D H V I L A .

Les Lletres
"Entre la vida i els llibres", de Joan Estelrich. — "Servitud", de J. Puig i
Ferreter. — "L'endemà de cada dia", de J . M. López-Picó. — "Maria
Chapdelaine", de Louis Hémon, traducció de Tomàs Garcés. — "Exercitatori de la vida espiritual". — "Cami", del Marquès de Balanzó. —
Altres publicacions

E n un dens i nodrit volum, .loan Kstclrich aplega uns assaigs sobre
Sorcn Eierkegaard, J o a n Maragall, Charles l í i e u , Josep Comad i Julea
Eoraains.
«Entre la vida i ela lUbres» titula Bstelricb la seva obra.
E l títol li escau. L a vida i els llibres hi són esguardat s amb uns nia
teixos ulls à v i d s i comprensius.
L a vida i Pobra dels escriptors que
J o a n Estelrich evoca, hi es posada en una estricta relació,
l/ambient
hi es lúcidament recreat. D i r í e u (pic cada una d'aquesles tics coses,
implica, d'una manera lògica i fatal, r e x i s t è n c i a de les altres. E l s
assaigs de .loan l-iStelrich semblen demostrar rafirmació d'Alcover, el
qual deia que al fons de l'obra del poeta ha de veure's sempre el seu
poble, encara que no en parli.
Exceptuant el cas de Jules Komains, aquest concepte racial de l'obra
del poeta, sembla ésser la característica dels assaigs d'Hstelrieh.
Tanmateix, no crec que a i x ò obeeixi a cap m e t o d i t z a c i ó . É s un fruit espontani de la seva consciència nacionalista.
És un imperatiu del seu seu
tiinent de la pàtria.
E n l'estudi sobre Jules Komains, el seu poble hi es substituït per
una cos;! mes \a,ua. mes cosmopolita, mes genèrica : cel seu temps».
Però potser per a i x ò , l'assaig sobre Jnles B ò m a i n s , amb toi i no ésser
37
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el més antic, ens sembla el més polsós. «El seu temps» uo ha passat
encara, però és una cosa tan fugissera, tan fonetlissa!... «El seu temps
no pot donar mai el noble sentit (Tetfinitat (pic •cl seu poble" ens dóna.
Dtí tots els assaigs del llibre, aquell en què Estelrích copsa amb més
profunditat de visió els trets racials de l'escriptor que estudia, és en
el de Suren Kierkegaard. Kn aquest assaig, no solament ens donem
compte de com el pensament de 8oren Kierkegaard és fill de les boires
i de les penombres turment adores del Septeutrió, ans t a m b é com t o t
el Septentrió esdevé, en certa manera, fill del geni torturat de Kierkegaard. I així no sols arribem a comprendre r à n i m a del singular
pensador danès, sinó que ens dóna una visió de r à n i m a dels països
nòrdics, amb la seva concepció dolorosa i tràgica de la vida, enyoradissa.
del sol i de la claror del mar llatí.
És aquest el més complet dels assaigs que formen el volum; el que
és escrit amb més d'entusiasme. l l i ha alguna cosa de faunesc en
l'abrivada amb què Kstelrich s'endinsa en la selva gairebé verge, per
nosaltres llatins, del pensador danès, l l i ha, realment, la joia i l'oríiull de les violacions supremes. Kstelrich resta tan saturat del peu
sanieiit del fill del pastor de Jylland, que de vedades no sabem ben
bé si és en propi nom o en nom de Kierkegaard, que ens parla. .Molls
cops l'entusiasme el fa ésser líric. É s el cant de la possessió. E l
seu estil, generalment tivant, inflat per les idees, però senzill i despullatf
s'imatja aleshores, i la seva fornia guanya en expressió orquestral,
acolorida i poètica.
L'estudi sobre Soren Kierkegaard, deixant de banda els buits que
hi pugni haver, assenyalats pel mateix Estelrích en l'advertiment preliminar, és portat fins a les darreres conseqüències: la influència sobre
Ibsen, sobre Brandes i les escoles realistes que es formaren al seu
entorn. Són unes pàgines que demostren la capacitat i l'habilitat enormes d'Estelrich. E l darrer capítol de l'assaig, és dedicat a, remarcar
la influència ric Soren Kierkegaard sobre Miguel de ITnamimo. É s un
capítol molt lúcid, aclaridor de la posició paradoxal d'Unamuno davant
dels problemes d'Espanya; de la seva incomprensió d'ibèria la diversa.
Però on potser les qualitats de erílie de l'Estelrich es fan més pale
ses, és en estudiar l'obra de Josep f'onrad. Trobem aquí un Estelrich
menys entusiasta, menys propens a deixar se arrossegar. No neces
sita de reaccionar per trobar-se ell mateix. Ens sembla a conseqüència d'això, més raonador, més se<rur, més mediterrani, més objectiu, sobretot.
El seu esguard no deix gaires recons de l'obra de Conrad per recórrer. Sorprèn els secrets del seu mètode, analitza les seves influèn
eies. a<irupa i defineix
i aquest és el moment mes subtil de l'assaig —
els personatges de Conrad. l l i resta aclarida d'una manera definitiva
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la qüestió del SIMI idioma; ens fa veure el fons d'eslavisme qui ha en
Pobra di'l novel·lista anglès, i assenyala el sentit superior—l'abast
m o r a l — d e la seva obra. É s una vivisecció ràpida del geni de Conrad. I és t a m b é — suprema ambició de la crítica — una lliçó ben
oportuna'en aquests m neiits pels creadors de la novel·la catalana.

Servitud, de Puig i Ferreter, és una novel·la1? É s un pamflet?...
U n pamflet vibrant, en forma de novel·la. D ' a q u í , però, que els deferien que, rom a novel-la pugui lenir Si-rrilml— excés de elarobscur, excés de tintes lívides, insistència retòrica en l'atac — l i vénen
naturalment del que té de pamflet. lTna certa eixulor en les descripcions— sobretot si pensem en la seva anterior novel·la : Els tres nl·lueintüs — és culpa t a m b é del que té el llibre de pamflet. Però el fet
d "ésser un pamflet, l i dóna un interès v i u que, sense enterbolir la pura
emoció artística, desvetlla n i el lector nua curiosilal picant. I ' n cs
pregunla, a cada moment, on acaba la veritat i on comença la farsa.
.S'endevina, però, que de farsa n'hi ha molt poca, que molts personatges
no duen'altre disfressa que la disfressa lleu del nom canviat. Molts
lectors han pogut identificar-los tots. Això palesa el formidable copsador d'ànimes (pic és Puig i Ferreter.
Servitud en certa manera és t a m b é història. Ens fa veure de dintre
estant, per peces menudes, un gran diari industrial. Presenciem la
calculadora fredor amb què es confecciona. Veiem com la política i
la vida d'un poble lii és mixtificada segons els interessos — i fins els
capricis — del que el paga. Serritud ens fa assistir també a la formi
dable topada entre els patrons i els sindicalistes barcelonins. Sobre
el sindicalisme escriu Puig i Ferreter una de les seves pàgines més fortes.
La seva prosa agafa aleshores olor d'humanitat. Alguns fragments,
sobretot, del capítol titulat «La Violència», són d'una penetració enorme i d'una pregona poesia. E l nostre novel·lista demostra conèixer
ben bé l'ànima de les multituds, i saber analitzaria.
El més interessant, però, d'aquesta novel·la—novel·la satírica, en
fi de comptes — són els retrats : els retrats, sobretot, del director i de
l'amo de L a Llanterna. E l del director, que sembla ésser el d'una gran
figura de les nostres lletres. Puig i Ferreter el dibuixa a poc a poc, donant l i cada volta més relleu, fins a fer l i assolir una grandesa imponent, en els seus moments tràgics. É s fet amb gran respecte, amb
emoció i veneració vertadera; sense, però, que la mà tremoli mai en
dibuixar-lo; sense ni tan sols atenuar ne cap feblesa de caràcter, cosa
que el fa més h u m à i més impressionant.
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E l de l'amo del diari, don Hüarió, és encara un enoéyi QOvel·lístíc
més gran. És, tanmateix:, una cosa vil i repulsiva. Sembla íel and)
tot el fel, amb tols ds àcids, amb tots els menyspreus, amb lots els
odis segregats durant uns anys d'alt ívola s i r r i l i n l .
Aquest don i l i h m ó de carn i ossos, millor dit, de llot i de eartíla^s
amo d'un diari sense esperit, sembla, com el d'un vell rei degenerat,
un cas de poder sense grandesa.

* * *
L ' i i u l n i i i i dr n u ï n í/m, de López Picó, és un aplec d'arlides.
Sem
bla voler donar mia VTfliÓ del moviment literari mundial, des de l'any
1923 al 1926.
ir
La majoria dels articles són anotacions marginals : reaccions pro
dlíïdea per diverses i múltiples Lectores, que potser és, per a López
Picó, una imperiosa necessitat de recollir. Gairebé mai no arriben a
ésser comentaris. Tenen una més alta ambició de c r í t i c a : definir.
V m d e m à de caAa d'nu mes que a un públic vast, es dirigeix evident
ment a un públic reduït, d'iniciats. Així pot emprar sempre un lo
entre l'enigma i l'axioma· H i ba en tol el llibre el desig — noble
desig, sens dubte — d'erigir se en mestre, en educador, en director
espiritual, si no d'una generació, almenys d'un cenacle.
Aquèsl llibre, uns anys enrera, hauria fet certa impressió. Avui la
crítica — o almenys una part de la c r í t i c a — n o li ha dispensat un
acolliment gaire falaguer. Això tanmateix és eompreiisible. Potser
inclús era fatal que s'esdevingués. E l nostre anibienl literari ha can
viat molt, amb moll poc de temps. Lòpez Picó és avui la darrera
empremta que ens resta del «Glossari». Esguardant al nostre entorn,
ens podem preguntar, inútilment : on són els deixeble.-, de Xenius?
No trobem més que escriptors que procuren de fer se entendre, d'ésser
el més clars possible. És que desprès de ban parlar dels clàssics, QO
mencem a compendre'ls?... És que la Fundació Bernat Metge d ó n a
j a els seus fruits.'... Sigui el que sigui, l'oli de les oliveres llatines crema
en la llàntia dels millors escriptors nostres, i fa unad o l ç a claredat molt
pura. Gap d'ells no fa j a de hlerofant. Gap d'ells no s'entreté a alçar La
punta del vel que cobreix el temple buit. Solament López Picó serva
el to sibil lítie. Solament López Picó s'esforça a ésser obscur. Sola
ment L ò p e z P i c ó s'esforça a fer el seu pensament inabastable.
Vocació de sacerdot?... Vocació d'aristòcrata!... Anhel d'elevar cl
conreu de les lletres a categoria de culte? Anhel de restar impenetrable
pels profans.' Així López Picó segueix fidel a la seva llei d'isnlamenl,
bancal dintre la seva torre hermètica. No veu com les altres torres

CRÒNIQUES CATALANES

565

de vori s'iian esUavissal i coinj deia bocins, se D'han fel demooràtíqueB
taules de calo. HI públic qiu' va perdre la vella escola del «(ilossaii)
el recobren amb escreix els escriptors d'avui. Ara, López Picó se'ns
presenta amb la carrega d'una feixuga herència. A així algunes de les
sagetes que, deu anys enrera, s'haurien d'haver dirigit contra Xenius,
les rep López Picó sobre el pit poc armat.

• • •
Poques novel les modernes donen la sensació dV'sser una obra estèticament tan ben resolta, com .Murla Cbaptltlainr, de Louis llémon.
La matèria i la forma, la carn i l'esperit hi són pregonament units,
"líecil canadien» la subtitula humilment Louis llémon. l l o és. A l
I raves de la seva prosa, clara com un cristall d'aigua glaçada, veiem
la vida humil del Canadà francès, les dures terres del país de Quebecl'er descriure, per narrar, Louis llémon no es val d'una retòrica
complicada. La seva prosa amanyaga les coses anomenant les amb
una bella simplicitat. Kl camp, el paisatge no té secrets per a ell.
No en tenen tampoc la llar primitiva i patriarcal (pie pinta, els toscos
atuells, els treballs camperols, ni els vestits i les menges dels seus heroisImmils. 101 seu lèxic és abundant i viu, saborosíssim en parlar d'aques
tes coses. Hom no sap si tot això agafa un nou encís gràcies a l'estil
de Louis llémon, o si tot l'encís del seu estil l i ve de la gràcia senzilla
amb què ens presenta aquestes coses.
L'acció es desenrotlla amb tina gran parsimònia. Amb una gran
monotonia de tons i de temes. Les matisacions, les gradacions innom
brables, fan, però, que en realitat no hi hagi una sola repetició, una
sola pàgina monòtona. En realitat no hi ha acció. L'acció no és més
que la vida, com ja hem dit, en les terres verges del Canadà francès.
I'ns quants personatges, gens singulars, la reflecteixen. Les sensa
cions del gen viure, però, hi són admirablement copsades. Sentim la
tristesa de la solitud, l'angoixa de l'hivern inacabable, l'amenaça paorosa del bosc immediat... I la dolçor i l'alegria de la primavera, i
l'eterna joventul que dóna el saber esguardar la natura amb ulls d'in
fant, i l'encís del culte antic i de les velles creences, professades amb una
fe ingènua, plena d'enlluernaments meravellosos... Totes aquestes sensacions, hi són expressades amb una veu de poeta senzill, que les respecta i les estima i no vol profanar les fent ne literatura.
Ja no ens caldrà afegir, després del que hem dit, què Louis llémon
es abans de tot un poeta. El seu llibre és més admirable, potser,
pel que té d'ègloga que pel que té de novel·la, Bolamenl un poeta
pot trobar en la natura una frescor tan virginal com la que Louis Ilé-

566

CRÒNIQUES CATALANES

mon hi troba. Solament un poela pot inlerpretar com ell <les vens
do la terra». Solament un poela pol crear aquesta Maria Chapdelaine,
de tan íntim i púdic encís, aquesta figura femenina feta d'esperit francès i d'intacta argila canadenca.
E n mig de tants llibres que tenen sentor d'absenta i perfums d'opi
i torbadors miraltres de morfina, Maria Chapilelaine ens sembla un doll
puríssim d'aigna fresca. Tan pur i fresc ens apar aquest llibre, que
gosaríem a dir que aquella terra, aquell país nou «ou una raça antiga
ha retrobat la seva adolescència» ha estat t a m b é a punt, feta esperit
en les mans de Louis Hémon, de donar una novella adolescència a la
literatura francesa, tan viciosament, tan fatigadament treballada.
L a tasca de T o m à s Garcés en la traducció catalana, és admirable.
La paraula traducció no haurà estat mai més justificada. Res d'adap
tacions ni de recreacions. Garcés no intenta superar l'orifiinal, no
intenta esmenar lo; l i dóna Iota la seva bella simplicitat característica.
Frase per frase, n'ha cercat no sols l'equivalència, sinó el ritme, l'esperit. Oblida el seu temperament, la seva estètica, per fondre's d'una
manera absoluta en la personalitat de Louis Hémon.
A la prosa de Garcés, però, no h i resta cap regust de prosa francesa. É s d'un català net i viu, com si es tractés d'un llibre escrit directament en català. Les equivalències dels noms de les plantes i dels
treballs camperols, hi són cercats no amb l'esguard cansat d'un por
filòleg, sinó amb l'alegria de qui sap contemplar amb els ulls clars, les
flors de la terra.

Les pedres wagnerianes del Mont serrat—massa basardosa alçada
en mig del nostre paisatge somrient — projecten una ombra sobre la
claror del nostre mar llatí. É s una ombra protectora del somni, pro
lectora de les belles tradicions que ens enllacen amb el nostre passat.
P e r ò del nostre mar llatí puja, en canvi, a la muntanya arquitecturada
com una catedral gòtica, una escala de llum, una alenada de vida. Així
la muntanya veu i sent el poble que respira als seus peus. D ' a q u í
que els seus guardians no se senten isolats entre tenebres. Pensen en
el poble i tenen del poble un sentiment de responsabilitat. És per
això que de la muntanya ens baixa tota una literatura mística i apologètica; una literatura, a més a més, plena de sentit terral i racial.
E l llibre que ara, mentre redactem aquestes notes, ens arriba a les
nostres mans, és un EnreitaUiri ilc la rida ispirilnal, del venerable
P. Garsias de Cisueros. L'obra, primitivament redactada en castellà,
és avui traduïda en llengua vernàcula, per arribar més directament
a l'ànima dels fidels catalans. No hi resta, en el bell català en què és
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«scrita, el regust de la seva primera redacció. Té més aviat un to arcaitzant. Així, però, l'esperit i la forma del llibre sembleu més preííoiiiimfiit unils. Ks veu ben bé «pie cl seu (ra<liict()r és un estudiós
de hi iiostni literatura anlina. I encara (pie sembli una mica allunyat
de la literatura actual, serva estrictament totes les regles, com pertany a un home de cultura.
De la tlob-a claror mediterrània, sembla haver se"n aimnat no sola
meni L'estil, sinó tota l'obra, Com remarca el P. Àmbròa M. Bus
«liiets, (pie signa el pròleg, rautor no pretén portar r à n i m a per camins
ardits. Cerca, contràriament, «de fer atractiva la vida espiritual'.
Dolcesa i persuasió són el seu mètode.
Cal lloar el gest dels frares benedict ins, en t ramet re els seus llibres
al lliure examen de la crítica. Això és humilitat, potser, però és, sobretot, sentit de responsabilitat. Qui afronta la crítica literària, no escriurà probablement manuals místics lamentables per la matèria i la
forma, com tants (pic en podem veure, editats per congregacions reli
gloses que no tenen certament el sentit terral i racial dels frares montserrat ins. Si els llibres de devoció, les obres místiques, COIIM it neixen
el millor de molles literatures antigues, no hi ha cap raó perquè modernament deixin d'ésser matèria literària - dit sigui això en el més
alt sentit de la paraula.
* * •

Camí, del marquès de líalanzó, és un aplec de glosses dels Evan
gelis i de les Epístoles. Obeeixen a un íntim i noble impuls de difondre l'ideari de Crist. No amaguen cap intenció estètica ni artística.
Així, com ja indica l'autor en el pòrtic del seu llibre, els comentaris són
planers i lleugers. L'estil és t a m b é p l a n e r — i eorrecte — com cal a
una obra d'aquest gènere.
E l marquès de Balanzó sent el mateix abrandament apostòlic i
evangèlic de Hucabado, però sense la fúria combativa d'aquest. Les
roses de passió, tacades d'odi, no s'encenen mai en la seva prosa.
«El daler nobilíssim de conrear la seva fe, vivint la intensament
— diu el 1'. Miquel d'Esplugues, que encapçala el llibre amb un pròleg
espurnejant—, ha fet del marquès de Balanzó un dels laics de més
sòlida cultura cristiana, amb què s'honora la nostra ciutat». Aquestes
paraules són la millor definició (pie pot fer se de la personalitat del
marquès de Balanzó.

* **
Amb la Correspondèncin amorosa, publicada per la «Col·lecció Popular Barcino», Carles Soldevila es mostra gairebé completament enemic
de les regles. Creu més en l'eficàcia suggestiva dels models. Així les
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regles les substitueix, en cl seu llibret, per unes (|UHiites observiíeions
— unes quantes (tl)serviu·ions de pur aristòcrata d'e l'estil—dites d'una
manera banal i entrelin^uda. Els models són triats entre els epistolaris més famosos per la seva passió, pel seu encís o per la seva mundanital.
L a Oorresponflèneia amorosd, de Soldevila, és el complement de
<.('om s'ha d'escriure una carta eu català», publicat anteriorment en la.
mateixa col·lecció, de J. M. Capdevila i J. Kuyra. I a fe (pic en són
d'oportuns aquests llibrets! Molles persones de mitjana cultura, es
criuen encara la seva correspondència en la complicada estilistioa dels
buròcrates import als i utilitzen en els comiats llurs inacabables exprés
sions de cortesia. D'avui en endavant, ja no hi h a u r à excusa. Kls
models oíerls per Capdevila, seiulilen ci'idar ahans que lot ; senzíUesal
senzillesa!
PèrÒ la prosa planera i flexible de Capdevila, la construcció clara i
ordenada de Buyra, el lèxic elegant de Soldevila, no són ja per ells
mateixos la nnllor lliçó d'estil epistolar?...

La Biblioteca Popular de «L'Avenç» ha fel la seva reaparició amb
una antologia de contistes catalans. «L'Avenç» significà un moment
molt pur d'entusiasme dintre la nostra producció literària. Si l'en
tusiasme i l'idealisme d'abans hi persistís, aquesta biblioteca popular
no restaria pas ofegada entre l'exuberància de la producció actual.
Mes aviat diríem que hi la l'alta, llom voldria, però, que en una antologia així. hi hagués una major selecció en la Iria.
«Sea BJue» publica Nellie i altres * • « » • « « S e a Blue» té bona inventiva. És, però, un temperament d'esQfiptOTÏ
Esperem que altres
produccions més madures ho demostrin.
«La Novel·la d'Ara» ens presentéi amb Maria Dnlujs una nova
escriptora : Teresa N'ernet. La prosa adolescent de Teresa Vcrnet ens
apar ja ordenada i precisa. De vegades le una seductora musicalitat.
Pa goig de deSCObril en l'esplendor sideral del nostre cel d'avui, estels
com aquest, tímids i indecisos, però que comencen a brillar and) una.
llum molt pura.
DOMÈNEC GÜANSÉ
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L'Art
Exposicions. — Conferències. — Bibliografia

Kl Saló l'arós ronistra les scíriu-nts exposició».» : l.'al'cl Kstrany, (pic
no IVia «íairc havia cxliihil olis i aiguaforts a les (ialt-ncs Laietanes, ara
lii toma en la sala del oa<Trei de Petritxol. Alhora la ReBidència d'Ea
ludiants oifíanitza contit;iuuneiit nna exposició de dibuixos força interessant, donatins (pie els artistes catalans fan a la Hesidència per aajudar-la amb l'import de la venda d'aquestes obres llurs. Els pin
tors DeojíWicies Civil, Lluís Foix i M . F a r r é .Mbafiés se'ns donen a
conèixer amb Ires exposicions d'escultura, d'olis i aquarel·les. Les
aquarel·les del darrer d'aquests tres artistes no ens semblen pas obra
de debutant, i fins creuríem haver les admirades ja en les exposicions
col·lectives de l'Aprupació d'Aquarel·listes. Les escultures de Deo^rà
cies Civit revelen un art sobri i robust que ha d'anar lluny si la
trajectòria (pic s'hi inicia no es ton;. Coincidint
amb aquestes, la
Sala l'arcs organitza Ics dues darreres exposicions encant de la eol·lee
ció de pintura que posseí el seiïor A. Estruch. Aquest encant, no mas
sa ben portat, ens posa de relleu un gros defecte de la nostra vida artística, del nostre mercat d'art també : la timidesa i la pobresa. Caldria
potser començar a pensar en la difrnificaeió dels encants d'obres d'art.
Les Galeries Laietanes han obert les següents exposicions : Paisatges a l'oli d'A. de Ferrater i d'E. Navarro; fantasies i paisatges força
personals de E. Jeiier; art decoratiu, ^enre Exposition», d'E. .Tener <!.;
dibuixos pastellats de caràcter «xairebé decoratiu, obra del castellà Enric
Ochoa; paisatges exòtics i quadros de gènere, d'un altre castellà, ano
ínenal Marian Pelèz; exposició de dibuixos en blanc i negre i d'aqna
rel les, tot per a la il·lustració de textos de literatura, obra admira
ble del valencià Segrellcs; olis del senyor F. Vidal l'almada, represen
tant paisatges, junt amb alguns dibuixos tamlic païsistes i . |icr fi, exjio
siciona de Joatiuim Torruella, d'Elisi Meiffren i de Daniel Sabater,
tres artistes cpie havien exhibit quinze dies enrera llurs obres en les
(laleries Arenyes ien aquestes mateixes (ialerics Laietanes.
En les (laleries Dalmau les exposicions següents : d'aquarel·les^
apunts i aiguaforts no pas sublims que la senyora Maria Fresser va
fent; exposició benèfica organitzada per un grup de pintors amb obres
donades a benefici de la família d'un company suara desaparegut; per
fi exposició força notable d'Emili Bosch i Hoger.
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E n la sala d'exposicions del ('amarin un deixeble d ' I u Pascual,
anomenat V . Solé i Jorba, emula dignament al mestre fins a confon
dreVhi. K'alVl licnct obre una nia}inífica exposició retrospectiva i
actual de les seves pintures i dibuixos, la qual referma el crèdit que
de temps ha aconseguí aquest intel·ligent pintor i crític d'art. En el
Círcol Artístic s'obre una interessant exposició del gravat alemany,
la qual bé hauria pogut qualificar se «del gravat alemany d'avant
guàrdia». La tècnica hi és més exemplar que el gust i el sentiment.
Per acabar, el saló soterrani de les (üaleries Malmedé ens ofereix una
col·lecció d'olis del pintor alemany K u r t Leyde i un altra d'aquarel·les
del senyor Llorenç Brunet.
Fora de Barcelona l'art català es manifesta a París i a Lleida. A
París, en les (laleries Barbazanges, Marian Andreu debuta amb una
extensa col·lecció d'olis i dibuixos que fan molta forrolla: E l Museu
de Detroit ( E E . UU.) hi eseolleix dugués obres. Joan Colom
exhibeix una extensa col·lecció de paisatges a l'oli, de dibuixos i d'aiguaforts en les Galeries Durand Ruel, i hi aconsegueix t a m b é un èxit
sorollós, arribant a cridar l'atenció del Ministre de Belles Arts de França,
el qual adquireix una tela pel Museu del Luxemburg. Josep
Mompou exposa una bona sèrie d'olis en la Galeria d'art de Joéeph Billiet i t a m b é hi aconsegueix un èxit falaguer. La garantia
d'aquests èxits la trobarà el lector que s'en vulgui captenir en la premsa
diària parisenca i à d h u c en les mensuals revistes d'art. A Lleida és
un pintor lleidatà, el uniu del qual havem oblidat, qui exhibeix pin
turcs i dibuixos; aquesta exhibició te lloc en el Museu Morera.

* **
Registrem amb dolor la mort del pintor Enric Moncerdà, el darrer
overbeckià que restava a Catalunya. Havia arribat a ésser niés ensucrat que els primers nazyrens mestres seus, però sense decaure respecte d'ells, líl sen fort fon però la decoració, singularment la deco
ració arcaïtzant, i més particularment encara la decoració d'estil gòtic
florit. En aquest sentit havia après més aviat dels Gallissà, Domènech
i altres arquitectes goticitzants de Barcelona. ICnric Moncerdà s'havia
identificat bastant bé amb l'esperit d'aquell moment del goticisme i
bayis aconseguit realitzar bones deporadons d'interiors, la millor, potser signi la del Saló de Cent. Hls seus projectes gòtics de joiells, teixits, mobles i altres coses, excepció de la vidreria i de la pintura, que
mai no reeixí per causa d'un excés de sentimentalisme i d'afeminament, foren t a m b é bona feina que l'acredità i el féu estimable.
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* * *
L'arqueologia no es manifesta pas gaire ufanosa. Els temps no
són propicis a l'arqueologia, en bona part perquè l'arqueologia avui
dia no és mccenada com antany he» era per les corporacions oficials
catalanes, potser perquè no en corren. A Tarragona s'han trobat
algunes bicoques d'arqueologia de les que abunden. Kn canvi el quasi
art modern és munificentment estimulat per aquestes corporacions.
La Diputació Provincial de Barcelona reprèn aquell projecte de deço
ració mural del nostre Saló de Sant .lordi que hom crèia del tot abandonat : aquestes descabellades obres de pintura són ara dutes a realització amb una pressa febrosa que fa quedar bocabadada la gent més
assenyada i entesa. La majoria dels pintors contractats per aquesta
obra que bé pot qualificar se d'obra màximament compromesa de la
juntura mural catalana, són pintors d'ínfima categoria, àdhuc pintors
de fora Catalunya, incapaços de sentir la nostra història, l'na protesta contra aquesta decoració del Saló de Sant Jordi fou cireulada en
les redaccions de la premsa diària barcelonina: però tot i anar avalada
amb les firmes dels primers artistes pintors, literats, músics i arquitectes, no pogué ésser editada en cap diari.

** *
Les conferències sobre temes d'art i d'arqueologia foren, com de
costum, més nombroses en el Centre líxcursionista de Catalunya que
en cap altre lloc. l l i parlaren els senyors lionaventura Hasscgoda,
Blasi Vallespinnsa, Francesc de 1" P.ové i Joan (!. Junceda
Fls temes
foren, respectivament, els següents : l'art en la basílica de Santa Maria,
del Mar; les esglésies i altres monuments de París i els monuments ro
mànies de (ïalícia, dugués conferències consecutives; Folklore dels balls,
danecs, comparses i quadros històrics del Penedès, i , per fi un admi
rable cassaig d'humorisme gràfic». F.n l'Ateneu Harcelonès la senyora
(lertrudis Kiehter parlà sobre els gravadors alemanys de la darrera
hora. En les (laleries Laietanes parlà el dibuixant Ricard Marín sobre
l'art de l'il·lustrador Segrelles. En l'Institut Francès l'erudit histo
riador francès senyor Lluís Hèau parlà sobre l'escultura francesa del
temps de Lluís X I V , particularment de l'exquisit Iloudon. E n el
mateix Institut el seu director senyor J . A. Bertrand donà una bella
conferència sobre les principals catedrals franceses. En el Foment
Martinenc, el senyor Josep Freixa parlà de la Itàlia artística. E n el
Foment de les Arts Decoratives fou ei seu president senyor Marco qui
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ocupà la càtedra per a discrlar sobre «Proporcions del moble tapissat
i Ics seves n lacions amb la figura hiima.ua, amb el vestuari i amb les
costums». Bn l'Agrupació Artística «Catalunya», el senyor Frederic
Plos parlà de l'arquitectura del Sud de França. Bn cl Seminari de
Prehistòria de la Cni\cisitat barcelonina el senyor J Amades parlà
sobre «Possibles supervivències de danses primitives». En l'Ateneu
Enciclopèdic Popular l'erudit professor Pere l'.oscli i Cimpera donà
diverses conferències referents a anpieologia grega i ibèrica. En el
Club Esportiu '•Catalunya» el fotògraf senyor Adolf Mas donà una nova
conferència sobre la fotografia dels objectes d'art. En l'Ateneu d".Nu
tics Alumnes del Col·legi dc Sani Josèp parlà cl senyor Tomàs [duarte
sol.re l'art romànic, i l'art gòtic en Catalunya. Bu fil local de la Lliga
BegionaTiàta de Sabadell cl Éolklorista àureli Campany dissertà durant
alguns dics sobre història de la dansa. Totes aquestes cnnícrciicics
\aii ésser ü-lustrades amb

projeccions.

* **
La bibliografia d'art ha produït coses interessants : una monogra
Eia dedicada al moblisla Padrines, glossa de Rafel Benel i 00 allra
d'aquest pintor amb text de Josep M. López Picó, ambdues eixides
de les premses de Joan Merlí; formen pail dc la col·lecció ja coneguda
amb cl nora dc Monografies d'Ari. VA sènyor Blasi Vallèspinosa ha
publicat un bell llibre sobre la Palestina. /•,/ .1/ ixxolycr <ld Sagrat < '«,•
de - I t s i ï s ha publicat un lullet de miscel·lània dc l'ari i de l'obra del
pintor Joan Llimona, l/arquitecle i histuriador Cèsar Martinell ens
dóna una bella i luxosa monograt'ia de la Seu Nova de Lleida, i l'Es
cola de Belles Aris fle Llotja edità en volum on recordatori de l'aniversari 150 de la seva fundació, 0bM ÍÚtÜ i miserable, 00 e) millor qüe lii
trobaràs és un rescalíal del senyor Soler i Pérez, publicat anys ha en
un dels anuaris que publicava la (Jniversital Literàrià de Barcelona,
i on d pitjor es la delació verinosa adreçada al Govern central contra
el moviment cultural català. Lamentable feina la d'aipiest grupel de
funcionaris encastellats en les romàtiques golfes de la Llotja. De què
els ha servil a aquests rellogats de ta Llotja llur facècia servil si no'ls.
ho han pagat amb l'augmèni de SOU ni amb la major consignació eler
namenl somniatsf
És 'lc tetttarear eo ço que hi ha de més viu i substanciós en lai nos
Ira vida artística, en les exposicions de pintura i d'escultura, el fel (pie
tres pintors obrissin cada un ducs exposicions de pintura en la mateixa
capital a pocs dics de distància l'una de l'alira; un d'i·lls en la mateixa
sala d'exposicions, exhibint tots tres en la segona exposició obres j a
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conegudes del públic. Ningú ao hi tindrà res a dit, perquè essenl
públiques les exposicions i l'entrada en elles completament gratuïta,
ningú, només que els exposilors, nc poden eixir perjudicats d'aquesta
innneiliatií doble exposició. Ni que en laiicar nua exposició cn tal 0
bal altra galeria d'ari l'artista eüiti a obrir lé çomecutiTamenl en cada
una de les vuit o nou galeries de ari que existeixen a Barcelona, ni
que mai no fregués Ics obres exposades en nna sola d'aquestes gale
ries d'art, el públic ao podria Eer cap retret a l'expositor; perquè, en
deixar de mirar les obres exposades, el seguidor d'exposicions ja ha
evitat l'enuig que l'ostentació repetida d'una mateixa obra d'art pugni
causar li. Si l'insistent expositor ens ofereix eonslanlment obres bones,
tots li serem agraïts i ningú probablement no deixarà mai de guaitar les
amb complaença i àdhuc potser amb delectança. Però hi ha on perill
en aquest exhibicionisme massa perseverant; el perill d'enutjar de debò
cl públic competent i incompclcni si de cas Ics obres exposades són
fluixes 0 dolentes i per tant el d'acmimlar sobre l'arlisla una irritació
exagerada i inapel·lable; d'altra banda, si les obres són bones, hi ha el
perill d'abarraganar les, ço que el marxant francès ue diu bruler une
piíiiiure, liriilcr une toile. ICxhibir massa persistentnu'nt una bona
pintura en llocs OD tothom pol assaborir ia a tothora sense pagar ui
un xavo, equival fins a un cert pum a tregalar l'obra; el vertader ama
tenr, el col·leccionista verament coneixedor i sensual sembla (jue frueix
i més voluntàriament, més goludament, d'aquesta obra oferta al seu es
guard refinat en el lloc i a l'hora obligada de la contemplació artística
que no pas si l'adquireix i la penja en Les parets de la seva casa. Com
si aquí, en el propi domicili, ben conveiieudament apropiada, ben asseguradament contemplable, l'obra d'art no exigís nua contemplació
expre sa i a\ircmiaiit com cn la Sala púldica d'exposicions d'on pot
ésser treta d'un moment a l'allrc. Tal pintura, tal escultura que temptà
al col leccionisla fins mes enllà de la clausura de l'exposició, conserva
després un prestigi de cosa desitjada «pic sovint desficia fins que «d con
tumscur es decideix a fér se la seva. Rea no hi ha de mes obsessió
nantment desitjable per al ver col·leccionista que l'allunyamenl de
l'objeele d'art cobejat; res de tan mustigador eom la presència insistent
de l'obra d'art admirada. En això VnniuU iir opera com l'amador; ac
óionai reacciona rcspeeie de l'obra d'art admirada ni mes ni menys que
renamorat o l'enamorada respecte de IVsser estimat . 1 es que proba
blement èl misteri de l'amor deu ésser un fenòmen del coneixement pos
sessor estielameiil aparenlat amb el de la fruició artística; ambdues
aotituts contemplatives són massa agudes i denses perquè puguin ésser
fruel uosament provocades a lot hora i per incitació aliena. Marcel
Proust us ho explicarà això. E l l vol Albert ina a casa seva i enlloc
niés; ben aprop d'ella, fins a causar la i a cansar se'n. però amb dret

574

CRÒNIQUES CATALANES

a cansar sc"n, a no l'cr li cas. a veure la i a no veure la. a besar la i a
deixar ia de besar; però per res del món no es decidirà a allunyar se'n;
encara menys a (pic ella s'allunyi; molt menys encara podrà sofrir que
sigui de tothom, ell inclòs, que pufrui veure la sempre que vulgui en tal
o tal lloc que pugui assemblar se a les sales d'exposició. Això és un
gran misteri sense metafísica, misteri prenyat de vida, i etern.

Llibres rebuts

CKSVI; M UMINKU, : /,.( Sru Xont dr lAiijild. Monografia artislim. l'remi
especial de VAssociacM t f Arquitectes de ('alalunya al concurs Pollés,
1923., relligat tela, de 270 pp. i 104 grav. — E . Castells, editor.
Valls, 1926.
Temps enrera el senyor Martinell ja ens donà un extracte d'aquesta
obra. Avui esgota del tot la matèria en aquest luxós llibre, atapeit
de bons fotogravats i de perfectes esquemes arquitectònics que informeo ímmillorablemenl el llegidor. El llibre del senyor Martinell inic
ressa als arquitectes, als escultors, als arqueòlegs, als historiadors. No
sembla pas que hagi quedat res per dir sobre la lleidatana catedral
barroca. Aquesta tasca il·lustradora el senyor Martinell l'ha realitzada
and) una gran elegància : el text és precís i clar; el programa del llibre
ha estat planejat and) cop d'idl panoràmic, pensant en la utilitat que
el lector de qualsevulga categoria hagi de treure'n, per manera que la
consulta d'aquesta nova monografia del «enyor Martinell se fa an>b
gran profit i amb engrescadora facilitat. L'edició és, més que luxosa,
fastuosa, i el tiratge és perfecte, obra d'impressor artista i de mestre
del bell art tipogràfic.
VINCIO PALLADINI : Aríe (Vatanquardia e Futurismo. Fullet de sis
pàgines amb set fotogravats i una trieromia. — líoma. Kdizioni de
«La Hilancia», 1923.
Cinc manifests futuristes. Edició del Morininilo Fiiliirisla. Milano.
(L'Art des Bruits, manifeste futuriste : Manifeste des Musiciens Futuristes; Supplément au manifeste technique de la Littérature Futuriste;
Manifeste technique de la Sculpture Futuriste; Manifeste du Futurisme). rje Futurisme. Eevue synthétique illustrée.
Sobre aquestes publicacions futuristes ja havem donat la nostra
Opinió en algun número anterior de la Revista de Catalunya. No és
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pau millor ni pitjor iiqm'sta remesa do paper imprès que la que ens féu
a mà el «Movimienld Futurista» ara farà dos mesos.
F. DiBREuiL, H . BAVDOIN, CH. VIUNIER i A . PORTIEK : Collectionr
L·IIIÍK (IIIHSI ). ratàlef; del tercer encant.) 1 vol. in 4 . " de 88 pp. i tl.". grav.
en fototípia. París. Impr. Georges Petit. Abril, 1926. — É s un
d'aquests encisadors catàlegs que en}i<'ndren ja de manera consuetudinària les vendes públiques de les col·leccions d'art extrem oriental
que es produeixen en l'Hotel Drouot o en altres sales d'encant de P a r í s .
Aquest tercer catàleg de l'encant de la col·lecció d'art japonès que fon
de Lluís Gonse inventaria i descriu de la manera mós escrupolosa ela
llibres antics il·lustrats, les estampes, la pintura, la ceràmica i la petita
escultura del J a p ó . Lluís Gonse havia estat en vida un dels primers
descobridors europeus de l'art extrem oriental : ell i els germans Goncourt foren els iniciadors de lots nosaltres. Gonse l'ou, mès que un
glossador a la Gnncourt, un ixm historiador de l'art japonès i lamhé
un dels més refinats col·leccionistes. Tant és així. que la col·lecció
(ionse esdeviíifíué de bell començament una de les principals col lec
rimis europees d'art extrem oriental, parlienlarment d'art japonès; fou
una col·lecció important per la quantitat tant com per la qualitat delsobjectes reunits. La venda a París, en públic encant d'aquesta collecció ha cansat enorme espectació entre els Museus i grans col·leccionistes de París, Londres, Berlín i Toquio. Les peces que conté la collecció Gonse són realment peces de Museu, i per tant, els catàlegs que
les descriuen i que les reprodueixen són llibres preciosos, llihres de molt
valor informatiu; els redactors d'aquests catàle·rs són els CODIUI issuln s
pristnis oficials, vers doctors en ciència histórico ar(|neolóírica extrem
oriental i excepcionals coneixedors de la matèria, els vertaders experts
que el consens universal ha elevat a aquesta alta posició arbitral. Demés, la il·lustració hi és tan abundosa i perfecta, la impressió del text
tan pulcra en aquesta mena de catàlegs que sempre valen com a
exquisits llibres d'art.
lynusi ('asdiniriis, S. •/. l ' i n Recordada i Afectuós l·Inmoitiliii· <lc
l'min ni di l'ieltit ('(didaiid n i In Santa Maii de Joan Lliniona i Itruijuera
son pnsldoit. Suplement de «bo ^rissat<rer del Sagrat Cor de Jesús.).
Fulletó de 48 pp., amb gravats. Maig, 1926. — D e m é s del P. I . Casanovas, han conlrihnit a aquest homenatge les firmes dels Srs. .losep
Dachs. pbre., I v o n l'Escop, Dionís Baixeres i Jaume d'Urgell. É s una
miscel·lània de piadosa amistat, miscel·lània de recodrs, evocacions, elogis, comentaris i retalls de textos d'aquell malaguanyat artista-escriptor;
misce llània més avial glossadora i enaltidora de l'home i)roselilista que
no pas de l'art isla. bes fulles d'aquest llibret estan sadollades de vera
coufraternitat cristiana. Si no fos per l'estil i pel lèxic massa rebregat
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de la modernii literatura catòlica-inililaiil, (|Uo »'w cl
doinina en
a(|ueste.s pàgines, hom creuria Iroltar se davant d'un cas de fraternitat
catacumbària. l l i ha en aquestes pàirincs, tota la iiifíènua imagina
«ió, tot el candorós anhel dels primitius cristians. De vedades, però,
aquests panejíiristcs de Joan Llimona fins ne fan un fira massa d'inic
Quitat, i el gran pintor aleshores queda en ridíool. L'edició d'aquesl
fulletó és més aviat miserable que eidluernadora.
J . M . LÓPEZ Pico : Rofrl Benet. 1 vol. in-16° de 12 pp. i 34 foto•jravats. Col·lecció (Monografies d'Art». — Aquest sisè volum de lu
Col·lecció «Monofírafies d'Art» és potser el més reeixit, .la la coberta
predisposa
al lector amb el bell i concís antorretral de l'artista tno
iiotrrafiat, bella mostra del jtinrinme «pic Hafel Benet practica. E l text
no va més enllà d'una prosa "íairebé epi<rramàtica en llaor de l'home,
més aviat que dissectora de l'artista; bella jiiosa encomiàstica (|iie en
tractar se <!(• l.'afel Ucnet lots voldríem tenir en la punta de la llengua,
que concorda perfectament amb els sentiments que la personalitat de
b'afcl Benet ha despertat en el si de totes les persones (pic l'han trac
tat. Els gravita són més perfectes que en els anteriors volums d'aques
ta col·lecció.
JOAN SACS

PERIÒDICS i R E V I S T E S
L a política naval mediterrània
A m b motiu de la (liscussió del pressupost de marina en el Senat
francès, un debat molt important ha tingut lloc sobre la qüestió de la
política naval mediterrània, provocada per la temen^ti que inspiren les
pressumptes tendències imperialisics de Mussolini. R e n é de la Bru
yère s'ocupa d'aquesta qüestió en un article aparegut en el Journal
de Genève (4 maig.)
Fa observar l'articulista que els oradors no han deixat de citar les
frases més característiques dels discursos del dictador, especialment
aquesta:
•Un pioDIe >iui sorgeix té dn-ls en front d'un poble qui declina. Ara estem tranquils per la banda de terra, però no pas des del punt de vista naval. L a meva intenció és d'augnientar gradualment, però activament, la puixança de la nostra marina.»

Traduint d'una manera més brutal el seu pensament, VIvipero deia
en un article del 6 febrer:
«O França farA la «uerra a Itàlia, i serà llavors on la impossibilitat d'acudir a les
seves reserves colonials, o bé farà la guerra al costat d'Itàlia, i llavors haurà de pagar
l'aliança italiana amb la cessió d'una g r a n p a r i do les seves possessions africanes i
asiàtiques.»

Aquestes paraules han anat acompanyades d'actes per a l'acreixement de la marina italiana. Es comprenen, doncs, les temences de
França. Fiíjs ara havia mantingui en el Mediterrani una hegemonia
naval absoluta. Però en la conferencia de Wasliiiigloii fou col·locada
aJ uiveU d ' I t à l i a quant als grans vaixells. Això enclou una inferioritat
per a F r a n ç a , perquè tó dues mars, i un perill, perquè la seva comuni
cació amb el N . d'Africa en resta amenaçada. La llibertat del Mediterrani és, per a la República, una necessitat vital. P e r ò és un fet que
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des d'ara Itàlia es troba en situació de posar a F r a n ç a les seves condicions : o l'atur de les tropes a través del Mediterrani, o el pagament
d'un dret de passatge.
.
Els oradors del Senat francès han contestat a aquest impressionant
dilema. M . Kaiberti ha dit:
U
• F r a n ç a no p o t c o n s e n t i r u n a n o v a l i m i t a c i ó dols a r m a m e n t s s e n s e r e n u n c i a r
u n a p a r t de les g a r a n t i e s v i t a l s de l a s e v a e x i s t è n c i a . »

M . Martin-Binachon, antic oficial de marina, ha declarat:
• E l v e n t p a c í f i c d e L o c a r n o no l i a d'endur-se e n els seus r e m o l i n s el p a v e l l ó f r a n c è s
qui f l o t a s o b r e el M e d i t e r r a n i . »

E l president de la comissió de la marina, proclama:
' S o b l a s m o I t à l i a de t e n i r u n a m a r i n a ; allrt q u e e m s a p m è s greu ó s que F r a n ç a
no hagi r e a l i t z a t el m a t e i x e s f o r ç . »

\1. Lemery, tractant llargament de la qüestió italiana, acaba:
• H e m de posar-nos e n c o n d i c i o n s de m a n t e n i r el p r e s t i g i del nostre p a v e l l ó e n t o t e s
[es m a r s , i t a m b é en a q u e s t a M e d i l e r r í i n i a qui è s i n n j i l m c n l In nonlni ninr.t

Finalment, Géorges Leygues, ministre de Marina, exclama:
«•Xo lii liu l i ' s n i e s inlci·iiai·ioiui.l c u ••! m ó n que i·l d o m i n i m a r í t i m .
el d r e t d e d i r : « a q u e s t a m a r é s m e v a » .

N ï n g ú no t é

E l problema, doncs, resta plantejat : d'una banda un país qui vol
defensar les seves colònies i vol tenir-ne lliure el camí; d'una altra banda
un país àvid d'estendre's dellà mar i de tenir un paper preponderant
en el Mediterrani. I entre aquestes dues forces antagòniques, aplegada al voltant de Malta, una formidable esquadra anglesa, disposada
a fer caure la balança del costat que l i convingui. - F . S.

Introducció al provençal
Prenent peu d'aquells versos del poema la Intelligenza, a t r i b u ï t a
Dino Compagni:
Al novel tempo e gaio del pascore,
Chc fa le verdi foglic e fior venirc...
i amb motiu de la terça edició del Manualetto provemale de Viccnzo
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Crescini, Giuseppe Lippe diserta sobre la poesia proveïu-al daiuunt les
planes del Corrien: ddln Sera (24 abril.)
• T a m b é R i m b a u (l<i Va(|ueira.s, e n u n m a t í de p r i m a v e r a , h a v e n t v i s t « v e r d e j a r
els p r a t s i els v e i ' t í i T s i .'Is buscat ifrs» h a v i a e s l a t pres <lel desig de c a n t a r l a s e v a •bella
d o l ç a d a m a c a r a . l'en'i l ' a u l o r d e \ ' I i i l r l u j i i i z a liav ia p a u s a t , p e r s i - g u i í - l n d ' a p i í p,
m é s q u e eu ell, en u n s i r v e l i t è s de Hci·ti·an d e B o r n , e n e l «pial l a j o i a d e l a v i d a ivss o r g i n t e s c l a t a a m b u n Í m p e t u j o c u n d i i n q u i e t , i e s difon d e s p r é s e n m a n e r e s i m p r e vistes»:
B e ' m platz (1) ío y a i s temps de pum-or (2)
Q u e fui foüiex e flors venir,
a plctlz m i q u a n a n y (.'() l a liaiidor (4)
i l i l s auzels, ipie f a n relenlir
lor c h a n l per lo honealye.

T a m b é s'cn va recordar <•! retrarca quan, en començar un dels seus
millors sonets, hi introdueix aquell «retentir»:
/ / e a i i l a r noro c '/ p i a n y e r ilr li a n y e l l i
I n s a l di faimo n i n i l i r le r a l l i .

P e r ò Bertran de Born, que Dant va lloar com a cantor de les armes
i que va col·locar a l'Infern, entre els sembradors de discòrdia, amb
el cap tallat suspès a la m à , a manera de llanterna, no cantava la primavera per l'amor de la dolça dona, sinó perquè amb el bon temps,
tornaven les mescles i les cavalcades i la guerra. L i plau aleshores
veure pels prats sorgir tendes i pavellons, i posar se en ordre cavalls
i cavallers, i la gent fugir davant dels exploradors; el seu cor gaudeix
a veure castells assetjats i murs trencats, i més encara quan, en camp
obert s'enfureix la lluità i cauen morts cavalls i cavallers.
« G o m es v e u — d i u l ' a r t i c u l i s t a , — l a p o e s i a p r o v e n ç a l no é s t o t a l m e n t i s o l a m e n t c o n v e n c i o n a l i s m e de freda i c a v a l l e r e s c a a m o r .
K l s entesos ho s a b e n : p e r ò e|
p r e j u d i c i , consagrat à d h u c e n m o l t s t e x t o s escolars, r o m a n . 1 r o m a n fins i tot en les
persones c u l t e s » .

Per això cal acollir amb bona cara aquell MimualeUo prorenzale de
Vincenzo Crescini qui és imprès ara, per terça vegada, sota el títol
de Manuale per Varrioincnlu agli sludi prorenzali (Milano, Iloepli.)
«Ks u n a c l a r a i p r e c i s a i n t r o d u c c i ó g r a m a t i c a l , t a n s ò b r i a c o m c o m p l e t a , potser
a m b u n a e x c e s s i v a p r e o c u p a c i ó e r u d i t a de l a q u a l p o d r i a e s p a n t a r - s e a l g u n v o l e n t e r ó s p r i n c i p i a n t ; s e g u e i x u n a ben e s c o l l i d a crest o m a t i a de poetes, i , e n p e t i t a p a r i ,
de prosa; al final, u n e x c e l · l e n t glossari.
C r e c que h a u r i a a j u d a t t a m b é u n a b r e u
n o t i c i a h i s t ò r i c a d e l a l i t e r a t u r a p r o v e n ç a l i u n a p à g i n a sobre les f o r m e s m è t r i q u e s . »

A continuació Giuseppe Lippe
fl)
(2)

Plau.
Primavera.

(4)

L'alegria.

(3) Oeixo, sento.

estimula les gents a

l'estudi

del
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provt·iK·al. La bella llciifíua de rantiya Provença no és difícil d'aprendre per a l'italià (pic COIU-ÍIUÍ cl francès i una mica d'italià antic. Unes
poques normes gramaticals i un hon glossari — diu — poden permetre
a una persona intel·ligent i culta de llegir els poetes provençals. I com
para aquells versos exquisits:
A m o m ilf trrru

Umdhaua.

prr vos IOIH lo cors mi dol.

amb la traducció qui en feu Carducci:
Amore di terra lontana,
per voi l·illo it ruore m i dol.

No cal dir com per als catalans és encara molt més fàcil i intel l i gible el provençal antic; mes fàcil encara que per als provençals d'avui.
Massó i Torrents ha pogut dir que el català actual és l'hereu de la Uengua <lels trobadors.
Giuseppe Lippe parla després, en el seu article, dels italians qui
sota la influència dels trobadors, empraren el provençal, com a llenguatge de poesia: el marquès Alberlo Malaspina, el bolonyès Huvalelli,
el venecià Zorzi, el genovès líonifacio Calvo, i el més gran de tots Sordello di (loito.
•Xo eren encara els IcinpH en (inè el Dante Irimava contra els mnlealu homes d ' I l a Dante tenia raó; després
d'un (fuini'/.elli, un Cavalcanti, un... Aligliieri. ja no calia, volent deixar el llatí, recòrr.'r al francès i al provençal», •
l i a i/xi lloeu l·i Il··níjiia dels altres i la p r ò p i a meiiysiirveii«.

P e r ò en el segle X I I era una altra cosa. I quan Rimbau de Vaqueiras, cap al 1190 arribà a la cort de Montferrato, i amava, correspost,
madona Beatriu, eren ben bé aquelles les noves rimes qui plaïen als
cors assedefíats de poesia.
No tot, però, eren amors correspostes; no sempre els amadors gaudien en pau. Podia esdevenir-se que trobessin, com Guillem de Cabés
tany, un marit difícil que els arrenqués el cor i el donés a menjar a l'es
tüuada.
«K fetz (feu) In cor raustir. e fetz lo aportar a taula a la mniller. e fetz U menjar a non sauliuda>.

Així ós explicat en la narració en prosa; però la història tremenda
i digna de pietat és més coneguda per una cèlebre novel·la del Deca
meron. Trista t a m b é , però dolcíssima, la mort de Jofre Rudel, anotada així lacònicament per l'antic biògraf:
•Kl enaissi (així) el moric entre '1 bralz de la comtessa».
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Més afortunat fou aquell Hicard de Berlu-zilh. Havent deixat la
seva estimada per una altra, la qual al seu torn el va deixar, va supli
car en va perquè la primera el perdonés, d'on, desesperat, es Eéo una
casa en un bosc, i s'hi tancà, llavors «les bones donmes e i l l cavallier
d'aquelles eiicontrades», (íompadits de la seva sort, van acudir a ella
per tal d'obtenir cl perdó. 1 ella va respondre : «Si cent dones i cent
homes qui s'amessin tots per amor, venen davant meu, a mans plegades i clamant mercè, jo el perdonaré». Així fou fet, i la dona el perdonà.
l'crò en la poesia provençal hi havia alguna cosa més que la pa
raula : la música, no sols la del vers, hi tenia una grandíssima importància. Per això diu, justament, Crescini, que sense ella «poc es reïx
a formar se un concepte adequat de la lírica provençal». I afegeix:
(Ja no s'estudia la poesia trobadoresca sense la música». Per això
Lippe l i fa el retret de no haver destinat a parlar ne alguna pàgina
dedicada als indoctes.
• I.)e tota n w u i i · m . H ^ U I ' H I I I obi·ii si·i·lrsa i s i · v c i · a , rica d'erudició .sòlida i si'nura '
nodrida do bon K U H Í . i^s tina ^uia t-xci·llont per a aquidl qui anu d'iniciar-se en els
niisteris de la gaia eiència i seure en les Corts d'Amor, a l'ombra dels pins, vora la
fontana llisquent».

Ens plau llegir aquest elogi de la poesia trobadoresca i de l'obra de
Vicenzo Crescini. Aquella ens toca tant d'a la vora i representa tant
éO la nostra literal m a. que podem cnnsidcrar-la com a nostra. AqUesI
ha estat un col·laborador de l'Institut d'Estudis Catalans, i , amb Venancio Tcdcsco, va pid)li(·ai· dins la Biblioteca filològica l.ti rerxione
calalmiit i H l ' I i i r l i i c s t a del San Qruul, st-gons el còdex de l'Ambrosia na de Afilà. — F. 8.

Els partits txecs
L a situació política interna de Txecoslovàquia ha estat desballestada des de les eleccions del darrer novembre. The Times (23 març)
publica ona eortespofidènoia on és expressada aquella situació. L'an
tiga coalició qui comprenia els agraris txecs, els clericals txecs, els
nacionals socialistes txecs, els socials demòcrates txecs i els nacionals
demòcrates txecs, no va sortir d'aquelles eleccions amb majoria, i fou
solament m e n é s a la inclusió d'un sisè partit, els petits marxants, que
una majoria-de 18 fou obtinguda. Aquesta majoria, hauria estat suti
cient si els sis partits haguessin actual plegats, però aviat es va veure
que els interessos dels partits burgesos xocaven amb els dels socials
demòcrates. 1 es en gran manera gràcies al crèdit de Svchla que la
coalició ha aconseguit mantenir se unida per tant de temps. De tota
manera el moment ha arribat de l'esberlament de la coalició:
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•Lli riTi·iil (liuiissií'i (li·l ndVi·i·ii mi Im l'stiit di'KUilu ui fet ijut' li'H i>|><i8ÍcionM hagin
rebutjat la |)iilitica d e l govern, s i m i a ruplnm i n t e r n a <le la cdalieló. KIs sorialsileinòcrati·.M i xecs i|iii p i T i l e r e l l
l l o c s e n l e s ilanen s eleccioius. la major part per
als comunÍHtes, trobaven incompatibles amb lluí'M pnimetences als electora certeu
mesures que els part its buritesos incloïen en llur pronrama. La més avançada d'aquestes ora la demanda del partit agrari t x e c per a restabliment d'impostos fixos sobre
el blat i el bestiar en lloc de les tarifes elàstiques ara en vigor, les quals prevenen
un dret sobre els cereals en el cas de la caiguda del pna mundial per sota un mínimum estipulat. E l a wilAto-demòcrati8 sostenien que els preus dels queviures
pujarien si aquests impostis fossin reforçats, i els desplaïa en particular la demanda
dels agraris que els impostos sobri' el gra i el bestiar haguessin de tenir afecte al cap
de tres setmanes de llur decret».

Una altra cansa de contesa era la proposició de les autoritats militars
de prolongar per un temps indefinit la llei qui fixa en divuit mesos el
servei militar. Aquesta proposició tenia el suport dels partits bur
gesos, especialment del nacional-demòcrata, però els socials-demòcrates volien una reducció a cator/.e mesos i varen refusar de comprometre's. T a m b é s'exclamen per la ràpida aprovació d'un B i l l qui proveeix a l'augment de la paga als funcionaris de l'Estat. Tots els par
tits polítics eren d'acord en principi sobre aquest Bill, però quan s'entrava en els detalls les desavinences començaven.
L a ruptura de la coalició fou seguida de la formació d'un govern
de funcionaris, com a sola manera de sortir de Vimpaxsr. VA fet que
Benes i Englis hi restin com a ministres d'Afers exteriors i de Finances
respectivament és un bon aspecte del nou govern, la composició del
qual presenta, d'altra banda, molt poca importància internacional.
Tothom pensa que l'actual govern no és més que un tapa forats, i que
eventualment serà reemplaçat per un altre govern sortit dels partits
polítics. La seva tasca serà difícil perquè no compta ami) majoria.
Potser and) l'ajut del partit agrari alemany podrà fer passar la llei
sobre els blats.
U n element d'incertitud és el partit clerical eslovac o sigui el partit
del Pare lllinak, el qual és representat en la Cambra dels Diputats per
23 membres i ha adoptat recentment una actitud benvolent envers
el govern. Del resultat de certes negociacions depèn la seva entrada dins
la coalició. Kn resin
s pot dir que Paclual govern ha estat acceptat
pels partits polítics solament a causa que cap altra solució no podia
ésser trobada i que els seus dies són comptats fins que una majoria
pugui ésser formada amb un programa concret. FI dubte radica en
si aquesta majoria podrà ésser l'ormada anih algun dels erups de l'opo
sició o si caldrà recórrer a noves eleccions. — F . S.
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EI problema de la natalitat
Sobre aquest apassionat, problema ha escrit Gustave Le Bon nn
interessant articleen la RevueBïeue (1 de maig), amb el títol Les illusions
sur le problème de la natalité.
L a primera d'aquestes il·lusions és la de creure que la disminució
0 l'estacionament de la natalital podrà, ésser combatuda amb lleis.
Infinitat do suggestions i de proposicions han estat fets pels polítics,
sociòlegs i moralistes francesos, qui, en opinió de Gustave le Bon, demostren, pel seu simplisme desconcertant, fins a quin punt el problema de
la natalitat resta incomprès.
Estudiant la qüestió d'a la vora els economistes han acabat per
descobrir que tots els països d'Europa tenien un excedent de població.
E l savi economista Keynes ha fet aquesta justa observació:
•Abans de la m i o r n i . Kuropa cfii ja ina^sa poMada i es procurava cada cop mes
difícilmcnl els seus mitjans de snbsistcncia, i encara grílcics ala recursos cu<Ia cop
menys abundants del nou món. Avui la capacitat de producció dels pobles é» tan
reduïda, ipie es pn| afirmar que Kuropa posseeix un excedent d'habitants que aviat
no podrà nodrir.»

És un fet que hi ha pobles europeus qui tenen nn excés de pobla
ció : Anglaterra i Itàlia, per exemple. Els pobles usiàties, com el J a p ó
1 l'índia, es troben en un cas semblant. Els pobles americans j a comencen a posar dificultats a la immigració, ço que no fa sinó agreujar el problema.
Segons Gustave le Bon la sola cosa que os podrà aconseguir amb les
lleis i amb mesures higièniques oportunes ès la disminució de la mor
talitat. L a mortalitat infantil és a F r a n ç a la meitat més gran que
a Alemanya. E l l , però, no veu un perill en el fet que la població resti
estacionària. L ' h i veuria si disminuís o si augmentés massa. Si disminuís, perquè els pobles qui es despoblen estan condemnats a ésser
envaïts pels pobles veïns q u i tenen un excés de població : és el cas de
les invasions germàniques en l'imperi romà. Si augmentés massa, perquè els països q u i tenen un gran excedent de població es veuen obligats
a menar guerres de conquesta.
«l·'A destí dels pobles, la multiplicació dels quals es ma-ssa rApida. és ple de perills
— diu. En un treball recent, l'almirall H.odger. antic comandant d,e l'esquadra asiàtica dels Estats Units, declarava que, «quan la població americana aconseguirÀ els
doa cents milion-s. el país serií forçat d'emprendre guerres agressives per tal de donar
nous territoris als seus babitants». E s l'aplicació de In, vella llei de Malthus. l'exactitud de la qual ha estat forces vegades verificada per la Història.»

Els pobles amb excés de població són, doncs, un perill per a la humanitat, i , cas de no reeixir en llur moviment d'expansió, pobles destí-
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natR a la decadència, o per dir-ho amb els termes mateixos que l'articulísta:
•Kn l'evolució artiuil ilel mi'in, ois països la («-rra dels ((tials noptlgul nodrir els
habitanls. i·sil.·viíuli·an falalnii·iil els menys pròspers.»

Segons Le B o n , Anglaterra no t r o b a r à la seva antiga riquesa fins
ipic la seva població hagi disminuït iinlablcmcnt.
Recordem que,
segons les estadístiques, la disminució de la natalitat anglesa j a és un
fet impressionant.
L'article acaba amb aquestes paraules:
• Diversos eeonomisles han finit per arribar a la eonelusiò cpie jo vaivr sentar f.i
més de vint-i-cine anys. Km plÍMI de repetir amb un d'ells : «De tots els perills qui
amenae"!! la humanitat (civilitzada, el de l'excés de població és el m é s precís, el m é s
segur i no el m é s llunyiV; de lat manera, ipie Iota la qüestió social i la qüestió internacional, les guerres possibles de l'avenir i el desarmament tan so i.it en depi nen
directament.

L'article és suggestiu, però no deixa de suscitar algunes objeccions.
La població actual dc Krarira inxlrà ésser proporcionada als recursos
de la terra, però no és suficient per a impedir l'onada immijíradora,
rpii pot ésser un perill per a ella especialment de la banda d'Itàlia.
Pot esdevenir allò que s'esdevingué amb l'Imperi romà, malgrat tots
els esforços dels emperadors per a augmentar la natalitat. Per a evitar d'ésser envaït per la immigració, cal tenir una població prou densa
perquè l'estranger no se senti cridat al país per la manca de braços.—F. S.
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