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precursors d'ara fa cent anys. Les en
senyances que d'aquesta comparació resuttin, sols
podràn — me crec — enardir el nostre braó y refer
mar-nos en la nostra fe.

Senyors: si

SENYORS:
hauría pensat que el meu nom
obscur d'artisà de les lletres, eixint del
dos reduidíssim dels aficionats als es
tudis d'arqueología literaria, fos arri
bat fins aquí y m'hi hagués constituit
un
petit prestigi, que pogués induir al digne Presi
dent del «Centre de Lectura» a desitjar que vos diri
gís la meva paraula, des de aquesta tribuna que han
honrat tants honies illustres, dotats d'una eloqüen
cia que a mi em defall per complet. Mes,
posat a
cercar l'explicació d'un fet d'altra manera
inexpli•
cable, me só acomodat de la que deu ésser raó ne
cessaria y suficient d'aquell: ço és,
que ha degut
parlar-vos de mi, y sortir•me per fiador prop de vos
altres, el que tinc per amic dilectíssim y per mestre
en
patriotisme generós y desinteressat, y a qui dec
entre altres mil coses un usdefruit perlIongadíssim,
fins a devenir abusiu, dels tresors que ha reunits
en la seva rica biblioteca.
Ja compendreu que em
referesc a l'il-lustre compatrici vostre D. Pau
Font de Rubinat: sien, doncs, per a ell les
primeres
meves paraules de
gratitut, exemptes de tota baixa
Ilagotería; y preneu-vos en cada ú la vostra part,
posat que vos veig aquí reunits y tan ben disposats
a escoltar-me.
M'he atribuit el dictat d'artisa de les lletres
en realitat rn'hauría
pogut dir obrer de
la Catalunya de l'esdevenidor; perque obrers y només
que obrers som tots, com ho han estat y ho seràn
els qui en qualsevol ordre de l'activitat, ab
inspira
ció genial o ab aplicació voluntariosa, dotats de
medis eficactssims o moguts del sol bon
desig, con
tribueixin a l'obra de reconstrucció de la nostra an
tiga Nacionalitat. Y tingueu vos per dit que, quan
els segles que vindran hauràn esblaimat fins a con
vertir lo en boira impalpable el record dels nostres
noms, de tots aquests nostres afanys y d'aquests
nostres treballs y d'aquesta nostra gloria mundanal
efímera, no'n romandrà, si és que en romàn quel
com en els carreus de la
construcció, més que lleu
geres traces indesxifrables, semblants a les que les
catedrals gòtiques ens mostren com a únic testimoni
dels humils picapedrers que les treballaren allà en
tre les vesllums matinals de la nostra historia.
Cap satisfacció de vanitat, doncs, no ha d'haver
hi per a nosaltres en el fet senzill
d'establir, com
vaig a fer ho avui, una lleugera relació comparativa
de l'estat de conciencia ab què els catalans actuals
treballem per l'engrandiment de la Patria
y aquell
altre, de vaga aspiració platónica, ab què ho feien
Vor.. II

d'un fet providencial poden
parlar
els anals de la humanitat, en això d'ensorrar
y
—
—
aixecar pobles
com diu el Poeta,
estic segur
que el cas de la nostra Catalunya deu ésser un dels
més dignes d'estudi Y
aquest estudi a ningú no pot
interessar tant com a nosaltres mateixos.
Ja tots ho sabeu: la nostra Patria ho havía perdut
tot; tot. ..fins rhenor, si podem donar aquesta atribu
ció al concepte de la propia estimació col lectiva,
independent del concepte de la dignitat individual,
que, diguem-ho ab orgull, mai ha baixat de preu en
tre els catalans. Mes — deixeu-me subratllar el con
trast — si cada català ha
valgut sempre per lo que
la seva dignitat l'ha fet estimable als seus
propis
ulls, hi ha hagut un temps en que la suma de la dig
nitat de tots donava zero: veritable
paradoxa arit
mètica, certament, emperò major absurditat encara
en l'ordre social.
Era un temps aquell en que els de dalt comen
çaven per no estimar les coses de la terra, y l'idio
ma menys que lo altre Enlluernats
per l'esclat de
la literatura de Castella y per l'esplendor magnifi
cent de la Reialesa
espanyola vinculada definitiva
ment en el soli de San
Fernando, els representants
dels nostres nobles llinatges contractaven de
pre
ferencia llurs enllaços familials ab els títols d'Ebre
enllà, desentenent-se dels afers de Catalunya y
altant-se, per lo contrari, de mantenir estretes rela
cions ab la noblesa madrilenya, de la
qual forma
ven com una mena de
perllongació: una ordre ter
ciaria, com si diguéssim. Ja no cal dir que tots
aquells nobles catalans, y Ilurs fills, y els fills d'a
quests, no parlaren la llengua dels avantpassats; y
donaren arreu l'exemple de
preferir els usos de
Castella y de trobar la llengua de Castella més
fina, més culta, més de bon to que la adusta parla
del país nadiu. Y, natural
conseqüencia d'això, el
conreu literari del castellà
s'estengué per la nostra
terra com taca d'oli, fins al punt de
que la produc
ció en català
stroncà per complet, ab la sola ex
cepció d'aquells jocosos esplais a què deu el Rec
tor de Vallfogona una popularitat única en el
nostre Parnàs.
En aquestes deplorables condicions s'obrí per
a Catalunya el
segle xix, el qual, ab les guerres que
ompliren els seus primers desenis, representà un
punt mort, quasi mecànic, de la nostra òrbita. Els
esforços de la gent nostrada per assimilar-se la
cultura castellana, millor dit, per unificar se espi
ritualment ab l'Espanya castellana, havien
ja arri
bat a un extrem inconcebible. Convictes de provin
cianisme, els nostres homes més eminents havren
cercat ab afany la incorporació de la historia y de
les glories patries a la historia general d'Espanya.
nos
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El P. Villanueva, després de castellanitzar-se el cog
nom, recorría les esglesies de Catalunya disposat
a fer l'inventari dels nostres tresors arqueológics,
autóc
no per a deduir-ne les proves d'una cultura
entre
tona, sinó com a mera valoració de relativitat
les provincies espanyoles. L'insigne Capmany feia
resorgir de la pols dels arxius el record de les nos
tres glorioses institucions, tot formulant el principi
de que l'amor a la provincia no és més que la jus
tificació y com una mena de solatge del gran amor
o sia a l'Estat centralitzador y ab
a la

Nación,

sorbent.
Tan enllà s'arribà

aquesta renuncia de la
que la mateixa espiritualitat
nostra naufragà en aquella mar calmosa y traidora
sobres
vers la qual se sentí en atrets els catalans qui
sorden en alguna de les disciplines del seny, o en
mereixements, fossin de la mena que fossin. Aix1
de
podem veure com el docte prevere y catedràtic
retórica D Josep Pau Ballot y Torres, al publicar,
cent anys, la seva Granuilica y apolo
ara fa
en

personalitat collectiva,

justos
llengua tathalana (Barcelona, 1815), no
atinà a senyalar altres perfeccions y belleses del
nostre idioma que les que's desprenen d'aquests

gta de la

curiosíssims passatges:
verdadera
llengua catlialana no sols propria y
concisa, Inu
clara,
enérgica,
sinó
sensilla,
pura,
llengua,
» merosa, flúida y natural; y es tan sentenciosa, cortesana
no hi
» y dolça, diu (sic) Andreu Bosch y Escolano, (1) que
mes alts y mi
ha llengua que ab mes breus paraulas diga
ab sa
» Ilors conceptes, tenint en tot una viva semblansa
«Es la

»

'mare la

llatina.»

decima
'En quant á la poesia sia per exémple la seguent
dels zelos de santJoseph, quant véu prenyada la Verge sa
fins que lo ángel Ii revelá
'esposa, y com volgué deixarla,
>

> lo

misteri:
DÉCINIA

'Un Nu macis, entre humana
• De cedro y divina fusta,
Fa que Joseph se

disgusta,

Puix no hi pren aixa ni plana:
'Treballa, mes no de gana;
• Deixarho tot determina;
• Pero quant pren la barrina,
•

>

Perque no hi pren, pren la serra;
l'ángel Ii diu: No s'erra,
»Joseph, fusta tan divina.
• Y

de no

'tota los assumptos que fan honor á las Iletras. Podría citar
» molts altres escrits cultos y elegants en obsequi de la
cathalana; pero no es del meu institut lo probar

»llengua
» la
grandesa de nostra llengua; per axó bastará á qualse
> vol llegir lo llibre de empresas cathalanas del canonge
>

Romaguera (1) »

Encara el nostre professor de retórica y ben in
tencionat apologista de la llengua catalana repro
dueix altres mostres de poesía d'aquell temps, de
les quals avui ens sentiríem temptats d'avergonyir
nos si no fos perquè comprenem, a la llum de la
crítica històrica, que aquestes màximes depressions
són, a voltes, els símptomes precursors d'una reac
ció salvadora.
Mes no era aquest mal gust, ni fou per molt de
temps, l'única prova de l'abjecció a què eren de
vallats els nostres més selectes enginys locals. Pot
dir-se que, sense donar se'n compte tal vegada, les
llurs voluntats, adalerades de perfecció, gravitaven
ja a l'entorn de la cultura central espanyola, men
tre encara creien treballar per la gloria, modes

inofensiva, de la regió on eren nats. L'aplau
diment obtingut a Madrid, la sanció oficial dima
nada d'algún centre burocràtic de la Cort, eren els
Y així veiem com
grans ideals d'aquella bona gent.
l'erudit que realitzava en l'arxiu d'una oblidada Par
roquia la troballa d'un antic retrat gravat d'en Ra
món Lull, se donava pressa a remetre la preuada
estampa a l-'Academia de la Historia, acompanyada
d'una respetuosa comunicación a la superiortdad; es
dels paperots,
tampa que devía anar a parar al sac
a trobar més entre els expe
no
s'ha
tornat
perquè
dients arxivats de la susdita Academia. Altre arxiver
reunint en un
encara, després de passar se la vida
volum
copies pulcrament miniaturades
copiosissim
de tota llei de documents gràfics per a la historia
del vestit a Catalunya, disposava a sa mort que el
de
llibre passés al poder de la Real Acadetnia
havia
San Fernando, perquè aquí, a jut d'ell, no hi
ningú que pogués estimar degudament els merits
d'aquella obra ab tanta de solicitut perfeccionada.
doloroses
Y, per acabar ab aquestes mutilacions
han
com a supervivencies d'un règim caducat,
que,
vos retreuré el cas
fins
als
nostres,
arribat
temps
recentíssim d'un potentat català, qui des de París,
al morir
y de milions, oblidant-se
teta y

carregat

la gala y la bellesa de
¿Qui no celebrará lo ingeni,
tan sublime, que puga ab
'esta poesía? éQué llengua será
é inquietutde
la
'major proprietat y vivesa expressar sospita
en la dita décima del
sant Joseph, que la llengua cathalana
efi
,celebrat Dr. Vicens Garcia? Sols no compéndrer be la
»
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admirar esta

cacia de las paraulas, pot ser motiu
de emplearse en
de apreciar una llengua digna

d'anys

de la Ciutat que bressolà sa llunyana infantesa,
deixa a l'Estat espanyol sa riquíssima col lecció de
de Madrid
Pintures; quan lo que sobren als Museus
com té l'oceà aigua de sobres per
són

que

pintures,
a ningú no Ii calgui basquejar se per afegir-n'hi.
Aquestes manifestacions, tardanes y ímpropies

.poesia ni

esmenta com si
(1) Aquests dos autors, que en Ballot
de la
fossin una sola persona, escrigueren, en tfecte, l'elogi
inde.r
o
Summari,
epilome dels ad
llengua catalana: Bosch,
Ros
mirables y nobilissims titols de honor de Cathalunya,
Década prime
selló y Cerdanya (Perpinyá, 1628); Escolano,
cludad y reyno de
de la historia de la insigne y coronada
ra

Valencia (Valencia, 1610).

En quant al llibre
(I) Ballot, obra cit., pàgs. XV y XVIII.
títol:
d'en Romaguera a qué darrerament se refereix, té per
catalana facun
Atheneo de grandesa sobre eminencias cultas,
ve a ésser
dia, ab emblemmas illustrada (Barcelona, 681), y l'estil de
un recull d'inscripcions en forma jeroglífica, per
la
secció de
donen
en
les que les revistes illustrades d'ara
més des
jocs d'enginy per a divertiment de Ilurs Ilegidors

vagats.

7-1916

del temps, del desamor que sentten els catalans
antien régime per les coses que més estimem nosal
tres ara, vos diràn ab prou eloqüencia quin podta
ésser l'ambient que's respirava aquí ara fa cent
l'anorreament del nostre
anys, al consumar-se quasi
fet
de
la
El
mateix
publicació de la Gra
esperit.
màtica d'en Ballot, ab l'assaig de Bibliografta cata
talana que hi afegí l'iblustre D. Josep Salat (r),

més que de la confiança en un possible resorgi
ment de la nostra Ilengua y literatura, semblen fills
d'una admiració retrospectiva pel llur passat es
plendorós. Mes aquest esplendor ja no era per a
ningú una cosa viva: flotava en l'aire com pols de
llegenda, a la qual ron-wnía insensible l'anima po
pular. Com per a la Grecia esclavitzada dels temps
de Lord Byron, les gestes dels nostres hèroes, la

escriptors, tenten un interès me
arqueològic, y, mal conegudes dels nostres
erudits, si eren suficients a inspirar-los en aquelles
tímides provatures de glorificació a posteriori del
nostre cines abocat a desaparèixer, no podien en
gloria
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cendre en ells el foc reivindicador d'una llei nova ni
servir de base a una restauració. La Ilengua catalana
com a factor estètic y funció d'alta espiritualitat
era ben morta; y el mal ja u venta de lluny: venta
d'aquells poetes catalans y valencians de les darre
rtes del segle xv, que, ab tot y excel lir en el domi
ni de la Ilengua materna, tenten veleitats d'estran

gería, y s'entretenten
metrificant

agudíssim
d'aquesta

en

a

estones—

castellà y fins

en

perillós deport —
italià Cerva ntes,

observador, pogué ben bé fer-se càrrec
gran afició dels catalans

a

tota mena de

novetats y exotismes.

Per deport perillostssim, com he dit, ha de
tenir•se aquesta nostra cornplacencia per les coses
dels altres, que's tradueix generalment en desestima
de les propies. En la literaturà sobre tot, els resul
tats n'han pogut ésser desastrosos si no totalment
irreparables, ja que moltes coses que es comencen
per gust, no tarden en tornar-se inclinacions vicio
ses y en adquirir la força de necessitats: el cas d'en

Pujades, qui

desistí voluntariament d'escriure en
català la seva Crònica per a continuar la en caste
llà, ha pogut repetir-se milers de vegades.
Per això no'm sé estar de reproduir aquí unes
paraules d'en Joàn Alcover, insigne escriptor ma
llorquí, gloria de les lletres catalanes y fervorós ad
mirador de la literatura de Castella, qui, així y tot,
no s'ha estat mai de
predicar, elevant-lo a dogma,
el principi de que la Ilengua catalana és, entre nos
altres, l'única expressió possible de l'escriptor artis
ta; lo qual, naturalment, no exclou la coneixença
dels idiomes estrangers (y com més millor) per la
utilitat de relacionar-se ab gents les més llunyanes.

(1) Forma un fascicle de 20 pàgines, ab foliació inde
pendent, que sol aparèixer afegit als exemplars de la Gra

Deia així l'il.lustre literat y membre correspo
Española en ocasió ben
pública y solemne, retraient les seves campanyes
de tot temps en favor de la seva tesi:
nent de la Real Atademia

« Som al poble de Ramón Lull (deya jo a mos paisans fa
» prop d'un quart de segle), y, cosa estranya, en el poble de
»Ramón Lull hi hà qui reb ab gran sorpresa la nova de que
» el Doctor
escrivía en llengua catalana. Ni logram
» castellanisarnos ni acullim ab simpatia calorosa les ma

nifestacions del catalanisme literari. Els mateixos escrip
tors adictes a la renaixensa son bilingües, y apenes s'estén
llur influencia fora dels petits cenacles ahont divideixen
Ilurs amors entre les dues deeses. L'esperit provincià, en
ganyantse tal volta a si mateix ab l'aparensa d'un regiona
lisme atenuat, oposa jo no sé quins escrupols o cavilacions

»
»
»
•
»

» a

regonèixer

l'entroncament del nostre

Ilenguatje

insular

» ab la materna soca y la natural invasió de la sava catala
» nesca. Hem de pintar el nostre petit món no ab la paleta
• ahont ell

mateix ha anat abocant ses propies tintes, sinó

» ab la paleta manllevada que d'un altre món les ha rebu
» des. Entenemho d'una vegada: lo que no ha lograt l'hege
» monía de Castella en segles d'esplendor, ajudada per la
'nostra íntima

sumissió, no cal esperarho d'els segles a

» venir... No es necessari esser filosof, basta un poch de bon
• sentit y d'instint literari per compendre que l'escriptor no

forma d'espressió que'l Ilenguatje que sent
y viu y respira y porta disolt dins el seu organisme. Ha
» d'esser ell qui reduesca l'idioma a son servei, no l'idioma
» ha d'usar altre

»qui s'enduga

de remolch

l'esperit

de

l'escriptor

cap a

re

gions estranyes o convencionals. Mes nosaltres no ho en
tenem així... Sortim a n'el carrer; travessam el camp y la
'ciutat, guaitam a l'interior de les vivendes; escoltam...
• No hi sona més que una llengua, la materna, fins els mi
'bols del cel y les soques de les oliveres y la campana de
»

• l'hermita y la Ilunyaria del paisatje sembla que la parlen;
• y per interpretar l'íntima melodía, l'ànima del paisatje,
'que tot

ell

mallorquineja,

hem de

manllevar la veu a les

»úniques figures que no s'avenen a la general tonalitat: la
•

parella

de carabiners.

Donchs jo dich que menysprear el verb propi, es un
»rebaixament individual y colectiu; es renunciar al més
• essencial dels atributs que caracterLen la plenitut de la
'vida cívica, es esterilisar el regne de la poesia, aixugant
» les venes més fecondes de l'inspiració y privantla de sos
»millors dominis. ¿Quins assumptos Ii resten al poeta, en
• l'ample sentit de la paraula, es dir, al escriptor artista, en
'vers o prosa, si l'ús d'un llenguatge distint del que sona
» al entorn d'ell a totes hores, el priva de reproduir els dià
• lechs, les costums, la vida que'l rodeja, en el llibre o en el
»teatre? Figureuvos lo que serien don Ramón de la Cruz,
• D. Manuel Bretón de los Herreros, D. Juan Valera obli
gats a escriure en català. No es solament qUestió d'inca
»
pacitat relativa del artista, es qüestió d'impossibilitat ab
» soluta de ter entrar una vida, sense mutilarla o apagarla,
.dins una espressió que no es la seua. Al poeta que aban
dona el Ilenguatje propi no Ii queda ni el recurs d'entre
» garse als temes ultra-regionals d'un lirLme cosmopolita,
» perque l'ànima es com un vas ahont els sentiments prenen
• els colors d'els horizonts que s'hi reflecteixen. Recordau
»l'Esperansa, l'inoblidable poesía d'En Mariàn Aguiló. No
»

»

tench present ni una cita, ni un concepte, ni un nom propi

ves
'que demostri l'intenció de localisarla; mes tota ella
• sunya la Ilecor de la terra ahont fou concebuda. No pot
» esser

màtica.
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»

més universal ni més intensament catalana»...
Això es lo que jo predicava a mos paisans fa més d'un

quart de segle; y després, una vegada
• fa tres anys) tornava al mateix tema:
»

y altra

(la darrera

«L'anima del poeta y l'ànima del pais ahont reb conti
impresions no poden divorciarse.
'La realitat interna del poeta y la realitat que'l volta y
• nodreix la sustancia de la seua vida no poden tenir espres
» sió distinta... La llengua no es un instrument que se deixa
'y se pren a voluntat, com qui pren la flauta o el cornetí
» per tocar una melodia; es un orgue vivent de l'individua
• nuament les seues

litat humana, y es impossible arrencarse'l sense que'l ser
moral més o manco se debiliti y se desagni» (1).

•
•

Y que la tesi d'en Alcover és l'única que es pot
deduir d'una tan dolorosa experiencia com ho és la
de Catalunya, ho corrobora lo escrit per en Miquel
S. Oliver, el nostre magne polfgraf contemporani.
Deia aquest, referint-se a l'autor de Mirèio, guanya
dor en aquella ocasió del premi Nobel:
En Mistral, al mateix temps, suministra un testimoni
literari irrebatible, això és: que la humilitat y poca difusió
'dels idiomes no és obstacle seriós a l'ufanía y al triomf de
»

'les grans obres.

Freqüentissima

ha

sigut, especialment a

»Espanya y fins a fer fàstic, la exhortació dirigida als es•
» criptors y poetes catalans per que dexessin d'escriure en
'son nadiu idioma y perqué entreguessin al castellà tota la
» seva vena, tot el sett capdal. Les raons aduides, si no
• anti-literaries, resulten per complert extraliteraries. Se
»tracta de la major difusió y anomenada que podríen obte
» nir escrivint en castellà, donada l'extensió territorial
»

d'aquesta llengua.
•

Peró s'ha observat un fenómen que sembla paradógic
imposició fatal de les lleys que regulen la creació
• artística: no s'ha fet cas de la producció catalana en
• castellà, se l'ha rebutjada, se l'ha desdenyada; se l'ha
» 'compresa» encara menys que a la producció catalana en
català. Nostres castellanistes són els qui han quedat firtis
itnis els més ignorats de Madrid o els més humiliats per
» Madrid. Inclús aquells que semblen indiscutibles y primor
» dials han sofert aqueixa sort; y si qualcó ha arribat a cridar
'y ferse entendre desde les nostres terres, ha sigut a través
» de la vestidura catalana, sens dubte més transparent y
'flexible que l'acartronat castellà castizo dels estilistes de
» per aquí. D'aquesta manera, si qualcuns han arribat a l'apre
• ci y fins a la divulgació més entlàde l'Ebre,aquests són els

Verdaguer, els 011er, els Guimerà, els Rusiñol, els Iglesies

'y de cap manera la turba mulla de castellanisants esterili
» sats per la impotencia o pel fracàs de la inadaptació: els
» castellanisants, que de fet y en la realitat de les coses, mal
»

grat sos propòsits d'assimilació y uniformitat espanyo
lista, representen en la cultura catalana dels darrers
»temps l'aspecte més modestament provincial y de campa
nario, igualment desconeguts a Madrid y a Barcelona.
Y això no es nou. Això ha passat sempre, inclòs a n'a
» quells a qui una convenció académica ha catalogat entrels
• benemèrits de l'idioma de Cervantes: Boscà, que sofreix
• les diatribes del Pinciano y den Herrera; Capmany, que
atreu les ires d'en Quintana y la desdenyosa indulgen
• cia d'en Alcalá Galiano; Balmes, de qui diu el més preclar
estilista castellà avuy vivent, que no pot Ilegirlo més que
» traduit en francès ¿Què demostra això? Que no es l'idioma
» lo que imposa les obres, sinó la seva fortalesa interior, el
» seu aroma originari, espiritual y incoercible que, com el
>

Primer Congrés Inlernacional de
[1906] (Barcelona, 1908); pàg. 507.

(1)
lana

•grà d'almesch, se denuncia a sí mateix passant a través de
» totes les capes y totes les escorces; que com el radium
» actúa a través dels sólits obscurs. Tal es
l'exemple por
tentós de Mistral; tal l'afirmació esplèndida que avuy
» queda consagrada definitivament. Vol dir:
que per arribar
a l'anima dels pob'es, així els més acostats com els més
• distants, el camí real
y dreturer es la llengua propia, per
'que a ella ens entregam ulls cluchs y ab divina inconcien
» cia; yquea l'adoptar l'estranya hi anam a les palpentes,
»sempre tantejant, fent falsa ruta y deixant pel camí, cay
» gudes o tirades de fatiga, les
porcions més Ilegítimes y
• triades de nosaltres mateixos t1).»

Si abans

vos

he

parlat

metafòricament d'un

mort mecànic de la nostra evolució

espiritual,
perquè d'aquesta exposició de fets tinc iriterès
en fer-ne resortir el que jo tinc per moment deci
siu de la nostra reascensió. Quan l'abandonat meca
nisme semblava produir ses darreres oscil•lacions,
quan tothom hauria dit que ja no hi havfa remei
per a Catalunya (y això potser ho veiem ara més
clarament que no es degué veure aleshores), una
mà genial s'aferrà sobtadament al volant que anava

punt
és

immovilitzar-se per sempre més, y vencent l'iner
cia d'aquell punt crític donà a tota la maquinaria
una novella impulsió, que el
factor-temps havía de
multiplicar en una proporció que ningú no haurfa
a

pogut preveure.
un gran cop, del qual son
confessar, anys després, com
meravellat. Y, en efecte, ¿quin catalanista dels nos
tres temps, el més moderat y pacífic que volgueu
senyalar me, haurfa pogut creure, allà pels anys 35,

Fou realment aquest

autor mateix se'n va

y que és

•
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la

al bonaç d'en Milà (el que la gent mofeta del seu
temps anomenava la ballena literaria tant o més
que per la seva corpulencia física per la lentitut y
parsimonia dels seus moviments y per la prudencia
que informava les seves resolucions), qui hatufa
pogut creure, repeteixo, que en Mdà y Fontanals
fos capaç d'iniciar una tan gran revolució dels es
perits com ho és la que marca la seva intervenció
al redactar el primer cartell dels Jocs Florals de

l'any 1858?
que'm parlareu

Barcelona,

dels altres precursors: de
l'Aguiló, y de tants
més que iniciaren el desvetllar poètic de Catalunya;
mes
recordar aquí lo que havfa representat
l'aparició d'aquella única poesía de l'Aribau, plena
deduir també de la
d'anyorances de la Patria?
obra tota de Lo Gaiter del Llobregat altra significa
ció que la d'una sentimentalitat platónica y desin
teressada? Tot el nostre romanticisme literari que
preparà la renaixença de Catalunya, si no hagués
passat dels planys y de les evocacions feudals y de
les descripcions bucòliques, no hauría pas pogut
lluitar ab aventatge ab les manifestacions consern
blants que la mateixa escola no haurta tardat a ins
pirar a les muses castellanes, aclimatades bé o ma

Ja

sé

l'Aribau, d'en IZubió y Ors, de

Llengua Ca/a-

(1)

La Ilustració

pàg. 198.
7-1916
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propi

ja podeu imagi

terrer. Y,
lament en el nostre
n'hauríem tret d'una
nar vos-ho tots vosaltres,

de les glories de Catalunya, y
de les tradicions nostrades, y de les aspiracions de
l'anima catalana, escrita en pomposes rimes cas•

poesía exalçadora
tellanes?

Milà fou l'únic que hi vegé clar en aquells
Ell, l'home de les disciplines mentals
desinteressades, dels estudis de literatura univer
sal, de l'equanimitat científica; ell, qui sentía les
grans devocions de l'art, prescindint de localitza
cions més o menys convencionals y transitories,
fou qui determinà l'exclusió de tota llengua foras
tera dels nostres concursos de Poesía. La tàctica
defensiva, conscient y metódica, que havía de per

Sí,
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en

moments.

espiritualitat,
quedava implantada des d'aquell instant. Com
Ulisses, que per contrastar la pèrfida influencia
dels cants de les sirenes tapà les orelles dels seus
companyons y es féu, ell mateix, lligar a l'arbre
mestre del vaixell, el primer president dels Jocs
Florals adoptà tan necessaries precaucions. Els re
sultats de la seva previsió el sorprengueren des
prés a ell mateix; emperò més el sorprendríen en
cara si hagués assolit els temps actuals, en què tot
a
Catalunya vibra d'una intensa febre de reconsti
metre la reacció ulterior de la nostra

tució y deseiximent.
Els avenços que la reconquista del nostre verb
catalanesc ha vingut a procurar-nos són, en efecte,
extraordinaris Mai ab més raó que quan s'ha aplicat
a Catalunya, ha pogut formular-se el principi de que
un Poble qui cobra sa Ilengua se recobra a st mateix.
L'espectacle de lo que veiem al nostre entorn
és veritablement

esperançador; y jo, per ma part,
m'hauría entretingut en ponderar-vos les tristors
passades si no hagués cregut poder-ne deduir un
major gaudi ab les alegríes d'aquesta hora.
No solament hem vist formar-se tota una litera
tura dramàtica en català, sinó que les seves mani
festacions han ascendit des de les farses pitarres
ques y les evocacions costumistes que constituei
xen els primers assaigs del nostre teatre, a les crea
cions complexes y humanes de l'Ignasi Iglesias;
havent passat per l'epopeia dramàtica de l'Angel
Guimerà y havent, fins, saludat les llindes suspec
tes del vaua'eville grades a la musa hilarant y des
involta d'en Santiago Rusiflol. Y hem tingut prova

no

tures d'òpera en català; y, lo que encara suposa un
esforç major, hem aconseguit, abans que els france
sos, els anglesos y altres pobles d'intensa vida mu
sical, posseir les grans partitures de Wagner ab

lletra catalana.
En la novela, després de les granades produc
cions d'en
J. Pin y Soler y d'en Narcís 011er, hem
ascendit encara a les altes visions poematiques de
la Víctor Català. Ab la
ben digna

d'ésser anotada, que de

particularitat

aquests autors y d'al
altres n'hi ha a hores d'ara traduccions als
principals idiomes d'Europa.

guns

VOL.!!

tots

Y

sinó

ultiè

us

un nom

producció

diré

de la

poesía? No he de citar
Josep Carner, la

entre cent: el d'en

del qual marca la suprema culminació
del nostre verb en quant a la perfecció de la forma
y a la flexibilitat, en cap altra llengua no superada.
Y consti que aquest elogi a l'obra d'en Carner val
a despit de les reserves que puguin fer se a la seva
fredor emotiva inicial. En canvi, tota l'emoció y
tota la sinceritat poètica de l'obra d'en Joàn Mara
gall, en qui la més pura idealitat arriba a oferir
nos tornassols de la claror infinida, no ha de pri
var-me, com a crític sever, de senyalar-li els de
fectes d'una volguda indiferencia per la forma,
que aquest malaurat autor prefería descuidada
abans que estrafeta per l'excés de poliment. Y si
afegim a l'obra d'aquests dos poetes la copiosa y
sempre delicada producció de Mn. Jacinto Ver
daguer, en qui la inspiració popular se transforma
en exquisida poesía, d'una senzillesa corprenedora,
y d'una meravellosa espontaneitat, podrem donar

compte de la gran distancia que ens separa ja
de les més que ridícoles expansions mètriques que
feien en 1815 les delicies d'en Ballot.
nos

Mes, apart d'això, y ja fóra dels dominis de la
literatura, hi havía per als catalans una gran tasca
a realitzar. Calía relligar aquesta nostra ufana espi
ritual ab les glories del ncstre passat, posant al des
cobert la canal subterrania per on eren arribades
fins a la nostra època les energíes tradicionals de
la raça. La historia de Catalunya no s'era pas aca
bada ab la caiguda mortal del conseller Casanova.
Allò fou un eclipi y no res més. Bastava renuar el fil
en mal hora trencat de la nostra vida nacional, per
a demostrar que la Catalunya del bon rei D. Al
fons XIII (que Déu guardi) és encara la mateixa del
nostre gran rei Martí l'Humà. La nostra significació
política pot haver variat, mes la nostra força espi
ritual romàn la mateixa.
Quan, fa alguns anys, visitant a Madrid els grans
edificis del Museu del Prado y de la Biblioteca Na
cional, vaig donar-me compte de que res de sem
blant no teníem a Catalunya, no poguí per menys de
sentir-me corprès d'un estrany malestar. Y quan,
després de visitar l'Escorial, vaig pensar en l'estat
de vergonyós oblit en què jeia la nostra basílica
populetana, la desesperació s'apoderà quasi de mi.
Jo veia clarament aleshores que una Nació no és
res si no posseeix vives y fluents les fonts de la seva
vida espiritual, si no manté en plena explotació
les venes auríferes de la seva idealitat. Era, doncs,
del tot precisa y indispensable la restauració dels
nostres tresors històrics, dels nostres
de les nostres arts. La nostra heretat

monuments,

espiritual

re

enèrgica acció desamortitzadora.
Per això avui el cor s'aixampla al considerar lo
que la nostra Catalunya ha vingut fent, dia darrera
dia, per restaurar el seu malbaratat patrimoni. Y
la ment s'enardeix davant la perspectiva del camí
clamava una
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fer en aquest sentit, y es reconforta de les noves
activitats que, a cada jorn que transcorre, veu apli
cades a la feina imponderable de reconstituir el nos
tre passat y de preparar l'adveniment de la Ciutat
futura. Escolteu:
Era ahir que un prelat català començava a re
collir piadosament els antics tresors d'art, dispersos
en les esglesies de la seva dtócesi, sentant els fona
ments del que avui és l'admirable Museu Arqueo
lògic de Vich: lo que el P. Villanueva, cent anys
enrera, havía inventariat ab la fredor científica d'un
estudiós de les arts retrospectives, ha semblat ad
quirir una nova vitalitat al reintegrar-se de l'esperit
patriòtic que aleteja entorn d'aquelles riques ins•
tal lacions vigatanes Y l'exemple de lo fet a Vich
ha promogut la creació a Tarragona d'un altre mu
seu diocesà, avui ja important, mentre a Gerona y
a Barcelona van prenent estructura iniciatives con
semblants, que patrocinen ardidament els prelats
a

respectius.

Era ahir que a Barcelona una oficiositat consis
torial convertía en museu d'art aquell tronat y anti
pàtic edifici de l'antiga ciutadella; y tot-seguit vingué
la creació d'una Junta Autónoma de Is.luseus, inspi
rada d'un pregón sentiment catalanesc, y aquell
casal inadequat se transformava y s'engrandía, y
sorgía, com d'una primitiva massa caòtica y infor
me, el nostre esplèndid Museu d'Arts Decoratives
de la ciutat de Barcelona.
Era ahir també que un gest senyorial de la Dipu
tació barcelonina distreia, dels utilíssims y indispen
sables pressupòsits de carreteres y de beneficen
cia, l'assignació modesta que calía a la constitució
de l'Institut d'Estudis Catalans; y avui, passats deu
anys encara no, les sales ubèrrimes de la Biblio
teca de Catalunya, ab els seus manuscrits adquirits
a preu d'or, ab els seus raríssims incunables, ab la
seva col•lecció cervantica la primera del món, no
ens fan ja tan anyoradiços de les riqueses aplega
des per altres pobles més afortunats que rel nostre.
Era ahir, així mateix, que una feliç iniciativa
duia a les costes empordaneses els primers excava
dors a la recerca dels vestigis soterrats d'una remo
ta colonització hl lenica; y avui les ruïnes de la
grega Emporion, juntament ab altres exhumacions
practicades en diversos indrets de la nostra terra,
ens parlen, ab una eloqüencia insospitada, de lo
que fou aquest país dels nostres amors allà en els
temps més primitivament historiats, y fins ens per
meten obirar les llindes remotíssimes de la nostra

prehistoria.
Emperò, com ja us indicava, ab lo que fins ara
s'ha fet no podrfem pas donar per assegurada
la sort esdevenidora de la nostra Patria. De tots els
tresors espirituals que ens cal reconstituir, el pri
mer d'ells en transcendencia, el més íntimament
lligat ab les arrels pregones de l'anima catalana, és
la

nostra
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llengua

nacional.

Per ella s'ha salvat Catalunya; ab ella y per medi
d'ella ha d'ascendir a les culminants esferes que Ii
té designades l'esforç invencible dels seus fills, Per
què cal notar que si el nostre verb ha pogut recon
querir, gracies a la seva renaixença, la categoría
de factor de bellesa literaria, això no és pas sufi•
cient a les necessitats complexes d'un Poble com el
nostre. La llengua és, abans que tot, un instrument
essencial de la vida, y tot lo que en aquesta té lloc
a manifestar-se ha de tenir la seva representació
peculiar y precisa en aquella. Y un idioma és tan
més perfet com més satisfà a les necessitats infini
dament variades de l'existencia humana.
Y aquí és on precisament voldría que vegéssiu
tots el punt central y nucli del meu parlament. Si
tota exposició doctrinal ha de tenir la seva finalitat,
us convé considerar la d'aquest perllongat sermo
neig en lo que tot-seguit vaig a dir-vos
Quan, fa alguns anys, prengué cos la idea de
formar el Diccionari generalde la Llengua Catalana
y la fe d'apòstol de Mn. Alcover aconseguí treure
florida en aquell primer Congrés celebrat a Barce
lona, se féu palesa una necessitat previa: la de re
unir y editar la collecció de totes les obres dels es
criptors catalans antics, des dels orígens de l'idioma
fins al temps de consumar-se la seva decadencia,
allà a mig segle XVI.
Fou en aquells moments d'escalf general que la
veu serena y quasi profètica de l'inoblidable en
Mateu Obrador y Bennassar formulava aquestes
consideracions oportuníssimes:
si jo fos ric, d'aquells tan rics que no saben que
fer de la riquesa, quin estol formaria de joves erudits, ben
• anostrats y pràctics a véncer la material dificultat d'inter
pretar les velles escriptures! y en tenirlos ben disposts,
- los diría: — ¡Anau, anau en nom de Deu, novells redempto
• ristes, espargiu-vos per tot Europa, acudiu a les bibliote
• ques y als archius, a la Nacional y a la Reial de Madrit, a la
» Colombina, al Escorial, a París, al Brilish Museum, a Mu
»nich, a Milàn, a la Vaticana, a Pisa, a Nàpols, hon-se-vulla
> romanga un vell text català; redimiulos de tants anys, tal
volta sigles, d'estranyedat y d'absentisme: retornaulos a
fidelíssima copia, o més ràpidament,
rodill pelicular que avui fan possible y poc
• costós els avenços de la fotografia: aquí els estudiarém y
» els estamparém y els traurém novament a Ilum; y dirém als
» amadors de les nostres glories y tradicions literaries:—
» Teniu, mirau: això teniem olvidat y desconegut; d'això no'n
» feiem cas, mentre els erudits estrangers, cada vegada
> que els venia a les mans, s'ho miraven ab certa enveja,
» en feien sovint algun estudi prou curiós, y escrivíen en
'les seues publicacions més sabies:—'Que es estrany que
» els erudits catalans, tengttent aquest cabal dispérs p'el
» món, no s'interessen ni's preocupen de retornarlo a casa
» sena!»
> la

patria,

en bella y

en clichés o

• ¿Y tan cegos o imprevisors y curts de vista seríau ara,
vosaltres catalans, vosaltres tan alabats de previsió, de
'amor a tot lo vostro, de bon, seny y de sentit pràctic que
» ja us vénen de raça,... tan cegos po !rieu esser, que deixas
• seu de veure la falta que ens están fent ara mateix aquests
•

»vells
•

7-1910

monuments, aquests títols auténtics de la nostra
ser, que

antiga y preclara alcurnia literaria?... ¿Voleu, pot
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Literatura renascuda, oblidantse de son nobilís
> sim passat y nudrintse casi exclusivament de lo que ti
» ofereixen les altres Literatures
europées, venga a tenir
la nostra

» certa

semblança

ab

aqueixes

milionaries

pubilles

nort

»

americanes, que desitjoses d'enllaçar la opulenta aristo
cracia dels dollars ab l'antiga noblesa de la sang—que
» elles no tenen,
perque son filles d'un poble tot modern,
»

» sense tradicions ni
—venen
sang blava,
aquí a la vella
'Europa, a cercarse marit allinatjat, y satisfan la seva
vanitosa

plutocracia, acoblant sos milions ab la corona
principesca d'algun empobrit lord, que ha
» heretat y conserva
genealògics y gloriosos plegamins del
» temps del Rey Artús o les creuades?
» Vendrà dia que en els Estudis Universitaris catalans
que heu instaurats, bé s'hi haurà d'afegir a les càtedres de
'Dret català, d'Historia, d'Economía, la de Literatura nos
» tra. Y a les
hores, ¿quins textes donarà el catedràtic an
«els deixebles, per a illustrar y fer més profitoses les
comtal o ducal o

> seues

explicacions

de preceptiva?
dia que l'obra iniciada per l'entusiasme infati
gable del nostre agosarat Mossen Alcover, — l'obra del
Diccionari de la Llengua,—s'haurà d'ordenar y arredbnir
y
'preparar per a la estampació. ¿V com podrà esser integral,
sense
si
'completa y
buits,
no hi hem registrats y conti
•
nuats, entre sos mil millers de mots, els d'aquells llibres
» clàssics que no tenim trelladats ni
glosats ni espigolats
encara?...
Vendrà dia, finalment, que algun literat nostre, de Ilarc
• alé y empenta, se determinarà a
compondre y escriure
'(que bona falta ens fa) la Historia de la Literatura Catalana,
'documentada, orgànica, metòdica, sencera... ¿Y com se les
haurà, ni com podrà venirne a bona fi, faltantli tants de
»textes y comprovants, lo que en dinen els historiadors les
peces lustificallves2
'Vendrà

Han transcorregut dotze anys des de que l'Obra
parlava així; y, si bé és cert que no tenim en
cara el Diccionari ni
disposem del Corpus literari
que liliustre mallorqut desitjava ab tan gran anhel,
els estudis de literatura antiga s'han desenrotllat
considerablement, y les lliçons d'en Rubió y Lluch,
y els estudis monogràfics d'en Massó y 'l'orrents,
juntament ab l'aport valiostssim d'alguns erudits
com en Roc Chabàs
y n'Amadeu Pagès, y, sobre
tot, la fecunda tasca de la comissió editora mallor
quina de les Obres d'en Rambn Lull, fan obiradora
la ocavó en
què Catalunya podrà exhibir, sots la
forma sintètica d'una Biblioteca d'antics textes, tot
el seu passat literari
y l'empori gràfic del seu glo
riós idioma. Y aleshores el Gran Diccionari de la
Llengua Catalana sorgirà, coni per art d'encanta
ment, de l'autoritat secular dels nostres antics
poe
tes y prosistes, en les obres dels
quals roman estot
jada, com en daurat receptacle, l'essencia d'aquell
bell catalanesc
que parlaren els companys d'en Mun•
taner, y que els nostres fills o els nostres nets re
tornaràn al bon ús y a la
dignitat perduda.
dor

Mentrestant, aquest llenguatge català que avui
escrivim, si no és una cosa arttsticament
perfeta, no deixa d'ésser una palanca poderosís
sima, un enginy preuat que assegura l'etectivitat
del nostre esforç en la
gran obra restauradora del
nostre esperit, en
què tenim posada la nostra fe y
parlem y
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ha de dur a la victoria;
y és la llengua en
actúen els nostres organismes de cultu
ra y de
govern, y els nostres Ajuntaments, les nos
nes Diputacions
y, sobre tot, la Mancomunitat de
Catalunya, qui té al seu cap l'home eminent a qui
devem la creació de l'Institut d'Estudis Catalans,
aquest prodigiós gresol on se refón y purifica la
nostra mentalitat.
Y és en català
que fem a hores d'ara els estudis
que

ens

què, de

fet,

d'historia, d'arqueologta, d'art; y en català s'escriu
de ciencia y de filosofia;
perquè aquestes coses, que
tant

interessen

al nostre passat y ens obren els ulls

l'esdevenidor,

tindrfen cap eficacia, avui per
llengua forastera.
Aixt veiem que en català es publica l'obra sobre
les Monedes catalanes, d'en Botet
y Sisó; la de l'Ar
quitectura romànica a Catalunya, d'en Puig y Ca
dafalch: la dels Segells catalans, d'en Segarra; la
de les Rajoles catalanes
y valencianes, d'en Font y
Gunià; les monograftes sobre Pintures murals de
Catalunya, de l'Institut d'Estudis; les publicacions
de la Secció de Ciencies del mateix; y fins, podem
ja dir-ho, el monument cervántic per excellencia
del centenari de l'autor del Quixot, constituit pel
Catàleg de la col.lecció Bonsoms donada per
aquest benemèrit patrici a la Biblioteca de Ca
talunya.
Y la nostra visió es va aixamplant, com s'ai
xampla l'horitzó per als qui, ascendint per la costa
esquerpa de la muntanya, giren els ulls a la con
templació del camí que van deixant endarrera. Y
noves coses a fer, novells estudis a
empendre, sol
a

avui, escrites

no

en

liciten l'atenció y reclamen l'entusiasme dels bons
fills de Catalunya. Cada nou camf obert ens mos
tra altres viaranys que
cal recórrer també per
donar el tom y abastar per complet els dilatats do
minis del patrimoni espiritual de Catalunya.
Vegeu, per exemple, lo que l'activitat inquieta
d'en Sampere y Miquel aconsegui posar-nos de ma
nifest sobre els nostres pintors dels segles xiii
y
xiv. Doncs
aquests estudis han hagut de dur-nos
necessariament a estudiar el gravat català, mani
festació artística que al divulgar-se la impremta

a Catalunya, y sobre tot a Valencia, un des
enrotllament esplèndid. D'aquesta manera la nostra
vida nacional va precisant•se: talment una nebulosa
que es resol ab la desintegració successiva dels ele
ments confosos
que la formen. A cada moment no
vells treballadors, proveits ,de la penetrant visió
que procura la fe, sorgeixen de tots els àmbits de
la nostra terra y es reparteixen per peces la feina
de dignificar-la y enaltir la.

prengué

Senyors: me crec obligat a posar fi a la meva
dissertació, no perquè el tema s'hagi agotat, sinó
perquè no voldrta veure acabada la paciencia vos
Si un comentari final s'escau a tot lo que acabo
de dir-vos, aquest ha d'ésser el del meu optimisme
respecte de l'esdevenir de la nostra Patria. Si jo no
tra.

7-1916

aquí sinó gent que treballa per enriquir-se,
homes d'estudi que cerquen una major valoració
econòmica o utilitaria del llur saber, estudiants que
freqüenten les aules per excellir en una carrera,
industrials que s'afanyen a fer més productives
les Ilurs installacions fabrils, un Poble, en fi, asse
degat de benestar material y afanyós de posseir
una hisenda poderosa y unes finances susceptibles
d'influir en el món del negoci, vos diría: — Grans
coses són aquestes, amics meus, mes 1 ànima se'ns
torna mesquina de tant pensar en el guany y de
vida sense ideals ni aspiracions
tant viure

vegés

aquesta

supremes.
Mes al considerar la creixença y la ufanor espi
ritual de què la nostra Raça fa mostra a l'hora pre
mateix
sent; al veure que tot a Catalunya respira el
el
al
bategar
afany de deslliurança; comprovar que més a una
dels nostres cors tendeix cada vegada
de
aspiració única de tornar a la possessió integralCa
la nostra ànima col.lectiva; aleshores penso que
Y
no serà un nom oblidat en la Historia.

talunya
tinc
tots,

una

confiança gran,

sense

riosa
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excepció,

època doni per a fer de cada pintamones un
Apeles o un Rafael.
Emperò, ab tot y el propòsit que tinguérem de
generalitzar, no volem negar que aquell nostre co
mentari ens fou principalment inspirat per la Re
vista Nova. Y, encara que no els sia aplicable al
peu de la Iletra tot lo que a propòsit de l'art nou
escriguerétn, els redactors de la Revista han estat
encertats donant-se per entesos de les crítiques que
nostra

han cregut veure en el nostre escrit. Ara, lo que hi
ha, és que tal volta no n'han comprès la transcen dencia y en canvi n'han exagerat la mala intenció.
Y és per aquest motiu que ens creiem obligats
a desenrotllar els nostres punts de vista, que no
seràn els d'un professional, d'un esteta o d'un crític

inquebrantable, en què
assegurant-li una glo

estem

immortalitat.

L'art

vell,

l'art

nou y

l'art de sempre

A la «Revista Nova,

llarga interrupció de la
vida periodística, la Revista
Nova acaba de reaparèixer, donant
a Ilum, ab data del g de maig d'en
guany, el seu número 32, en el qual
se fa ressò d'una nota que publicàrem en les planes
de B1BLIOFILIA (I). La Revista Nova, després de
aquell ino
Jeproduir, ab una lleialtat que udiuagraim,
lo següent: «No
fensiu comentari nostre, ens
» capim que l'inepcia a compendre l'art nou s'hagi
• de defensar tant sanyuda y barroerament,»
ESPRÉS d'una
seva

Podríem ara nosaltres fer present als amables
nos
redactors de la Revista en qüestió que aquell
títol Una re
encara
dugués
per
tre articlet,
que
vista nova, no es refería pas a ells Y no els enga
perquè, al parlar en aital forma, ententem

nyarfem,
establir
a

una

tots els

qui,

compendre
generalització que podía entusiasmes
sentint predileccions y

és nou, no tenen en
per l'art nou només perquè
d'art veritable que en aquell
la
quantitat
compte
de
en al
pugui haver hi, y prescindeixen, fins,l'art que
de debò no
seves manifestacions
de
les
gunes
de tan
hi tingui res a veure. Perquè és cosa banal,
se
sabuda, que d'extravagancies en tots els temps la
de
no
hem
que
pretendre
n'han produit, y
pas
(1)

Volum

«

I, Col. 598.
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d'art, sinó senzillament els d'un ciutadà que
haver
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perdut encara del tot el

Hi ha a Catalunya,
febre de renovació que

seu

creu no

bon seny natural.

els actuals moments, una
deixa sentir de molt di
verses maneres y que és causa de moltes iniciati
ves, unes ben orientades y altres no. És clar que
l'afirmar això darrer ja constitueix una apreciació
personal; emperò ho és també el considerar ab un
exagerat optimisme els resultats primers d'aquesta
febre de creixença per què passa el nostre poble.
en
es

Nosaltres,

que ho som molt d'optimistes, perquè
gran fe en l'avenir de la nostra Patria,
no deixem de veure aixt mateix
que hi ha alguns
greus perills a evitar. Y un d'ells és creure que po
dem desentendre'ns de lo vell, o sia de la nostra
tradició, fent tabula rasa de tota llei d'antigalles,
per tal d'anar a cercar a travers de les més exòti
ques novitatg la fórmula del nostre avenç y una de
finició del nostre pervindre.
Per lo que té relació ab la literatura, ja hem
pogut tocar algunes de les conseqüencies d'aquest
afany de modernitat sense sol
ta ni limitació.
Hem arribat
a un grau de desorientació tan
extraordinari com no creiem
que ho fossin per a Catalunya
els moments de màxima deca
dencia de les nostres lletres.
tenim

una

Perquè

aleshores, encara que
d ínfima qualitat, les produc
cions d'un Robreño, per exem
ple, podta dir se que represen
taven quelcom de l'ànima del

poble y podten exercir
alguna influencia damunt d'ella.
nostre

Avui,
a

en

canvi, hi ha motius per
una
gran part de

témer que

la nostra

producció

literaria

no

té cap mena de ressò en la con

popular, com a resultat
que és de la incubació mental
de principis exòtics que no han
estat sotmesos al treball més ru
dimentari de tija y d'adaptació
a la nostra ètica
peculiar.
Doncs en Art, a Catalunya,
encara potser estem
pitjor. Y la
Revista Nova ens en ha vingut
a procurar la demostració més
cabal que podrtem desitjar-ne
per fer devallar d'aquell estat
de conciencia el nostre raona
ciencia

ment.

Al qui, sense prejudicis, re
els trenta y tants números
que duu publicats la susdita Re
vista, se II farà de segur manifest,

passi

com a

nosaltres, aquell

deplora

ble fenomen d'incomprensió de
l'art nou de què ens acusen els
illustrats redactors del confrare.
que realment una nova
concepció metafísica de la be
Ilesa ha vingut a interposar se
entre la nostra sensibilitat
y les

L1111:

APOSTROPHE RAYMUNDI»

(Barcelona,
7-1916

1

iso 1.)

produccions de molts d'aquests
artistes d'atant-garde, com ells
mateixos s'anomenen? Perquè,
certament,

ens

caldría refer totes
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les nocions de què disposàvem en quant a l'esti
mació o valoració de les emocions estètiques, per
a percebre les que els iniciats diuen que els procura
l'art novell. En una paraula, no ho entenem.
Mes, ail que no sembla pas que siguin gaires
els que ho arriben a entendre, fóra dels mateixos
exclusivament
que s'ho cuinen y s'ho mengen. És
per als ungits que aquestes coses tenen alguna sig
nificació; emperò com els artistes són, per lo gene
ral, gent imaginativa, acaben per suggestionar se els
uns als altres, ajudant- hi algun que altre literat que
troba el seu compte fent el joc d'aquell petit cena
cle de vanitosos, als quals dóna ales ab la seva pro
sa intrincada y opaca; y quan, entre tots, han aixe
cat fins als núvols les llurs nicieses, s'arriben a
creure que el món subjugat participa de la llur di
tiràmbica admiració. Anem a dir
que encara és pitjor quan un dels
mateixos del gremi, passant se a
literat sense haver digerit les se
ves lectures, s'encarrega de teorit
l'art nou, y, a favor
zar sobre
d'una pseudo-estètica plena de

d'aquesta Ji ve, en tot cas, de no haver tractat
d'orientar el moviment artístic de Catalunya en el
sentit convenient, posat que no és cap cosa desco
publicació el
neguda per als redactors d'aquella
mal de què ens planyem ni el mateix remei que hi
hauría lloc d'aplicar hi.
Sab molt bé la Revista Neva que, de molts dels
tat

aristes que en ses planes han obtinguda una con
sagració, si se'n tragués aquesta part de farsa que
els sembla avui indispensable per a obrir-se pas, no
en quedaría més que la impressió tristíssima d'una
suma d'esforços mal conduits, y fins, pietosament
pensant, d'una gran quantitat de nobles aspiracions
fracassades deplorablement. Doncs bé, per què no
s'ha emprès la Revista Nova la tasca d'educadora
del gust que u pertocava? En lloc d'una selecció feta
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a

llocs comuns, dóna per constitui
da una flamant escola en què tota
inepcia troba una adequada pro
clamació d'excelsitut, ab tal de
prestar-se a la reciprocitat.
És clar que aixe, no tindría la
més petita importancia si ningú
no'n feia cas. Mes el públic, que
un dia s'ho prengué de bona fe,
ve que acaba per adonar se de
que aquells prohoms de les arts
y de les lletres han explotat la
seva

candidesa; y és per
que les professions

aquest

artísti
en
ques y literaries han davallat
tre nosaltres a un desprestigi so
cial tant complet, que un hom
quasi ha d'amagar se de tenir co
camí

neixences ab els qui, podent ésser
espill de ciutadanía, han preferit
actuar de comediants, fent-se me
reixedors del públic menyspreu.
Y és també per aquest camt que
els mal avisats directors de la fa
randola arriben fins a posar en pe
rill de riclicol a institucions hono
rables que, mogudes d'un noble
propòsit d'estimular la joventut,
no's troben ajudades pels
interès haurfen de tenir

qui més
en què
aquella protecció recaigués a fa
del mèrit veritable.
No hem de protestar aquí
altra vegada de que quasi res de
lo que diguérem tenía a veure ab
la Revista Nova. La responsabili
vor

Eximeniç:
7-1916

CONFESSIONARI»

(Barcelona, 1507)
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la inversa dels gravats publicats en les revistes
d'art estrangeres, hauría pogut ajudar a la formació
d'una cultura artística en el nostre país divulgant
els tresors de la primitiva pintura catalana, que
avui, grades als treballs d'en Sanpere y Miquel,
és ja degudament estimada aquí y fóra craquí.
Hauría pogut també la Revista oferir triades mani
festacions de l'art popular de la nostra terra, secun
dant els treballs ab tanta de solta iniciats per en
joaquim Folch y Torres. Y hauría pogut fins, la
'Revista, empendre un camí encara no fressat, facili
tant l'estudi dels origens del gravat a Catalunya
reproduint en les seves planes .tota una serie d'a.
quests interessantíssims documents, dels quals, per
què es vegi que no són pas cosa en absolut menys
preable, ens ha plagut donar algunes mostres ací
a

nuate:x

(1). Elles expliquen, millor de lo que nosal
podriem fer-ho, com, a travers d'una tècnica
primitiva y malgrat la resistencia d'un material
poc dúctil a les necessitats de l'art, aquells nostres
primers gravadors deixaven translluir en Ilurs tos
ques xilograffes més d'una guspira de la inspiració
que produí els nostres més preuats retaules mig

tres

evals.
Y com ab tót això podrIa semblar que res de
lo nou no ens interessa, Ii direm també a la Revista
Nova que hauría pogut servir els interessos espiri
tuals de Catalunya fent exhibició de les bones co
ses dibuixades o pintades
per tal o qual artista
català contemporani allà en els seus primers temps,
quan encara no s'era abandonat a la corrent funes
ta del decadentisme. Resultat tant més de doldre
per quant se tracta, a lo millor, d'artis
tes de gran cultura y als quals estaríem
en dret d'exigir que no seguissin defrau
dant les esperances que ens haden fet
concebre.
Y, posat que d'orientacions noves
se tracta, no creiem que als redactors
de la Revista Nova els puguin ésser des
coneguts els interessantíssims treballs de
renovació y fins de renacionalització de
les arts decoratives, practicats per la
novella Escola dels Bells Oficis de Bar
celona. Doncs d'aquests treballs, y de la
tinalitat transcendental que perseguei
xen, és que el nostre públic hauría de
tenir noticia, ab preferencia a les difor
mes producçions de mitja dotzena de
toseurs que no poden interessar a ningu,
a menys que
tots plegats acabéssim
per tenir el seny enterbolit a copia d'es
c.oltar-nos als propugnadors capciosos
d'aquell mal anomenat art nou.
Ara, si vinguessin aquests diligents
innovadors y ens diguessin que de lo
que aquí s'ha tractat ab tot això és de
desencartronar
Art, d' emancipar lo
dels Iligams excessivament estrets de
l'academicisme, els diriem que tenim a
gran honor coincidir ab ells en un tan
lloable desig, per quant és aquesta una
tendencia general de l'Art que es deixa
igualment sentir a tot arreu, a restran
ger com aqu1. Mes aix(‘) no vol pas dir
que, si s'han de destruir a la fi les con
vencions académiques, hi hagi cap raó
de destruir les Academies mateixes ni
de renegar de la tradició que aquestes

representen.

joy
Eximeniç:

«DEL

TEMOR

roo
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DÉu»

(Barcelona, 1509)
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(1) A més de les reproduccions que, in
cidentalment, hem anat publicant en el volum 1
BIBLIOFILIA, hem reunides sengles tandes
gravats catalans antics en els fascicles
d'enguany; cols. 94 a 124 y 144 a 165.
de
de

150
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F:ximeniç:
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(Barcelona, 1495)
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Voler un art pueril y ingenu quan els avenços
de la civilització han perfeccionat els medis d'ex
pressió de l'art y han fet que aquest ascendís des
de les iconograftes rupestres de l'home de les sel
ves a les creacions d'un Velázquez, posem per cas,
és tant com voler renunciar a les més altes adqui
sicions de la intelligencia. És com voler aparèixer
infant quan un hom ha assolit ja la seva maturitat.
Voler per altra

el

36

d'aquesta ressuscitada publicació. Els nostres con
agafada per l'únic catní per on no podem se

trincants Than

que és el de l'insult personal y de les paraules
gruixudes; a pesar de lo qual, nosaltres continuarem con
vençuts de que els redactors de la Revista, inconscientment,
estan realitzant una funció altament pertorbadora posant en
circulació entre els nois de Llotja certes teories completa
ment estranyes a l'art y que, en llur estat actual, disten en

guir-los,

cara molt d'ésser una

adquisició definitiva

de

l'esperit.

gracies a uns
perfeccionaments de
part,

la tècnica absoluta
ment externs y con

vencionals, que l'art

presti a traduir es
patològics y a
reproduir fenòmens
de pertorbació cere
bral o de perversió
se

tats

moral que, per fortu
na, no són coneguts
més que dels

psiquia

y alienistes, val
dría tant com deixar

tres

potejar pels estadants
de la cort d'Augies
els més purs tresors
de l'Esperit.
Per això nosaltres
hem pensat combatre
Part nou sempre que

representi

aquest

un

atentatcontra els furs

de l'art eternal. Y
per la mateixa raó
combatríem l'art vell,
si el temps, que és un

garbellador
d'impureses, no ens
hagués ja projectat
depurada y febrida la
resplandor excelsa
gran

que auriolà les testes
dels grans artistes de
totes les escoles; d'a

quells que potser eren
tinguts per vells en la
llur època com ara
nous en la
nostra, y les obres
dels quals no passa ràn de moda mai.

resulten

Post
cat

scriplutn.

Publi

primerament aquest

article en la

revista Vell

(n.°28), hem tingut
ocasió de veure la rèpli
i nou

ca dels senyors
Ors de

redac

.Vora, en

«OBRES

EN

LLAORS

DE

SANCTA CATFIERINA
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DE
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La Diputació de Valencia
y les "Obres d'en Roiç de Corella"

poració, acompanyat
reproduim:

'edició de les COBRES

DE J. ROIÇ DE CO
publicarem en 1913 (
anava
dedicada, com ja saben els nos
tres llegidors, a la Excel lentíssima
Diputació Provincial de Valencia.
Un exemplar del llibre, estampat sobre
paper ja
ponès y degudament relligat en marroquí ab mo
saics (2), fou tramès per nosaltres a la susdita Cor
RELLAs

A L

del

missatge

'EXCEL*LENTíSSIMA DIPUTACIÓ

que

tot-seguit

DE VALENCIA

que

BIBL., 1.319.
BIBL., II, 62 b.

»
Senyors molt excellents:
Havent-se dignat aquesta honorable Dipu
tació acceptar benignament l'endreça de l'edi
ció de les obres de l'il-lustre escriptor valencià
en Joàn Roiç de Corella que el sotascrit ha donat
suara a l'estampa, ja és hora de que el volum con
tenint les dites obres sia pervingut a les vostres
mans, qui de tot temps se són mostrades curoses
» de regir els sagrats tresors
> de la cultura valenciana.
»
Perquè, excel.lentíssims
»
Senyors, vullau rebre ama
» blement
y propicia el llibre
» del vostre
singular poeta y
»
escriptor, fent així la honor
»

•
»
»
»
»

(I)
(2)
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•

»

/I/

1‘

//
Mát?

»
»
>
>

g111411

»
»
>
»
>

-■1

»
»
»
>

»
»
»

»

»
»
>
»
»

»
»

deguda al gloriós
que aquell recorda.

passat

Si ales
hores Valencia y Barcelona
competfen en el zel de pro
pagar la producció literaria
de Ilurs fills més insignes,
altres temps són vinguts en

què

aquesta és tinguda en
oblit y àdhuc en menys
preu, jatsía que alguns de
vots
estudiosos s'afanyin,
tant a Barcelona com a Va
lencia, en retornar-la a la
general admiració.
» Això és lo
que, mogut
de fervor patriòtica, ha vol
gut fer el qui això escriu ab
les OBRES D'EN JOÁN ROIÇ
DE CORELLA: el seu treball,
dirigit a enaltir un fill
tre de Valencia, és avui
ofert respectuosament a la
més elevada representació
de la Pa tria valenciana,
constituida per la seva Ex
cel-lentíssima Diputació.
» De la ciutat de Barcelo
na, als ro de desembre de
19151.

L' acte de l'entrega del
volum y de l'escrit que l'a
companyava tingué lloc el
dia 25 de
revestí una

janer de 1916, y
singular solemni

tat. El molt illustre senyor
ee, www

Bernat:
VOL. II

EP1STOLA

DE

REGIMINE

Domus>

(Valencia,
7-1916

devers

1498)

President de la Diputació de
Valencia rebé la visita de la
comissió encarregada de fer
7
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la susdita entrega: eren els nostres caríssims amics
y colegues valencians D. Josep Martínez Aloy, di
rector degà del 'Centre de Cultura); D. Joàn Pérez
Lucia, president de «Lo Rat Penat; D. Faustí
Barberà, D. Josep Ferraz, D. Josep Rodrigo Per

1,^rwrwir

tegas y D. Francesc
tots ells prestigiosos
de Valencia
El Sr. Martínez
ra

germana y

Martínez y Martínez; noms
les lletres y en la cultura

en

Aloy,
expresident

cronista d'aquella ter
de sa Diputació, féu

emedieramirmeemel~gar wirmscariabprerivarawaynaa~rp

MiSSALE

PARUO

BARCINONENSIS,
7-1916

(Barcelona, 1509)

BIBLIOFILIA

l'ofrena de les «OBRES D'EN JOÁN RO1Ç DE CORE
LLÁ» ab paraules eloqüents, enaltint la cultura va
lenciana y felicitant a la Corporació Provincial
per la seva intervenció patriótica en el refloriment
de les lletres y la cultura patries.
Després, el Sr. Martínez y Martínez, qui per
a aquelles circumstancies s'era dignat acceptar la

nostra
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personal
parlament:

representació, pronuncià

el següent

Excellentíssim Senyor:
Ple d'orgull y satisfacció m'acoste a V. E. per a donar
> terme a un honrós encàrrec de
l'escriptor y editor barce
> loní En Ramón
Miquel y Planas, que en la ciutat de allà
> l'Ebre està fent obra d'honor
per a esta terra nostra, pu

■‘1\\■M
11\\\\\■1

.‘"‘\,\\""‘‘''\"

cAUREUM
VOL. II.

OPUS

REGAL1UM

PRIU1LEGIORUM ClUITATIS ET REGNI VALENT1E»
T-1916

(Va1611Cia, 1515)
7*

-',1,'" '"•'''

___________

!">‘11%,„Z%411.188.181111"1"1"1%
,i
%

■\\.7.

)f,

\

t

,.)4

pAr";7/•

/

'‘Íni~i ‘txvv4iI1i _.
WIiIIbr._""4
"~k)

"tpt,‘■■■ Eig~

-

';'..11/4

‘,44 .,=~~1)\‘ \

~~gb
m,riÁJ4ü1144~

áll.Ikih~

4."4:Lim4e

&ikko "*'••■

drio

iirld:-')
looi

IP`41fgry,,,pp»—ION
%.i6
ummuffiti''

4p,„

‘>

""lis

.,,,,.._---.,.•,4»,4,4)
-'~offilil

;14.'■»).----.4

..,----

.....„,ál:
p
rogis '-■k.1/
/

\'/

(11=1

ç_.==

w,£s_wf

.

/\\

.

159
• blicant en la

»

» de nostre

»çoner

«Biblioteca Catalana» produccions d'autors
segle d'or, algunes de les que sols un exemplar
> era conegut en el món, sent per lo tant, per a casi la tota
• litat de les gents aficionades als estudis, impossible el go
• jarles, mes quant diaquina ocurrix estar l'exemplar únic
• custodiat en biblioteca estrangera, y per lo tant impossi
• ble per a l'immensa majoria dels aficionats als estudis de
» erudició valenciana.
»
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Quant pensà portar a la imprenta En Miquel y Planas
de l'escriptor valencià lo magnífic y revereni

• les obres
• mossen

joán Roiç de Corella, Cavaller y Mestre en sacra
Teología, membre de la familia dels comtes de Cocentay
•na, va determinar fer dedicació del
•

escrites, ademés de les que presenta, les segtients: «Can
satíric valencià dels segles xv y xvi», format per «Lo
Procés de les Olives» dels xispejants ingenis reverent
'mossèn Bernat Fenollar, magnífic mossèn Jaume Gaçull,
EnJoitn Moreno, En Narcís Vinyoles y Baltasar Portell;
''Lo somni de Joàn Joári», del cavaller Gaçull; «Disputa de
'viudes y donzelles», per los magnífics mossèn Jaume Ciu
» rana, generós, Mestre
LloysJoán Valentí, doctor en Me
decina, y l'honorable Andreu Martí Pineda, notari; «La
» Brama dels llauradors', per lo magníficGaçull; «Obra feta
»per als vells,, per Joán Moreno; «Colloqui de Dames,; y
'altres composicions curtes, com les esmentades, totes sa

» llibre a

la Diputació de Valencia,
genuina representant d'aquell or

•
•
•
»
»
>
•

ganisme dit La Generalitat (de
gloriosa memoria); y a l'intent per
son encàrrec vaig fer les oportu
nes gestions ab el president d'a
leshores, que ho era don Joàn lz
quierdo y Alcayne, el que va auto

» ritzar la dedicatoria ab
que aquell
• editor, honrant-se, honrava a esta
•

Corporació

de vostra presidencia.
Ara, fent-me més honor que me •
• reixch, he segut novament encar
• regat per a la entrega del ric
• exemplar, en paper japó y ab ex
»

»

plèndida relligadura,

que vos pre

»

sente, acompanyat d'un missatge
• de l'explendit editor y erudit bi
»

bliógraf.
»

Considerant-me xicotet per a
ostente, he

» la representació que
» buscat per

padrins, que m'afian
çaren davant de V. E., y per a que
• llur grandea reflexant-se en mi un
>

• poc em fera creixer, al Director
• Degà del «Centro de Cultura Va
> lenciana, D.
»

Josep Martínez Aloy,

acompanyat

del

director,

més

• companyons, y al president de «Lo
» Rat Penat, D. Joán Pérez yLucia,
•

representants de les dos institu
cions, genuina encarnació del sa
» ber valencià, aquella de poc temps
• instituida per esta
Diputació pro
• vincial, lo
que gran honor ha fet
»

• a

la

Corporació,

» del curt

y que a

despit

temps, ya prou coneguda,

» per sos actes demostratius del sa
• ber valenciá; l'altra, ya de més
» llarga vida, mantenedora del foc
»

sagrat de la tradició d'esta patria,

» més
gran y més pròspera en temps
» per a ella més feliços, en aquells
• en que

floresqué

nostre autor el

» cavaller

mossèn Roiç de Corella,
» temps en que Valencia, la metró
» poli de la regió, en tot y per tot
'era sempre la

primera.

mandatari en sa «Bi
»blioteca', que bé la podría titular
» •Valenciana», té publicades les
'El meu

d'autors valencians y en
• nostra dolça llengua valenciana

Nola:

LIBRE

» obres

E DE

DE

DOCTRINA PER

L'ART

7-I916

DE

COCII,

A BEN

SERVIR

DE TALLAR

(Barcelona, 1520)
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• tíriques y tal volta massa pujades de color per no dir des
vergonyides; «LoCàrcer d'Amor», de San Pedro, posada en

»

• ”alenciana prosa per Bernardí Vallmanya; «La Imitació de
»
Jesucrist», del venerable Tomàs de Kempis, traducció de
•

Pérez; llibre anomenat 'Valeni
per Frare
» Antoni Canals, sent esta la primera impressió de dita
» obra que es conservava manuscrita.
» Té en preparació la «Vita Christi», de l'Abadessa de la
» Trinitat Sor Isabel de Villena, admirable prosista; y altres
»

composicions

existents en el llibre

apellat «El Nazareno»,

'que es custodia en la Biblioteca Universitaria d'esta
» ciutat, casi totes exemplar únic; lo que em plau fer saber
» a V. E. y senyors que
• de

162
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l'importancia

l'acompanyen, per a que tinguen idea
escriptors del segle d'or de

que a nostres

» la literatura valenciana, precursor en una centuria al de
> la
castellana, se'ls dóna en regions que no són la nostra,
'per editors que no són els de casa, per lo mateix més dig
» nes de lloança, ja que no temen fer grans
» perbes edicions dels llibres dels autors
el

en meréixer aquella el meu

despeses en su
valencians; sent
representat En Pa

primer
Miquel y Planas, editor de biçarría y biògraf erudi

'món

> tíssim.»

Parlà tot-seguit en nom de «Lo Rat Penat» el
Sr. Pérez Lucia, enaltint aquell acte de cultura
y de comunicació espiritual entre Catalunya y Va

lencia,

en

el

qual

participar acom
plint un patriòtic comès.

s'honorava de

El senyor President
a aquestes
manifestacions agraint
l'entrega del llibre, en
nom de la
Diputació, a
la qual s'encarregà de
donar compte d'aquella
y dels termes en què ha

correspongué

vía

tingut lloc.
Posteriorment,

en

confirmació de lo dit,
hem tingut el goig de
rebre un ofici de l'Ex
cellenttssima Diputació
de Valencia, en el qual
se'ns declara l'agraïment
de la Corporació en ple
per la nostra ofrena de
les «OBRES D'EN JOÁN
ROIÇ DE CoRELLA).
De tot lo qual ens
ha plagut donar compte
als nostres llegidors, per
l'honor que fa a la tradi
cional cavallerositat va
lenciana.

El notari

Miquel Ortigues
VAN

S0110: «LIBICR
VOL. II

CONTRA SEPTEM

BLASFEMIAS»

(ValeDC1a, 1511)

7-1916

publi

carem, no
fa molt, el
Can foner
devot d en
MIQUEL ORTIGUES, do
nàrem compte del re
sultat negatiu de les in
vestigacions dutes a ter
me pel Sr. J.
Sanchis
Sivera en els arxius no
tarials de Valencia. Da
rrerament aquest excel
lent amic ha tingut la
7**
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gentilesa

d'aquest fet, que semblava resoldre en definitiva la
qüestió, proclamà aleshores que Barcelona era la
primera ciutat d'Espanya on fou introduida la im

comunicar -nos la noticia d' haver
llista de notaris escrita en el segle
xvir, aquestes referencies textuals: «Miguel Orti
»
gues: protocolos desde 1477 hasta 1508. Faltan
» los afios
1483, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 97

trobat,

»

y

de

en

una

98.»
També,

anomenat

forma

en

en
la llista de referencia, apareix
dit notari Artigues, essent aquesta la
què aital cognom sol trobar.se, encara

actualment, a Catalunya.
Aixf, doncs, el poeta

qui devem l'aplec del
probab!ement també el
de Sants, exercí la profes
darrer quart del segle xv y

Verge María
Can‘oner Sagrat de vides
Plani de la

a

y

sió de notari durant el
alguns anys més ja dintre el segle següent. Com no
hem de creure que la seva producció poètica fos
tota ella obra de la senectut, ens convé reportar al
segle xv aquest autor valencià, de qui ab prou
feines ens era pervingut el nom.
Mentrestant, regraciem ab efusió al Sr. San
chis Sivera per la generositat ab què ens fa parti
cipants de les troballes que la seva diligencia d'in
vestigador Ii procura. Que perseveri, li demanem,
en tan profitosa tasca, a major gloria, no solament
de Valencia, sinó també y sobre tot de Catalunya,
que és l'alma parens de tots els pobles que parlen
la nostra

Els

164

BIBLIO FILIA

premta.

Emperò heusaquí que, tretze anys després, un
en Josep d'Orga, comparegué declarant

valencià,

errada la data de la nostra Gramàtica. En Salvà
insistí encara sobre aquesta errada, fent veure la
impossibilitat de que en 1468 pogués estampar se
en la nostra ciutat, y, com a conseqüencia, tornant
a Valencia l'honor que la troballa del canonge Ri
poll Ii havía per un temps fet perdre.
Vingué l'any 1874, y els valencians se disposa
ren a commemorar el quart centenari de la intro
ducció de la impremta a Espanya. Aleshores s'en
taulà una memorable polèmica entre els partidaris
de Valencia y els de. Barcelona. Emperò, en resum,
l'opinió predominant fou la dels primers; y el fet
de la Gramàtica d'en Mates, ab la seva data de
1468, hagué d'ésser deixat de banda.

volguda llengua.

orígens

de la

impremta

a

Espanya

posar d'actualitat la tan deba
qüestió dels orígens de la im
premta espanyola la publicació crun
tascicle degut a 1). Manel Serrano y
Sanz sots el següent títol: La impren
ta de Zaragoza es la mds anligua de España: Prne
ba documental (r).
Recordarem breument els antecedents d'aquesta
espinosa qüestió dels orígens tipogràfics espanyols,
en què Barcelona y Valencia han vingut disputant
se, durant més d'un segle, la gloria d'haver hos
tatjat les primeres premses d'imprimir y d'haver
produit els primers documents de la bibliografía
ibèrica. Ja en el segle xviir en Capmany havía ad
oRNA a

tuda

favor de la primacía de Barcelona; y en
al P. Méndez, havía obtat per
Valencia. Els valencians, en realitat, podien aduir
el testimoni d'alguns llibres impresos en la ciutat
del Turia en 1474 y 1475; mentre que en Capmany
argumentava partint de donades poc segures.
En aquestes circumstancies se realitzà, rany 1833,
la troballa d'un exemplar de la Gramàtica d'en
Mates (2), en la qual consta que fou impresa aquella
vocat

a

Villaroya, seguint

en

Barcelona

l'any 1468.

El canonge

Ripoll, partint

(1) Unfascicle de 22 pàgines, de 250/175 mm.; tiratge
apart de la revista Arle Aragonés.
(2) Vegi's BIBL., I, 148.
7-1816

cCONFESS1ONARI

MOLT

UTIL»

(ValerlCia, 1532)
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La raó de l'errada tipogràfica en la data del
llibre barceloní havía estat, doncs, generalment
acceptada, convenint tothom en que Valencia ha
vía degut ésser la primera en veure treballar les
premses; fins que, en aquests anys darrers, el nostre
amic l'Eudald Canibell tornà a resuscitar l'antiga
qtiestió, publicant en edició facsímil la famosa Gra
màlica d'en Mates y dissertant llargament a favor
de la possibilitat de que la data de 1468 fos certa,
y no errada com se l'havía volgut suposar.
Contra l'opinió d'en Canibell y dels partidaris
de la impremta barcelonina, havía publicat el se
el
nyor Sampere y Miquel, quasi simultaniament,
seu estudi intitulat: De la introducción y estableci
miento de la imprenta en las coroncts de Aragón y
Castilla, y de los imPresores de lus incunables catala

nes

(Barcelona, 1909),

en

el

qual

el

seu

autor pre

proble

sentava sots un nou aspecte el tan debatut
ma. De moment donava per errada la data

de la

primers
impressors era per ell acceptada en principi. De lo
que's tractava, doncs, era de reconstituir, partint
dels documents cc,neguts, la historia d'aquella supo
sada companyía d'impressors que començà les seves
tasques a Valencia, imprimint- hi alguns llibres, y,
en primer lloc, Les Obres o Trobes en lahors de la
Verge Marta, a les quals s'atribueix la data de 1474.
Gramàtica,

y l'entrada

per Valencia dels

De deducció en deducció, heus-aquf, segons el
Sr. Sampere y Miquel, com degué realitzar•se la
introducció de la impremta a la península. Un
monjo de Poblet, en Blai Romeu (o Romero), tro
bant se a Nàpols per aquelles dates,
tingué la iniciativa de fer beneficiar
del nou invent la nostra patria, al
qual efecte féu constituir una colla
d'impressors (és a dir, una reunió del
personal y l'utillatge necessaris per
a exercir la novella industria d'impri
mir ab tipus de metall movibles), els
quals passaren a establir-se a Valen.
Les raons perquè aquesta com
panyía entrés a Espanya per la ciutat
valentina, y no per Barcelona, foren,
cia.

segons el Sr. Sampere, d'ordre po
litic: la guerra civil dels dotze anys,
sostinguda pels partidaris del Príncep
de Viana contra el rei Joàn II, la in
vasió del Rosselló per les tropes fran

d'intranquilitat

ceses, etc.; causes
per
al país, que dissuadiren de venir a
la nostra ciutat als
de l'art

de
de

l'estampa,

els

portadors
quals s'hagueren

decidir per Valencia, aleshores
y floreixent. Això era l'any
1474, y, durant alguns mesos només,
pogueren treballar els impressors sen
se destorb ni competidors, fins que
una circumstancia excepcional els féu
canviar de residencia.
Aquesta circumstancia que obli
gà a fugir de Valencia als primers

tranquila

impressors

per a venir a Barcelona,
determinada pel Sr. Sampere:
hagué d'ésser la pesta bubónica, que
castigà ab rigor extraordinari aquella
ciutat, causant• hi molt nombroses
víctimes. Per això des de l'any 1475
desapareix la impremta de Valencia
y apareix a Barcelona, on els matei
xos impressors imprimiren un llibre
de circumstancies: el tractat sobre
Epidetnia y Peste, de Velasco de Ta
fou

tEk; confeffozola

veraguía oelo có

fit'éto fegura vía.

11

tv.

■■••■••••••••

ranto.

«DELS

CONFESSORS

LA

VERA

GU1A»

(ValenCia, 1512)
7-1916
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declarada la
segons el Sr.

çaragoça.

glánola en la nostra ciutat; y aleshores,
Sampere, s'en anaren els impressors a

D'aquesta manera, per meres hipòtesis, sense
aduir cap nou document d'importancia sobre els
que ja eren coneguts, explicà l'autor que comentem
les primeres evolucions de l'art d'imprimir en terres
de la Corona d'Aragó.
La troballa de que ara ens dóna noticia el se
nyor Serrano y Sanz tira per terra tota aquesta en
ginyosa construcció del Sr. Sampere y Miquel.
En 5 de janer de 1473, segons una escriptura que
acaba d'aparèixer en l'Arxiu de Protocols de çara
goça, tres alemanys, anomenats Enric Botel (que
després trobem imprimint sol a Lleida), Jordi Holtz
y Joàn Planck, s'eren constituits en societat per
exercir l'art de l'estampa. En Botel figura ésser el

director de la colla, essent ell qui, segons lo
pactat, havía de procurar als altres els materials y
les ensenyances de la nova professió.
Vegi's el text integral d'aquest conveni, traduit
cap

de

o

l'original

llatí

en

vulgar català:

'Sia notori a tots y a cascún d'aquells a qui el present
escrit pervindrà que, a cinc dies de janer de l'any de la
• nativitat del Senyor mil quatre-cents setanta tres, els dis
> crets Henric Botel d'Embich, Jordi von Holtz de Haltinga
»

> y Joàn Planck de Halle, ací inscrits, del ram de l'ort des
tampa, entraren ensems en aital pacte y contracte, el qual,
• ara y per tres anys després de començats Ilurs treballs en
• la mateixa art, volen observar fermament y inviolable,
» sots pena de vint ducats irremissiblement pagadors, ben
» entès que el dit Henric, mestre y principal de l'esmentada
•

•

art, l'haja a administrar y exercir, donant a sos compa
• nyons ço que és reqttest per a exercir-la, comunicant-los
• en els secrets y havent un local a ço
» dos
'a

apropat.

Els altres

restants, ço és a saber, enJordi y en Joàn, sien tinguts

depositar

una

petita

suma de diner en nombre de setanta

florins renans d'or, o un poc més si caldrà. Allò serà, peró,
»entès en aital faisó que, transcorreguts els tres anys, ço
» és, el terme del contracte, els haja de tornar Ilurs diners
• integres y sens perdua qualsevol. No-res-menys, durant el
• dit contracte, sien les eines d'ús comú, y perquè és neces
• sari y, més encara, aventatjós, estiguen sempre a la vista.
» En esguard de lo qual, o d'una proporció de major
• igualtat, els dos abans nomenats admeteren que quan s'es
devingués que el dit lienric fes ensenyament de la seva
» art, adés per informació, adés per treball extraordinari,
» se lucraria del guany, qualsevol que fos. No-res-menys, si
•

no voler exer
els altres fossen encara aprenents, prometé
ab ells la mateixa art menys dels cinc jorns de consue

> cir

tut, sots certa pena a açò aplicadora.
» Mes, si per qualsevulla altra manera, el mateix Henric,
»exercint la sobredita art, aportés quelcom, sia diner, sia
'altra cosa a l'art així mateix valedora, tot aqttest guany,
» bé diner o bé aportaments, Ii seria per semblant retornat
• a la fi del comput o sia dels tres anys; mentrestant, peró,
» sien posats al fons comú per semblant dels altres.
» Volen, de sobrepuig, els tres firmants, que ningú, de
» qualsevulga condició, estament o grau que sia, no entri en
» la llur societat havent en aquella una part igual.
'Volen també que ningú d'ells, sens llicencia de les
»
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parts contractants, no puga ni presumesca iniciar ni con

»

«cloure qualque pacte ab estranys.
» Així mateix volen ( tant-de-bo no

s'esdevinga)

que si

•qualsevol d'ells pagava son deute a la natura, ço és, ter
» minés son darrer dia, aleshores, comptades pels altres so
•
• brevivents seus les partides de benefici justament corres
•

ponents, sien trameses a sos hereus a la patria, encara que
consentiment d'aquells s'hagués deseixit de

'per voluntat y
• la societat.

'Y aquestes coses així estatuides y servades, complerts
» els tres anys, ço és, el terme del contracte, y separada la
'suma del diner per cadascú aportada, llevades les altres
'coses subministrades per a la utilitat comuna, sien els béns

dividits en tres parts iguals y acceptada per cas
part com si fossen fills y hereus d'un pare, po
dent, en tot lloc, en nom de Déu departir-se volenter.
'Que els efectes anotats, així com altres que per ven
tura s'estatuissen y s'ordenessen, y que ells mateixos en
necessariament observaríen, seràn,
Ilurs conciencies
pero, exposats més clarament y extensa en l'instrument
aon, sobre el conclòs, volen que sien esbrinats y fets

» sobrants

» cú la seva
»

»
>
»
»

»palesos.
»Altrament, a fi que, sens faltar-hi res, aquestes dites
ja estatuides y ordenades surteixin el llur efecte, per tal
raó cascún d'ells per propia mà sotscriu les paraules po
» sades dessota. Data ut supra.
• Y jo, Henric Botel d'Embich, en bona fe promet fer
• mament y inviolable tot ço d'aquesta manera estatuit y
ordenat, y encara aquells altres articles que la raó
d'observar necessariament, sots la pena sobredita.
'Que Déu m'ajut y els seus Sants Evangelis.

»

• càs

• Y jo,Jordi von Holtz de

Haltinga,

en bona fe etc. etc.

(com el precedent).
'Y jo, Joàn Planck de Halle, en bona fe etc. etc. (com
» abans).
• La

present copia

de la

concordia original fou donada

posse de Pere la Luessa, notari públic de Çaragoça, per
'nós, Henric, y per tots els abans firmats, a catorze de janer
•

l'any del Senyor mil quatre-cents setanta vuit; concor
l'original, ço que jo, Joàn Planck, abans dit, jur.
»Jo, Henric Botel de Saxonia, les coses sobredites re
• conec, en testimoni de què hi posí la propia mà.
» Al die catorze de janer, any milèssim quatre-cents se
la
'tanta set (sic) a Çaragoça, en presencia de mi, en l'ere
in
»
Lueça, notari públic de Çaragoça, y dels testimonis
• frascrils foren especialment constituits el venerable Hen
» ric Botel d'Embich y Joàn Planck de Halle, alemanys,
• mestres de Iletra d'empremta, ara residents y associats a
» Çaragoça, els quals per si mateixos, presents els testi
de

• da ab

infrascrits, me feren a mans y lliuraren el present
• transllat d'una certa cor.cordia original entre ells y un,
» per dir-ho així, soci llur, apellat Jordi von Holtz de Haltin

• monis

» ga, difunt, feta y firmada sobre art
• gueren y reconegueren ésser feta,

d'empremta, la qual di
començada y firmada,

corroborada nutjançant jurament per llurs propies mans,
• segons ací darrera és contingut, y volgueren fer subsistir
» la mateixa concordia, confessant aquella entre ells haver
»estat feta; y també ara, a més ampla garantia d'ells ma
•
abdós
y s'obligaren l'un envers l'altre
•

teixos,
prometeren
vice-versa,in pose de mi, el dit notari, a mantenir, obser
var y complir els extrems continguts en la dita concordia
ells, ab l'efectiva
«que no estiguessen encara complerts per
• execució de l'adjunta serie de coses contingudes consecu
• tivament y habituals, a fer mantenir y complir a altri cl
» y

»text de la
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'Prometeren l'un a l'altre y vice-versa fer afegir quals
que sien despeses a endurar danys, fent aquelles desIliurar
• y els danys esmenar, etc., a les
quals coses mantenir qual
» sevol d'ells obligà a l'altre sa
persona y béns mobles,
'etc., y els sobredits renunciaren a Ilurs propis juís, etc.,
• y prometeren l'un a l'altre y vice-versa fer instrument
com
» plet davant qualsevulga jutges, eclesiàstics o
seglars, en
qualsevol regnes, provincies o principats on se mostrarán,
« etc.; en desdonació dels quals
sotscrigueren, etc.
« Testimonis els discrets en Miquel de Villanueva
y en
• Pere de Dios, notaris, habitants de Çaragoça.»

No deixa d'oferir alguns punts obscurs el text
d'aquest interessantíssim document, el qual, com
se pot veure, consta de dues
parts ben distintes:
a) El conveni que establiren privadament els

impressors Botel, Holtz y Planck, entre ells,
ab data del 5 de janer de 1473.
b) La renovació del conveni anterior, després
de mort en Holtz, entre els dos
companys supervi
vents, en presencia del notari Pere Lalueza de
Çaragoça, en 14 de janer de 1478. Ab la particula
ritat de que aquesta data apareix per segona vegada
com de r477, per error de
ploma probablement.
El protocol on se troba registrada l'escriptura
és de l'any 1478, y, per lo tant, hem de creure sia
aquesta la veritable data de la compareixença de
Botel y Planck, davant del notari çaragoça, ab
l'objecte que la susdita segona part determina.
Aquesta segona part no deixa lloc a dubte res
pecte l'haver-se realitzat a çaragoça la renovació
del contracte. Emperò no consta
que el contracte
en si, establert cinc
anys abans pels tres companys
impressors, fos fet a Çaragoça o en altre lloc d'Es
panya, o bé a Alemanya, país d'origen dels con
tractants. Y és aquest, com se veu, un
punt impor
tantíssim per a la qüestió que s'està debatent.
Hi hauría lloc a pensar que, si fins a 1478 els
dos socis Botel y Planck no sentiren la necessitat
de fer revalidar a
çaragoça els llurs mutuals com
promisos, sería perquè anteriorment residirfen en
altra localitat. Mes també podría
explicar-se la re
novació del contracte per raó de la mort d'en
Holtz.
El Sr. Serrano y Sanz (que no sembla haver
donat gran importancia a aquests detalls
y que
a més
explica satisfactoriament que en algunes
de les estipulacions se tracti de moneda
alemanya,
per ésser la consuetut seguida pels alemanys quan
feien tractes entre ells en nostre país, sitúa a
çara
goça abdues parts de l'escriptura, y, per lo tant,
dóna per bona la data de 1473 com a indicadora de
l'època en què l'art de l'estampa era ja practicada
en el nostre
país.
Si realment fou així
(y no tenim per la nostra
part cap raó que oposar al fet concret de què es
tracta) resultaría que, des de l'any 1472 probable
ment, en Botel ja deuría treballar sol a
Çaragoça
ab la seva
impremta, y, des de 1473 fins a 1475,
associat ab els seus dos companys y deixebles da
tres
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munt citats. En

Çaragoça

rus, ab el

1476 apareix en Botel associat, a
mateix, ab un altre alemany, en Pau Hu

qual imprimí

gó, segons
què també

el llibre dels Furs d'Ara

consta en altre document notarial de
és donada noticia en el fascicle del

Sr. Serrano y Sanz. De l'any
1478 són els pri
mers llibres d'en Botel a Lleida, on
hagué de tras
lladar-se al disoldre la seva societat ab
l'Hurus,
qui continuà imprimint a Çaragoça.
De resultes d'aquestes noves averiguacions, la
visió que teníem dels orígens de la impremta espa
nyola queda del tot modificada. No és sols la teorfa
del Sr. Sampere la que romàn destruida, sinó
també la dels valencianistes, en la forma, quan
menys, que era usualment acceptada. Resulta, de
fet, que els impressors de Valencia no foren ells
sols qui havien començat a imprimir a Espanya,
en 1474. Al mateix temps,
y abans que ells, potser
altres impressors exerden la mateixa professió a
ça
ragoça; y no consta enlloc, ni dels uns ni dels altres,
que fossin els introductors de la nova invenció que
en tanta de manera havía de transformar el món.
Y, de la Granultica d'en Mates, ¿què pot creure
se'n a partir d'aquest moment? Si, segons ara cons
ta, s'imprimía a Çaragoça en 1472, és tan difícil
l'acceptar que quatre anys abans en Gherlinc prac
tiqués a Barcelona una industria que, així com aixf,
havia degut entrar a
Çaragoça passant potser per la
nostra ciutat?
Per ara y tant, la nostra G4-amhtica
segueix en
peu ab la seva data de 1468. Podrà aquest testi
moni ésser discutit, tant com se vulgui; emperò
cada nova averiguació sobre els orfgens tipogràfics
espanyols ve a afavorir la possibilitat d'aquella
data, contra la qual no ha pogut mai aixecar se
cap argument decisiu.

Les

"proses"

d'en Suriftach y Senties

EUS-AQUí un

nom, cproses, que adqui
reix una significació especialfssima al
servir de títol a alguns dels escrits
d'en Ramón Surifiach y Sentíes.
Prosa» és tingut aquí com un con

cepte oposat a « poesía» quan és atribuit, an aquest
darrer mot, no el significat formal d'obra escrita
en vers, sinó l'essencial de ficció
poètica, o sia
obra ficta o imaginada.
En Surifiach pren constantment com a tema
dels seus escrits la realitat, la
que sol anomenar se
correntment «prosa s de la vida. Un fet real és sem
pre un motiu novellable, és a dir, narrable; perquè
novel-lar tampoc vol dir, en els nostres
temps, in
ventar, sinó explicar, referir.
Quan els autors de novel-les hagueren, ja fa
temps, agotats tots el recursos de la imaginació en
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quant procurar-se trucs
deraren gastats tots els
a

tingueren

y situacions, y ja consi
desenllaços possibles, no

rat troba manera de traduir-nos

aquestes sensacions.
La novella L'Amic ugo7) és també l'exposició d'un
cas vulgar, en el qual volem creure que hi ha ben
poc d'arbitraria invenció del novellista: donada la
situació inicial d'un marit moribunde, que creu as
segurar el pervindre de la seva esposa arreglant-li

més remei que tornar se'n a l'observació
directa de la vida. La reproducció de les costums
en quant a lo extern y
pintoresc, l'anàlisi y la de
ducció psicológica en quant a lo intern de l'acció,
són a hores d'ara els únics recursos ab què

el casament, per a després de mort ell, ab un seu
amic de confiança, els fets que segueixen al resta
bliment inesperat del marit, y la solució correcta
donada al conflicte creat per la seva generosa im
prudencia, són naturalfssima deducció de la psico
logía dels personatges y fruit de l'honrada visió
que l'escriptor té de la vida.
Els darrers llibres d'en R. Surifiach y Sentfes,
PETITS PROSES (1) y PRoSES D'AMOE Y DE PIETAT (2),
persistint en absolut dintre la modalitat que hem
senyalada, superen als seus predecessors. L'autor
no tracta d'imaginar-se en
cap dels seus assumptes
les coses que podríen passar, sinó que descriu les
coses que
ja han esdevingut. Res de conflictes, res
de problemes a resoldre: l'exposició estricta del fet
vulgar, de l'esdeveniment que passa inapercebut a
tothom. A tothom menys al poeta.
Perquè cal no oblidar que en Surifiach ho és

pot

donar-se interès a una novel la Perquè quina no
vetat tindría per a nosaltres veure empleats en una
narració contemporania els recursos vellíssims que
els tractadistes de la novellística universal ja ens
presenten puntualment catalogats? El mateix teatre
modern, un cop s'han reduit a trenta sis, en opinió
d'un crític francès, les situacions susceptibles de
crear el conflicte
dramàtic,¿pot pretendre, per ven
tura, res més que donar- nos la sensació d'una rea
litat objectiva observada a travers d'una sensibi
litat exacerbada pel nostre viure actual?

poeta: en la seva percepció
exquisida noblesa de senti
ments, en la mateixa probitat dels seus procedi
ments literaris, s'hi ha de veure la raó perquè els
seus escrits ens deixen l'ànima
reposada y l'esperit
anhelant d'idealitat. Se tracta d'un escriptor esti
mulant, que fins de la miseria humana sab de
duir-ne belleses morals y altes exemplaritats; y
sempre,

en

finíssima,

cara

Y

SENT(ES

(nat

188

r)

L'honradesa literaria d'en Surifiach y Sentfes
s'acomoda tan bé d'aquestes consideracions, que
sembla talment que sobre d'elles s'inspiri tota la
de la producció anterior
seva obra. Recordem,
d'aquest escriptor, l'aplec Gent (5905), constituit
per una serie d'estudis de psicologfa, prenent per
tema la gent vulgar, situada en circumstancies que
no tenen res d'anormal, y produint-se en tal forma
que no discrepa de la vida regular y consuetudina
ria del nostre poble. Doncs, en aquestes condicions
y tot, en Surifiach sab interessar: la sensibilitat del
seu cor u fa accessibles els dolors, les angunies, les
preocupacions dels seus models; y la ploma del lite

fons,

la

un

seva

paleses als nostres ulls en
les vesteixi d'humilíssima estofa
humana, cercant els seus models preferentment en
tre la multitut anónima dels pobres d'esperit y d'a
nima encongida.
Mes la categorfa d'escriptor a què pertany l'au
tor de les Proses d'amor y de pietat no és la que sol
procurar els èxits sorollosos. Les coses pondera
des, normals, són també en literatura, com en tots
els ordres, les que menys sedueixen al públic. Em
però, en canvi, allà on penetren, entren més en
dins, y s'hi queden. Talment nosaltres servem fres
ca en el nostre cor la imprompta del primer llibre
d'en Surifiach que tinguérem la sort de llegir.
En Surifiach, a més de tot això, és, avui per
avui, un dels nostres millors estilistes: escriu tan
clarament com sab y com ja no és possible més; no
usa arcaismes ni gal.licismes, ni s'inventa mots es
tranys, com s'ha posat de moda fer-ho entre els es
criptors catalans de la darrera fornada. iDitxós ell,
que aixt pot fruir sense recel d'una reputació lite
raria honradament adquiridal
aquestes

R. SURISIACH

el

en

(1)
119

no

són menys

que l'autor

Ilustreclo
155 X 80 mm.
Barcelona, Ilustració

Barcelona,

(2)
208 págs., de 180 X 100.
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Literatura catalana de Londres

Londres: ‚as. Truscoll & Son. Ltd. 1916.»
Fascicle de 21 pags, y coberta, de 18o < 120 111111.
mar.

que deuen tenir raó els qui
afirmen que els fets de la historia vé
nen reproduint-se en el transcurs del
temps indefinidament.
Cent anys enrera l'Europa estava
transbalsada, si fa o no fa com ara. Y Espanya,
estat satèlit des dels temps de la Invencible, ha
gué de sentir-se sotraquejada per les guerres napo
leòniques; com ara ens hauría passat lo mateix si
haguéssim tingut a punt la segona invencible y
haguéssim pogut pesar quelcom en la balança de la
guerra actual. La nostra insignificancia relativa pot
dir se, doncs, que ens ha salvat, per ara. No sabem,
emperò, què passarà quan aquesta guerra s'acabi.
El nostre perill més gran és que Espanya està
governada, des de fa molt temps, per orbs. Y, quan
no per orbs, per folls.
(BIBLIoFILIA no entén fer po
lítica a l'escriure això: en tot cas fa historia )
Els governs espanyols, o per ceguera o per fo
Ilta, volen ignorar que a Catalunya és parlada una
llengua que no és l'oficial de l'Estat. Y es refu
sen a reconèixer lo
que en 18o8 reconegué el go
vern
usurpador durant el temps de la seva domina
ció a Catalunya, ço és, que, per a parlar als senti
ments dels catalans, el millor idioma és el català.
Aixf degueren entendre-ho, en 1830, els an
glicans londinencs que feren traduir al català y
estampar el text del Nou Testament (1), a l'objecte
d'estendre per Catalunya la missió propagadora de
la Societat Bíblica de Londres.
Y aixt ho han entès també ara els anglesos, que
han adoptat el català en llurs follets de propaganda
contra la guerra dels alemanys, y els quals distribuei
xen pel nostre
país, considerat en aquest punt com
EMBLA

estat neutral, on l'opinió pública pot formar-se
(com de fet se forma) ab independencia de les
regions espanyoles de llengua castellana. Y, en el
cas
d'aquesta guerra sense precedents, fins pot dir
se
que l'opinió de Catalunya és oposada a la de
Castella, on sembla que predominen els partidaris
(sempre en un ordre sentimental) de l'imperialisme
teutó. Y aixó que enlloc com a Catalunya són esti
un

mades

lo molt que valen les virtuts de treball y
dels alemanys. Emperò, la justicia y el
dret abans que tot!
Les publicacions catalanes, fetes a Londres, a
en

d'aplicació
què

dès.

ens

referim,

són:

«CARTRONS DE RAEM A EKERS, famós artista holan

Londres,.Nalional Press Agency Lzmited; 1916.»
39 pàgs y coberta, de 245 X 185 mm.
epígrafs y llegendes dels dibuixos són en

Album de
Els
català.

«CONTRA L'IDEA
(1)

D'IMPERI,

Vegi's BIBL., 1,257.

per

Eug-enio

Xam

Que prenguin exemple
panya!

Un

nou

els governants d'Es

catàleg bibliogràfic

d'en Antoni Palau

és cosa sabuda que avui l'empirisme
y la rutina van desapareixent fins
dels oficis per als quals els estudis
d'ordre científic semblaven del tot
innecessaris.
Entre nosaltres la professió de llibreter ma
teixa havía estat practicada, encara no fa molt, per
persones qui ab prou feines sabten de llegir y es
criure. Mes això ja va canviant: avui els llibreters
ja saben de moltes més coses que no abans, y fins
hi ha, a hores d'ara, en aquest honorable gremi,
qui sab més de bibliografía que en Brunet y ma
neja els catàlegs ab més traça que un matemàtic
les taules de logaritmes.
L'Antoni Palau, el nostre amic llibreter, és un
dels qui més s'esforcen en revestir la seva activitat
especulativa d'aquells novells atributs que la digni
fiquen y l'aixequen per damunt de totes les profes
sions comercials actualment conegudes. Y això pot
veure's en el catàleg que sots el títol Corona
A
ragó y sos antichs dominis (i) acaba de veure la
llum.
El Calizlog d'en Palau conté fins a 5,863 títols de
Ilibres interessants a Catalunya, a Aragó y als al
tres països que formaren la Corona aragonesa, re
partits en varies seccions: Teología; Jurisprudencia;
Ciencies, Arts, Industria, Comerç; Literatura; His
toria; Geografía, Guies, Excursionisme; Festes y
Funerals; Bibliografta; Biograftes, Necrologfes, Vi
des de Sants; Revistes y periòdics; algunes de les
quals apareixen destriades en subseccions d'aplica
ci6 merament utilitaria. Aquesta distribució de
materies, per lo que té d'arbitraria o convencional,
no sería pas recomanable per a una bibliografía
en què l'ordenació estricta per noms d'autors és
l'única acceptable científicament; mes no hem d'o
blidar que es tracta aquí d'un catàleg de venda, y
que lo pràctic era agrupar els llibres en vista de
les necessitats dels estudiosos de certes especia
litats.
Un pròleg o introducció ha posat el senyor
Palau al seu catàleg, que ofereix un particular in.
terès, per quant recull ab evident oportunitat un
A

(1) Corona d'Aragó v sos antichs dominis, Catalunya,
Valencia, Balears,
Nàpols y Sicilia. Catàlech de
Illbres en venda en la Llibreria Antiquaria d' Antoni Palau,
Carrer de S. Pau,4 I. (Barcelona; 19/6.) Un vol. de XII +268
pàgines, de 220X 140 mm
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nombre de noticies sobre llibreters barcelo
nins del segle passat que més endavant s'hauría
ja fet molt difícil reunit.
Deixant apart tot lo relatiu a la llegenda del
monjo de Poblet, Fra Vicents, que el Sr. Palau ha
cregut haver d'acceptar com a cosa verídica, les
noticies que dóna en el pròleg resulten força inte
ressants, y poden ajudar un dia a la formació d'una
bibliografía de catàlegs de llibres en venda a Bar
celona, que permetría seguir la creixent estima
dels nostres llibres, fins assolir els preus elevadís
sims a què avui són pagats.
Per lo demés, el Sr. Palau és prou discret en
els preus que assigna als exemplars que té per
vendre, fent•se càrrec de que els nostres bibliòfils
no estàn, per lo general, gaire disposats a disputar
se els llibres a cops de bossa. La .moda aquí era,
fins no fa gaire, no gastar-se sinó molt pocs diners
a
en llibres; després, tot se reduía a fer canvis y
gitanejar, segons gràfica expressió, cercant les gan
gues que la impericia del llibreter o del company
d'aficions donaven lloc a aprofitar. Avui això ja va
acabant-se, car és indiscutible que les grans bi
blioteques dels nostres excellents amics D. Isidre
Bonsoms, D. Pau Font de Rubinat, D. Lambert
Mata, D. Joaquim de Montaner y D. Ernest Mo
liné y Brasés, solament a força de diners pagats en
bones monedes d'encuny han pogut ésser consti
tuides. Y aixt devem a la lliberalitat d'aquests fer
vorosos amadors la repatriació de gran nombre de
bons exemplars que la miseria dels nostres bibliòfils
d'abans d'ara s'havía deixat pendre, quan ells en
cara dormien y els estrangers, força més avisats,
s'enduien a carretades els nostres tresors biblio
cert

gràfics.

Això que diem ve a constituir un altre capítol
de la reconstitució del patrimoni espiritual de Ca
talunya. Y els llibreters intelligents ab què avui ja
podem comptar (entre els quals l'Antoni Palau fi
gura dignament) hi ajuden ab totes les forces, fa
cilitant als llurs clients l'adquisició dels llibres ca
talans que surten venals en els mercats estrangers.
D'aquesta manera han estat redimits pels nous mer
cedaris de la bibliofilia centenars y centenars de lli
bres que la passada dissort havía allunyat violenta
ment de la Patria.

La col lecció d'incunables de
Mister Thacher

per disposició de la senyora viuda Thacher, a la
Biblioteca del Congrés de Washington a disposició
dels estudiosos; y un catàleg dels vuit-cents qua
ranta preuats exemplars acaba ara de veure la
llum sots el títol següent:

«Library of Congress. — CATALOGUE OF THE
JOHN BOYD THACHER COLLECTION OF INCUNABULA.
—
Compiled by Frederick W. Ashley, Chief of the,
order division. — Washington, Government prin
ting office, 1915.1 (Volum de 329 pàgines, de
255 X 190 ITIED.)
No és solament remarcable aquest Catàleg per
sumptuositat de la seva estampació, sinó també
pel mètode y ciencia ab què están disposats els
seus materials. Vegi's el contingut del llibre:
[r] Biografía de J. B. Thacher (1847-1909).
(El retrat d'aquest figura com a frontispci, y des
prés l'ex-libris ab què marcava els seus llibres.)
[2] Bibliografía de les obres publicades del
mateix Mr. Thacher. (Són, principalment, estudis
sobre Amèrica.)
[3] Prefaci del redactor del Catàleg, on ex
plica el sistema seguit en l'ordenació y descripció
dels incunables de Mr. Thacher, y dóna a més
uua llista bibliogràfica de les autoritats consultades
la

el transcurs del treball.
[4] Els incunables, ordenats per nacions, ciu
tats y impressors, ab referencies puntuals als més
importants catàlegs: Hain, Proctor, Copinger, Pan
en

zer, etc.

nacions; per localitats; per im
pressors y editors; per autors y obres; de correspon
dencia ab el catàleg de Hain.
Per lo que fa referencia al nostre país, no pas
sen de vuit els incunables espanyols que pogué ob
tenir Mr. Thacher, y són:
Taules: per

[5]

Valencia, 1475.— Sallustius: Opera (Haebler, n.° 593).
Sevilla, 1497. — Boethius: De consolación (1-1., n.° 59).
Barcelona, 1495.— Eximenis: Pastorate (H., n.° 707).
Barcelona, 1493.—S. Bonaventura: Meditationes (H., nú
mero 67).
Zamora, 1482. — Sèneca: Proverbios (1-1., n.° 616).
Burgos, 1499. — Villena: Los doce trabalos de Hércules
nr 689).
Toledo, 1498.— Gutiérrez: Cura de la piedra(1-1.,número
315).
Montserrat, 1499.— S. Bonaventura: Instructio Novitio
rum
n.° 62).

(11.,

pot veure, el diligent colleccionista
havía aconseguit encara obtenir cap in
cunable en català. Y en efecte, sabut és que són,
avui per avui, els nostres llibres, els més sollicitats
els
y els més escassos del món, com ho proven
els
llibreters
en
exorbitants
a
els
què
marquen
preus
llurs catàlegs de venda. Lo qual, si ens té desespe
rats com a bibliòfils, no pot deixar d'enorgullir-nos
Com

yankee

en
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bibliòfil y escriptor nord-americà,
Mr. John Boyd Thacher, s'era dedi
cat especialment a col leccionar incu
nables, dels quals n'havía aconseguit
reunir fins a 840 a l'ocórrer sa mort,
25 de febrer de 1909.
Aquesta interessant col.lecció passà poc després,

com a

7-1916

se

no

patriotes.

177

BIF3LIOFILIA

Una

publicació

nova

d'en Bulbena

catalanesca; afegits, com a Apèndech,
no publicats flns are» (i).

tres

singulars

Les aficions del Sr. Bulbena y Tosell a la
daten ja de molts anys: entre les se
ves nombroses publicacions, les colleccions de
pro
verbis y sentencies hi figuren repetidament, lo qual

paremiología
suposa

una

gran

coneixença

de la materia y

obra de bibliografía moderna. És indubtable
que el primer inconvenient que d'aixe, pot resultar
se torna contra el mateix
compilador, a qui fóra
possible, tal volta, senyalar omissions de llibres que,
ab tanta raó com altres que hi figuren, haurien
pogut
ésser també inclosos en la h'ibliografía. Mes no hem
d'oblidar que aquesta duu el nom de
assaig; com
també, per altra part, unes sobries indicacions del
bibliògraf respecte de la valoració pareiniológjca de
cada obra anotada, permeten orientar se fàcilment
sobre aquest punt.
De les obres catalogades, no sol donar.se nota
més que d'una sola edició; emperò quasi
sempre,
si se'n coneixen d'altres, l'autor del
catàleg les
indica somerament. Així y tot, és impossible for
mar-se ben bé idea de la importancia
que ha tingut
sempre a Catalunya la literatura paremiológica:
una bibliografía detallada del
popular llibret de fra
Anselm Turmeda no donaría pas
menys de vui
tanta edicions en català; y dels aforismes d'en
Joàn Carles Amat les edicions catalanes no baixa
ríen d'una trentena.
Per damunt de totes aquestes petites
objeccions
nostres
(que la bondat de l'autor amic sabrà no
pendre's a mal), el darrer llibre del Sr. Bulbena
constitueix un treball sumament estimable,
que fa
tant honor a la seva erudició
bibliografica com a
les seves altes qualitats de treballador y de
pa
triota.
una

És treballador que mai aquest incan
sable amic nostre, ens ha comparegut
darrerament ab un nou llibre: «As
SAIG DE BIBLIOGRAFÍA PAREMIOLÓGICA
Z>
CATALANA, o sia caMkch dauel/es
obres o fragments contenint dites, aforismes, consells,
adagis, proverbis, mc)csimes e sentencies en Ilengua

aplechs
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La mort del Dr. Torras y

Bages

el dia 12 de setembre de
1846, ha
passat a millor vida, aquest dia 7 de
febrer darrer, 1 '11 • lustríssim doctor
D. Josep Torras y
Bisbe de

AT

Vich.

A. But.BENA

Y

TOSELL

(nat 1854)

tracte

continuat ab les obres tractants d'aquesta
folk-lòrica, que abunden a l'estranger
més que no pas aquí.
Això mateix ve a provar-nos ara aquesta Biblio
grafta paremiolbgica, on l'autor dóna noticia espe
cial per a
Catalunya de tots els llibres que coneix,
en la nostra
llengua, ab els quals la ciencia prover
bial popular té una relació més o
menys directa.
Donat aquest criteri elàstic, no és
d'estranyar
que
les obres
catalogades passin de duescentes trenta.
No hem de discutir
aquí si aital criteri, poc
científic certament, és o no el que millor escau a

especialitat

(1)

Barcelona,

de 220 X 140 mm.

1913

Volum de VIII

X 103 pàgines,

Bages,

El Dr. 1 orras, a més de la seva alta
jerarquía
eclesiàstica, havía assolit una no menys alta re
presentació en les lletres catalanes. La seva co
piosa producció, de la qual se fa esmentar en lloc
preeminent La Tradició catalana, és en sa major
part escrita en la nostra liengua, de la qual s'era
fet un dels més preclars panegiristes
contempora

nis. Coneixedor de lo que representa l'idioma d'un
del mateix, el venera
poble en relació ab
ble pastor que fou'el Dr. Torras y
Bages, no deixà
pas mai de servir-se de la llengua catalana quan
se dirigía
seus dibeesafis, ni, abans d'ésser
pro
mogut .a la dignitat episcopal, sempre que's tractava
dels afers espirituals de Catalunya.
Escrigué en
castellà quan la seva veu havía de transcendir a
altres llocs en què la nostra llengua no és
natural,
justificant així encara més el principi que a cada
poble se Ii degui parlar tan prop del cor com sia

possible.
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Precisament feia pocs anys que,

preveient

tal
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volta que la seva vida no podía ja perllongar se, el
Dr. Torras havía autoritzat la publicació de les se
ves Obres completes. Aquestes comprenen, a hores
d'ara, els set volums publicats (Barcelona 1913
1915); y un darrer volum, ab tot lo que román de
la producció escrita de
autor, haurà d'aparèixer
dintre de poc temps, segons han anunciat els
editors de les Obres.

«PREM1 FRANCESC VIVES
«Ofert a

d'investigació sobre Ilengua, historia, art,
Arqueologia de CataIunra, o bé sobre Ciencies

Treballs

Literatura o

»Se convoca per primera vegada aquest 23 d'abril, diada
» de Sant Jordi, i s'adjudicarà el més d'abril de 1916.
del premi serà de 5.000 pessetes. Si el premi
s'adjudica podràn concedir-se dos accèssits de 1.000
pessetes.
«Continuarà adjudicant-se quinquenalment; establint-se
• dos torns, l'un per treballs d'investigació sobre llengua,
• historia, art, literatura o arqueología de Catalunya, i un
«altre per treballs d'investigació científica.
«El premi que s'adjudicarà en 1916 correspén al primer
«torn. S'entendrà per Catalunya, als efectes d'aquest premi,
• tots els països d'Espanya i França que són de llengua ca
» talana (Principat de Catalunya, Mallorca, Valencia, Ros
'selló, etcètera); i per historia de Catalunya també la dels

L'import

» no

>

països d'expansió catalana, durant els períodes subjectes
influencia o dominació política de l'Estat català.
'Les obres que aspirin al premi podràn ésser inèdites o
•publicades, però hauràn d'ésser sempre firmades per l'au
» tor, no haver estat ja premiades o subvencionades i ésser
» escrites en català. Les obres ja publicades podrán ésser
«presentades al concurs no solament pel seu autor, sinó
» a la

també per qualsevol entitat, associació o corporació.
• Farà l'adjudicació l'Institut a proposta d'una ponencia
» de membres de la secció o seccions a què corresponguin
«les obres presentades, i dels adjunts especialistes que, se
» gons sigui el caràcter d'aquestes, l'Institut cregui conve
nient designar.
L'Institut tindrà el dret de

publicar

les obres

premia

'des durant els dos anys següents al de Padjudicació i con
> tinuarà tenint aquest dret mentre l'autor no en faci la pi
>

JOSEP

Y

BAGES

(1846-1916)

tingui en la seva santa gloria
prelat y bon català que es digué D. Jo
Torras y Bages!

Que
sep

TORRAS

blicació. L'autor, al publicar el treball premiat, haurà
d'entregar-ne quaranta exemplars a l'Institut.
En una sessió pública de l'Institut es farà entrega so
» lemne a l'autor premiat d'una medalla d'or, amb el bust
» del fundador a una banda i l'escut de l'Institut a l'altra.»

Déu

L'Institut d'Estudis Catalans y la
"Biblioteca Catalana"

institució, que resum
avui per avui l'activitat cultural de

QUESTA honorable

Catalunya, publicà l'any passat un
Cartell de Premis, els quals han de
gut ésser otorgats en el mes d'abril
de 1956, d'acord ab les bases que per a optar a
cada un d'aquells venien determinades.
Perquè entrava de ple dintre 1.órbita dels nos
tres estudis, ens va semblar que pochem optar ab
les nostres publicacions a un dels premis anunciats,
la convocatoria del qual deia aixt:
Fidel

L'Institut d'Estudis Catalans féu públic el seu
veredicte el dia 3o d'abril prop-passat: el Premi
Vives fou declarat desert, concedint-se, en lloc d'ell,
un accèssit de mil pessetes a un estudi sobre icono
grafía de la Mare.de-Déu, degut al Sr. D. Josep
Gudiol y Cunill, y un altre accèssit de la mateixa
quantitat a la BIBLIOTECA CATALANA, com a testimo

ni de public encoratjament y simpatia.
Al donar la noticia, en aquestes columnes, de la
recompensa per nosaltres obtinguda, ens creiem
obligats a declarar l'agraïment pregón de què ens
sentim posseits envers l'Institut d'Estudis Catalans.
L'obra de la BIBLIOTECA CATALANA, que cm
ara fa deu anys ab gran fe y no menor

prenguërem

desinterès, pot des d'avui considerar-se afortunada,

elogis que la docta institució Ii de
dictamen; del qual pensem fer ús
oportunament a l'objecte d'assegurar la continuació
de la nostra tasca fins que no quedi un sol text sen
se publicar de la nostra antiga literatura.
al merèixer els
dica en el seu

— Barcelona.
Giró, impressor. — Valencia, 233.
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