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Banca catalana 

Una informació 

>«k EXSE autonomia econòmica, no hi hà ni 
—̂ pot haver-hi veritable autonomia política. 

Es aquest un axioma vulgar; es aquesta una 
veritat evidentíssima. Si Catalunya aspira al 
self'governement, deu, donchs, avans que tot, 
procurar-se els medis per assolfr-lo. ¿Quins son 
aquéts medis? 

S'es demostrat palesament que una de les 
causes —potser la més poderosa— per les 
quals el Transwaal hagué de socombir a les 
ambicions de l'Anglaterra, fou el no possehir 
una organisació bancària indígena. Mes, ni 
que això no s'hagués demostrat d'una tant 
clara faiçó, n'hi hauria prou y de sobres ab 
saber veure quins son els instruments de 
que s valen ara meteix els pobles poderosos 
de la terra per afermar la llur sobirania y per 
«penetrar pacíficament», espoliant-los y fins 
mtervenint-los més o menys obertament, als 
pobles inferiors, als pobles mancats d'organi-
sació y de medis moderns de lluita: els tais 
instruments no son altra cosa, en realitat, 
que 'Is poderosos y sòlits organismes ban
caris. 

Si això es cert, si resulta evident que sens 
la possessió d'una pròpia organisació bancària 

els pobles no arriben mai tampoch a possehir 
un efectiu domini sobre sí meteixos, per la 
raó de que no son ells els qui administren lliu 
rement els llurs cabals ni i s qui s'aprofiten 
per lo tant, del producte íntegre, com els per
toca, del trevall llur; tenint això en compte, 
donchs, no 'ns deuen sorpendre ja ni la efecti
vitat y persistència de certes hegemonies ni la 
vida sumament raquítica de certs Estats, la 
situació dels quals la definí molt gràficament 
un il-lustre polítich espanyol, al dir d'ells que 
eren «mediatizados.» La riquesa, y, moderna
ment, el qui la maneja y movilisa, o siga la 
Banca, ha sigut sempre pels individus y pels 
pobles, instrument únich d'autonomia. 

Y anem, donchs, al nostre cas. ¿Catalunya 
posseeix aquest instrument? ¿Catalunya comp
ta ab Banca pròpia? Aquesta pregunta 's feu la 
nostra novella «Societat d'Estudis Econò-
michs», y, com no podia ser d'altra manera, 
per tothom qui tingui '1 més petit coneixement 
del nostre món financier, la resposta qu'ella 
meteixa va donarse fou rodonament negativa. 

En vista d'això, fou aleshores, a mitjans 
del passat Novembre, que la Societat s'apressà 
a convocar una informació pública sobre 
aquest tema tant senzill en apariencia: «Necessi
tat de crear Banca Catalana», fixant en la con
vocatòria alguns dels punts capdals que a pri
mer còp d'ull oferia la qüestió y sobre is 
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quals devien principalment versar els informes 
a concórrer. 

El públich, sortosament, respongué a la crida 
de la novella Societat. Lograr atraure l'atenció 
del públich sobre aquestes matèries, això sol 
ja constitueix un èxit. Nombrosos y distingits 
foren els informants; nombrosa y selecte fou la 
concorrència que assistí a les sis 'sessions cele
brades en el saló d'actes del Foment del Tre
ball Nacional. Passem a donar un lleuger cóp 
d'ull a la tasca realisada y a estudiar un xich 
la matèria objecte de l'esmentada informació. 

Els informes 

Ab complerta unanimitat els informants 
tots convingueren en la necessitat absoluta y 
peremptòria de crear Banca Catalana. A la 
deducció d'aquesta necessitat, hi arribaven 
naturalment després d'haver plantejat y estu
diat el problema en sos múltiples y variats 
aspectes. Y aleshores tots ells, qui prenent la 
qüestió desde '1 punt de vista purament cientí-
fich, qui posant de relleu els coneixements 
adquirits en la pròpia pràctica, tots ells senya
laren obstacles a enderrocar y camins a em-
pendre, segons el particular criteri de cada in
formant, per obtenir una organisació bancària 
pròpia y adequada als nostres fins y neces
sitats. 

Era de veure com, a cada sessió, a mida que 
l'informació avençava, s'anaven oferint més 
variades y fins pintoresques consideracions per
tinents a la matèria, com anaven també poch a 
poch perfilant-se nous viaranys y orientacions 
noves. 

Lo cert es que, pels qui volguessin dur la tas
ca a terme, cada dia se 'Is aixamplava l'horitzó, 
cada dia se presentava un camp més estens a 
la llur activitat. Uns abogaven per la promul
gació d'una llei reguladora dels pagaments, aca
bant ab l'anarquia regnant en el mercat inte
rior; altres indicaven l'adopció de les mides 
proposades per l'Urzaiz, ex-ministre d'Hisenda, 
sobre aquest punt. Mentres hi havia qui dema
nava l'implantació de tribunals de còrners, no 
mancava qui vingués a senyalar la imperiosa 
necessitat d'una severa moral informadora de 
totes les nostres pràctiques mercantils, instau

rant entre nosaltres costums fondament arrela
des arreu del món civilisat fora d'aquí, lo qual 
deuria lograr-se promovent una forta corrent 
d'opinió, emprenent una campanya ferma, 
decidida, incansable. 

Tant la part negativa o de crítica de la 
nostra actual situació, com la part positiva 
d'aquèts informes, foren, en general, verament 
notables. Ab tot, y sens que jo pretenga fer 
d'ells la més lleugera crítica, dech confessar 
que, en principi, encara que no s'oferís un sol 
punt de vista errat, ningú, però, sapigué ovirar 
tot l'alcanç ni amidar les inmenses proporcions 
del problema plantejat. Y això ho dich fins 
referint-me als meteixos qui varen plantejar-lo. 
Justes, de tota justesa, eren les observacions 
fetes; sòlits eren els arguments; bones també 
les mides proposades. Mes aquestes observa
cions y aquestes mides quasi no afectaven més 
que a la pura epidermis de la qüestió. No s'ha
via penetrat encara fins a la entranya íntima 
del problema. Les causes fonamentals, les 
arrels del mal, eren més fondes; y per lo tant 
calien més radicals remeis y mides més tras-
cendentals y enèrgiques. Això 's posà clara
ment de manifest en la sessió darrera, quan ei 
President honorari de la S. d'E. E., don Gui
llem Graell, llegí, en mitx d'una gran especia
do , son informe de clausura. Desprès d'haver 
estudiat detingudament aquest informe, m'a
treveixo a afirmar rodonament que en ell s'hi 
enclou tot un programa complet, tot un pla 
de campanya a empendre per assolir aquest 
instrument únich d'autonomia y prosperitat 
material dels pobles, que se 'n diu Banca 
pròpia. 

Y ara, encar que siga lleugerament, anirem 
veient el problema, junt també ab les solu
cions adequades. 

Moralitat y organisació 

Catalunya, poble eminentment industrial y 
comptant ademés ab una rica agricultura y ab 
una capital marítima de tant important tràfech 
mercantil com Barcelona, registrant un movi
ment esterior de passa de dos mil sis cents 
milions, sols ab mercaderies, Catalunya no te 
Banca pròpia. La que aquí ve funcionant, la 



que veiem, o es estrangera —instrument d'es-
plotació introduit a casa nostra al servei 
d'interessos estranys— o es forastera —y en 
ella '1 treball català no hi troba l'indispensable 
aussili— o be, en petita part, es catalana. Però 
aquesta darrera, ab prou feines mereix en reali
tat el nom de Banca, ja que sa migrada vida 's 
nodreix de les engrunes que les altres li dei
xen, y ses funcions queden reduides poch 
menys que a les d'una senzilla botiga de cam-
bi. Aqueixa es la veritat. El treball català viu 
desvalgut. No té aont resguardar-se, com s'es 
demostrat darrerament, quan sobrevenen sotra
gades tant violentes com les que provocà '1 te
rrible krak financier del Nort-Amèrica; mancat 
està de tota institució crediticia que li otor-
gui l'indispensable aussili. En conseqüència, 
com que '1 treball es riquesa, y aquesta signe 
d'emancipació, instrument d'autonomia, si'l 
treball nostre no frueix de medis aptes per la 
defensa, si li manca llivertat per moure's a 
son albir, si està subjecte a les conveniències 
d'interessos forans, prou se comprèn que, al 
cap-de-vall, es Catalunya tota la qui, en la 
esfera econòmica, viu sotmesa a un jou intol-le-
rable. 

¿Perquè, donchs, no 'n tenim de Banca pròpia? 
Del meteix modo que, quan se tracta d'im

plantar una nova institució política o social, es 
precís avans crear-li un ambient favorable, aixís 
també 'Is pobles passen de la economia mone
taria a la crediticia després que en elles hi son 
aparegudes aquelles condicions indispensa
bles per que aqueixa darrera hi puga viure y 
arrelar. 

La economia crediticia, arbre d'abundosos 
fruyts, se manifesta per medi d'una flor qu'es 
com la síntesi de tota la vida econòmica mo
derna. Mes aquesta flor per viure y créixer, 
necessita uns tais aires de moralitat y honra
desa que constantment l'oregin, unes costums 
y pràctiques mercantils tant regulars y metò
diques, un esperit tant tancat a tota rutina y 
prejudici, que precisament allà ont aquestes 
condicions hi manquin, seria del tot inútil qne, 
per medi de combinacions més o menys engi
nyoses, pretenguéssiu fer-hi esclatar la flor del 
crèdit, la Banca; fora completament debades; 
no lograrieu el vostre objecte. Mes creèu-li avans 
un medi propici, y la flor, per ella meteixa, 
anirà treient tota sa ufana. 
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Y be, donchs: Nosaltres, desde '1 punt de 
vista purament mercantil, no tenim pas cap 
dret a demanar-ne de Banca, per més que això 
sembli una rara paradoxa. ¿Què 'n fariem? Si, 
segons llei biològica, es la funció la qui crea 
l'orgue, si nosaltres no tenim Banca al servei 
del nostre tràfech, es que no l'hem necessitada. 
Y això es cert. ¿Aont es, sinó, la materia des-
comptable? Y donchs, ¿de què ha de viure, 
quines son les funcions pròpies d'aquest orgue 
anomenat Banca? 

Un incomprensible prejudici, molt viu en
cara entre nosaltres y en els nostres temps, 
priva a la majoria dels homes de negoci de 
acudir al crèdit per les vies normals del des
compte, preferint avans passar-se pel coll el 
dogal de la comandita, que s'estreny molts 
cops fins escanyar-los. Però es que, per altra 
part, donada la especial condició del nostre 
mercat, això ha d'esser aixís fatalment, irremi-
siblement. Aquí 's practiquen les operacions 
mercantils d'una faiçó poch menys que primi
tiva. Porteu aqui un negociant lliure de tot 
prejudici, perfectament imposat de les lleis 
y pràctiques mercantils vigents arreu del 
món civilisat; poseu a sa disposició, pel des
compte de son paper, les arques del Banch 
més poderós, y aquest home 's trobarà tot 
seguit lligat de peus y mans, impossibilitat de 
vèncer les dificultats immenses que '1 nostre 
mercat ha d'oposar-li. Uns per rutina, altres per 
mala fè, ningú, a penes, li estamparà la firma al 
peu d'un document producte d'una operació; 
quasi ningú li donarà una conformitat o s'avin-
drà a fixar un plasso. Y aixís, donchs, impos
sibilitat de regular y assegurar els pagaments, 
¿quina materia de descompte, quin medi de 
vida pot donar a la Banca? Y ell meteix, tro
bant-se que ha de fer alhora de fabricant, de 
banquer y de comissionista, per gros que siga 
son capital, ¿com podrà estendre, perfeccio
nar y abaratir sa producció? 

Encara que la cosa en sí no oferís altres 
greus inconvenients, com els otereix en reali
tat, sempre constituirà un gros erro econòmich 
l'acumulament, en una sola mà, de funcions 
vàries y essencialment distintes. La divisió del 
treball es signe d'avenç en tots els ordres; y 
es, en el present cas, condició indispensable 
per arribar a la gran producció y ab ella al 
màxim rendiment de les energies esmersades. 
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El problema, donchs, queda reduit, desde 
aquest punt de vista, a una simple qüestió de 
moralitat, d'organisació, d'implantació, ja siga 
per medi d'una llei per l'istil de la ideada per 
l'Urzaiz o per altre medi consemblant de pràc
tiques mercantils ordenades, regulars, moder
nes, sense les quals es inútil esperar les impon
derables ventatges de la economia crediticia de 
la qual la Banca es el natural instrument. 

Llei lliberatòria de la moneda 

L'aspecte baix el qual hem vist fins ara la 
qüestió, es, sens dubte, '1 que s'ofereix a pri
mera vista, el més fàcil d'observar; més clar: 
dels obstacles que s'oposen a la creació de la 
Banca Catalana, hem estudiat fins aqui els que 
radiquen en nosaltres meteixos, els que naixen 
de la nostra manera d'esser y obrar. Mes segu
rament qu'existeixen altres entrebanchs esterns 
poderosíssims, sens l'enderrocament dels quals 
no assoliriem tampoch el nostre objecte. 

Ademes de la llei de divisió del treball, que 
no pot ésser burlada impunement, hi hà una 
altra llei encara, pertinent al cas, els efectes 
de la qual pesen feixugament sobre nosaltres, 
fins ofegar-nos. Aqueixa llei va formular-la 
Gresham quan digué: la moneda dolenta fora
gita la bona. 

Mai, en cap país del món, ha deixat de 
complir-se aqueixa llei. Ella reb ara, actual
ment, plena confirmació entre nosaltres. 

Veus-aqui, donchs, la qüestió baix son nou 
aspecte y en termes precisos: possehim un 
signe de cambi tarat, una moneda de plata 
que, si fa o no fa, ve a tenir tant sols el qua
ranta per cent de son valor nominal, y uns 
bitllets del Banch d'Espanya mancats, de bon 
troç, de la suficient garantia. Aqueixa moneda 
tarada es la que ha anat empenyent l'or de la 
circulació, el qual ha passat les fronteres per 
medi del drenatge exercit per la Banca estran
gera instalada ad hoc entre nosaltres; aquesta 
moneda tarada es la qui 'ns va treient el veri
table or de la nostra producció, la sanejada 
riquesa del nostre treball, d'acort ab l'es
mentada llei de Gresham, el compliment de la 
qual es infal·lible. El cas es aquest. Paguem les 
primeres matèries, al estranger, ab moneda 

bona, ab or; cobrem aqueixes meteixes matè
ries, transformades y regades ab la suor del 
nostre treball, en moneda falsa. Aqui teniu el 
problema esposat ab tota sa cruesa. 

L'actual estat de coses, de continuar aixís, 
ha d'esser forçosament la ruina de Catalunya. 
Y això no pot durar. El Banch d'Espanya té 
actualment la friolera de vora mil sis cents mi
lions ab billets en circulació. La garantia veri
table de aqueixa descomunal circulació fidu
ciaria —comparèu-la, sinó, proporcionalment, 
ab la dels demés paísos d'Europa— se com
posa de 391 milions ab or y una quantitat de 
plata, que comptada al preu a que 's cotisa 
actualment aquest metall en el mercat univer
sal, puja a 258 milions. Total, donchs: 649 
milions en metàlich... com garantia de més de 
1.500 milions de bitllets! 

Y encara, però, no es aqui tot. Sembla, 
naturalment, que '1 Banch d'Espanya s'hauria 
de preocupar ab gran fermesa de reduir y sa
nejar quan avans millor sa circulació fiduciaria, 
enormement estesa a l'aixopluch de concessions 
o disposicions gubernamentáis verament estú
pides... per no dir-ne una altra cosa. Donchs 
veus-aquí que ho fa tot al revés. No tenint-ne 
encara prou ab el monopoli d'emissió, hem de 
veure com, ab aqueixa moneda dolenta que 'ns 
ha tret la bona y que nosaltres admetem per 
tal, realisa una veritable monstruositat, a la 
qual no s'atreví mai encara cap Banch d'emis
sió del món. Sota la capa del crèdit personal 
—innovació deliciosa— monopolisa la Banca; 
en lloch d'esser el seu tutor y regulador 
infla negocis imaginaris y fins se podria sospi
tar si 's dedica a fer el drenatge de la nostra 
riquesa, per afavorir ab ella altres places... 
¡Això un Banch d'emissió nacional! Ara no 
aneu pas a comparar els dividendos qu'ell, ab 
aquèts procediments, reparteix a sos accionis
tes, ab els que reparteixen tots els demés 
banchs nacionals d'Europa, fins els que fan 
més gran negoci, perquè us quedaríeu escrui-
xits. 

No hi hà que dir que d'això 'n pateix tot 
Espanya. Però cal fer remarcar que la primera 
y principal víctima es Catalunya. En efecte, 
c'Aont es el treball? ¿aont es la producció? ¿No 
es especialment a Catalunya? ;No es principal
ment nostra?... Donchs, be: al món no hi ha 
més riquesa que la producció, no hi hà més or 
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que '1 fruyt del treball. Nosaltres, donchs, som 
els qui possehim el veritable or, es dir, la mo
neda bona; y per lo tant, y en virtut de la llei 
de Gresham —que 's compleix sempre!— nos
altres som els qui sofrim l'espoliació, y la sofri-
rem mentres ens avinguem a cobrar ab moneda 
tarada, vinga d'allà ont vinga. 

De remei no n'hi hà més que un: la promul
gació de la llei lliberatòria de la moneda; l'es
tabliment efectiu del patró or, en una paraula. 
Serà inútil, mentres això no 's faci, que pre
tenguem possehir Banca pròpia. Encara que 
logressim organisar-la, els títols sanejats, repre
sentatius de veritable riquesa, que aquella trac
tés d'aixecar, serien foragitats tot seguit de 
nosaltres pels valors falsos, tal com ho han 
sigut els valors de ferro-carrils, mines, y grans 
esplotacions de tota mena, deixant-nos sols 
els valors d'arbitratge y els purament locals. 
Aqui, aqui 's veu clara la raó per la qual els 
grans negocis de la nostra terra no son en 
mans dels catalans, com correspondria. 

Però, ¿y aont es l'or? — diuen alguns — 
;aont es el metall groch que 's necessita, sí és 
que tractem d'establir-lo com a patró únich ab 
poder lliberatori de cambi? 

Les velles teories de la economia mercanti-
lista, caigueren en ridícol. Ja es passat aquell 
temps en que 's creia que la riquesa consistia 
únicament en la possessió de l'or. No, l'or no 
es més que una mida, un signe regulador del 
cambi d'objectes distints. Jo dich, per exem
ple: això val una lliura d'or o tantes pessetes 
or; y tu, lector, me dones aquella quantitat 
d'or en pols, o en monedes acunyades, o en 
un altre obgecte avaluat (mesurat) en la me-
teixa quantitat or, barres, pols o moneda. En 
el fons no hi hà més que un senzill cambi de 
mercaderies. Mes el valor real, efectiu, es 
d'aquestes; l'or, la mesura, no's beu ni 's 
menja. 

No hi hà dubte, donchs, que l'or vindrà, que 
tindrem tot el que 'ns faci menester, en pro
porció a la vàlua de la nostra riquesa, això es, 
de la nostra producció. 

Els pobles més avençats, els de més tràfech, 
son els qui fan més poch ús de la moneda; 
generalment, els qui 'n posseeixen menys. Es 
el xech, document representatiu de valors reals 
de mercaderies, el qui desempenya '1 paper 
propi "de la moneda, servint d'instrument de 

cambi. La moneda s'ampra sols pels petits 
pagaments, per saldos, per les liquidacions de
finitives. 

Y veus-aquí com, arribant a l'ús comú y cons
tant del xech com a medi de pagament, ja per 
aquest sol fet tindrem creada de pura necessi
tat la nostra Banca, la Banca Catalana. 

No es cap obstacle seriós, donchs, per l'im
plantació del patró or, el fet innegable de que 
avui ens manqui per complert aquest metall. 
Ja sabem prou les raons per les quals ha fugit 
l'or d'entre nosaltres. Mes, ¿per ventura la 
nostra meteixa Barcelona posseeix ab or, 
—metall, moneda— l'import de les mercade
ries que per vàlua de molts milions importa 
cada any de l'estranger? Y no obstant les paga 
ab or, es dir, ab els xechs equivalents als mi
lions de pessetes or ab que aquelles son ava
luades. 

Aquest es el remei capaç de prevenir la 
desfeta que 'ns amenassa, desfeta del me-
teix genre, encara que de més terribles con
seqüències, segurament, que la que acaba de 
sofrir el Nort-Amèrica; no a altre fi pot con
duir la capritxosa creació de milions y més 
milions, purament nominals, sense una garan
tia efectiva, sense una base sòlida. Aquest es 
el remei, repeteixo: implantació del patró or, 
fixant legalment la quantitat màxima que pot 
ésser entregada de plata, reservant a aquesta 
solzament el paper de moneda divisionaria, 
com succeeix arreu del món civilisat. Si no 's 
fa aixís, no 'n tindrem, no 'm podem tenir mai 
de Banca pròpia. 

Resum 

De tot lo que havem esposat fins aquí se 'n 
treu en clar que, si nosaltres volem treballar 
d'una manera directa y positiva per l'autono
mia de Catalunya, si volem assolir l'instrument 
únich d'emancipació econòmica, qu'es la Banca 
pròpia, devem organisar-nos convenientment y 
moralisar y modernisar les nostres costums y 
pràctiques mercantils —això per lo que a nos
altres en particular fa referència— y devem 
ademes recabar del Gobern d'Espanya, acudint 
per això a tots els medis legals, la promulgació 
de la llei lliberatòria de la moneda. 
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Tenim tasca a fer dintre y fora de casa. 
Tenim tot un programa. Mes aquest programa 
no es pas possible que quedi reduit a lletra 
morta, com tantes y tantes conclusions de 
Congressos y Assemblees que 's celebren tot 
sovint, ni deu ésser mirat compassivament tam-
poch com una de tantes generoses utopies. No; 
això es un programa viu y una bandera de 
combat. Aquesta es una tasca, no sols realisa-
ble, sinó necessària, absolutament indispen
sable. 

Y no ho serà, no, de lletra morta aquest pro
grama. Jo 'n tinch la més complerta seguretat. 
Aquesta bandera de combat, jo sé qui se l'ha 
feta seva. Un jovent ardit, qui està instruint-se 
en les modernes lluites econòmiques, que son 
precisament les que avui dia agiten y con-
mouen el món, està disposat a posar ses ener
gies al servei d'aquesta tasca d'interès vital, 
capitalíssim per la causa y la prosperitat de 
Catalunya. 

MANUEL PUGÉS 



Beatriu 
Assaig de crítica dantesca 

(Continuació) 

Ei misteri de Beatriu y fls seus interpretes 

i 

DANT havia promès a Beatriu «dir d'ella 
lo que mai s'havia dit de cap altra». 

Aixís donchs no'n tenia prou d'haver fet l'apo
teosi de Beatriu en el cim ditxós del Paradís 
Terrestre. Tots els poetes en general han fet 
quelcom semblant respecte la bellesa que han 
cantada. Els trovadors ab llurs cants havien 
enlairades llurs dames al nivell de les Santes 
de la Iglesia. El meteix Dant no deixà de tri
butar un homenatge d'aital genre a les belleses 
que l'encisaren un cop morta Beatriu, y per 
quedar-ne convensut n'hi hà prou ab llegir 
algunes composicions del seu Canzoniere. Bea
triu li exigia una glorificació més esplèndida y 
significativa per mèrits de la qual sobressortís 
entre l'aplech gentil de ses companyes com el 
sól entre 'Is demés astres. 

Per això Dant se'n anà cap al simbolisme 
cristià que en el seu temps poblava ab la mul-
titut de les seves creacions originals totes les 
esferes de l'Art y del Saber. El simbolisme, 
dins l'Art, equival a la unió íntima de lo ideal 
ab lo real, però de manera que aquest últim 
quedi supeditat al primer. En el símbol la idea 
s encarna en un cos transparent qui mitx des
apareix envolcallat ab els raigs lluminosos de 
i ideal trascendent qui en ell s'enclou, y qu'es 
la realitat superior o, més ben dit, la única. 

En aital concepte be podem calificar de 
símbol la figura de Beatriu. En tot el curs de la 
seva evolució dins l'obra dantesca son cos va 

perdent per graus l'apariència terrenal fins çon-
vertir-se, a l'arrivar a l'últim grau, en un místich 
vas de cristall diàfan a través del qual hi llueix 
sols el néctar vivificador de la idea. Es un fan
tasma sense consistència corpórea, durant son 
vol per les regions del Paradís, y la vida's pale
sa únicament com veurem més endevant, per 
la llum de la mirada o per la llum superior del 
somriure. 

Donchs be, aquesta maravellosa fusió y mú
tua influència de lo real y lo ideal; aquesta 
identificació de l'Art y de la Vida; aquest po
der de transformar lo individual en universal y 
de saber veure les arrels pregones de les coses, 
«el gran secret obert a tothom, però vist per 
molt pochs», com diu Goethe, en el fons de la 
cosa més insignificant; aquest simbolisme, en fi, 
natural y no artificiós, espontani y necessari, y 
no violent ni convencional que informa la obra 
del Geni; totes aquestes manifestacions d'una 
meteixa essència, totes aquestes qualitats de 
l'esperit creador han sigut una vegada més ne
gades en el cas del gran poeta florentí. 

Reflexionant sobre les interminables disputes 
y controvèrsies a les quals ha donat lloch la 
obra del Dant ja desde sa primera aparició, no 
creiem que's puguin esplicar d'altra manera, 
sinó per considerar que les èpoques qui s'han 
succehit posteriorment han perdut el poder de 
comprensió de certes modalitals de pensament 
y espressió peculiars a-n aquella determinada 
edat, determinada regió, determinat partit filo-
sòfich o polítich o determinades circunstancies 
personals de l'autor; modalitats que aleshores 
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eren corrents y generals, al menys dins d'un 
cert nucle social, y la tradició de les quals ha 

; passada incompleta o desfigurada a les genera
cions vinentes. 

Al publicar-se per primera vegada la Divina 
Comèdia se fundà una Càtedra a Florencia es-
clusivament per comentar-la. Després, sense in
terrupció, fins els nostres dies un veritable 
exèrcit de comentaristes e interpretadors ha 
caigut, com llegió d'insectes famèlichs, demunt 
d'aquell arbre esplèndit, y en llur afany de cer
car un sentit culte y pregon a través de les 
paraules, se pot dir que han acabat per esbo
rrar y fer malbé la lletra. «La lletra mata, 
l'esperit vivifica.» Però en aquest cas se pot dir 
que l'esperit capritxós que massa sovint s'ha 
atribuit a la lletra de les grans creacions dan
tesques mata llur esponteneitat y sinceritat, 
condicions primeres de tota obra d'art; y, per 
sort ens queda encara la lletra, lo únich indis
cutible, ont viu y viurà sempre una bellesa 
original, trasparent, universal y humana que es 
la qui ha assegurat sa inmortalitat. 

Aqueixa munió de comentadors, molt estu
diosos, això sí, però descomptant algunes hon
roses escepcions, «binocles sense ulls», segons 
la gràfica espressió de Carlyle, en llur afany de 
reconstruir han destruit, y es que la llur admi
ració envers el Geni es devinguda adoració a lo 
qu'ells fan veure com ídol inanimat, el qual 
volen fer viure ab les inútils divagacions d'una 
imaginació pertorbada. 

Les interpretacions que's donguin de les 
obres del Geni podran esser acceptables, però 
cap serà completa. La única regla y l'únich 
mètode raonable se poden reduir a lo que'n 
diu Ruskin «simplicitat de cor», qu'es l'estat 
d'ànima qu'ell aconsella a l'artista per arrivar 
a interpretar la Natura ab tota la fidelitat 
possible. 

II 

Probarem de resumir, en el nombre més re-
duit de grupus que's pugui, les escoles d'inter
pretació dantesca per lo que's refereix al perso
natge de Beatriu. 

Son tres els grupus principals: i . " el d'aquells 
qui volen veure Beatriu com un ésser mortal 
aimat ab un amor humà y fàcil de confondre 
entre la munió de belles dames cantades pels 

poetes de tot temps y lloch; 2.0n es el d'aquells 
qui prenen la figura de Beatriu com una crea
ció alegórica qui representa sota de formes 
sensibles una idea abstracta, negant-li tota exis
tencia real; aquest grupu se pot subdividir en 
altres, segons les diferentes idees atribuides a 
l'alegoria, les quals son principalment la Teo
logia, la Gràcia y la Llibertat; 3 ." està format 
pels qui atribueixen a Beatriu una doble exis
tencia real en la vida del poeta, figurativa en 
la seva obra. 

D'aquèts grupus, el primer té un nombre 
molt reduit d'adeptes, admetent-se com de tota 
evidència el caràcter alegòrich de Beatriu. Su
posant aquest grupu 1'ausencia de tota inter
pretació, no cal dir que no'ns en ocuparem. 
Col-locats com estem en el tercer, ens cal refu
tar les doctrines esclussivistes dels del segon. 

III 

Per empendre una polèmica sobre l'existen-
cia de Beatriu cal baixar fins un terreny ont 
domina '1 més fals convencionalisme. En efecte, 
aqueixa preocupació tant corrent entre gent de 
lletres d'esprémer la pura veritat històrica de 
tots els relats d'èpoques passades qui son arri
bades fins nosaltres ab més o menys adultera
cions, aqueix menyspreu científich de la llegen
da, tant de moda, dins del camp de l'història, 
ens podem atrevir a calificar-les de manies ridí-
coles y pedants, sols comparables a les d'a
quells savis qui per sorpendre '1 misteri de la 
vida, creuen que n'hi hà prou d'analisar el cor 
paralisat o 'Is nirvis insensibles d'un cadavre, 
y fer-ne un minuciós inventari. 

Poden discutir furiosament els erudits durant 
segles sencers sobre si Homer, Troya, Ossiàn, 
Shakespeare o la Beatriu del Dant han existit 
o no; deixem-los discutir en plena indiferència, 
y no'ns sorprengui qualsevulga que sia el re
sultat de llurs enraonaments. Hi hà una realitat 
superior a-n aquella qu'acostumem anomenar 
realitat. 

Suposem que '1 resultat d'una seriosa discu
ssió hagi sigut que Homer y Troya no han 
existit mai. ¿Cambiará per això el valor y la 
significació de la Iliada? Y es que en el fons 
no's tracta més que d'una petita qüestió de 
noms. Eixos noms de Homer y Troya y 'Is de 
tots els grans homes passats y de totes les 
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grans coses passades ja no signifiquen individus 
mortals, un cop desapareguts de la terra aquells 
qui'ls portaren; son tant sols noms ab els quals 
bategem aquest quelcom inmortal, universal, 
impersonal qui llu en les paraules o fets heròichs, 
de tot lo qual els grans homes no foren creadors 
sinó vidents, inspirats copistes qui vegeren y 
copiaren el misteri de l'Existència descobert 
devant sos ulls per la mà de Deu, o be profetes 
y poderosos ressons de la música de les coses 
que algun cóp sentí son esperit. 

Poden esforçar-se 'Is erudits per desterrar la 
llegenda de la història; llurs esforços fracassa
ran sempre devant l'instint de l'humanitat 
amiga més que mai de la llegenda en aquesta 
època tant titllada de prosaica. 

Y es que 'Is fets son reals mentres son pre
sents, es dir, durant llur volada ràpida e insen
sible pel petit horitzó de lo actual. Un còp han 
passat aquest horitzó, es impossible ja estudiar 
el fet científicament, car sa volada no ha deixat 
cap rastre invariable ni inconfundible; desde 
aquell moment pertany al domini del somni, 
de la visió. Meditem eixes pregones paraules 
d'Emerson, parlant de l'Història: «El temps 
dissipa en èter brillant la sòlida quadratura 
dels fets. Cada ancre, cap llibant, cap cleda 
serveix pera conservar a un fet la seva essència 
de fet. Babilonia, Troya, Tiro, Palestrina y 
Roma primitiva han passat o están passant a 
l'estat de ficció. El jardí de l'Edèn, el sol parat 
devant de Gibeó son pura poesia ja fa molt 
temps per totes les nacions. ¿Qui's preocupa ja 
d'esbrinar aquell fet llunyà qu'hem convertit 
en constelació per tenir-lo penjat del cel com un 
signe inmortal? Londres y París y New-York 
han d'anar pel meteix camí. L'home té d'arri
bar y establir-se allí fins el cim més enlairat en 
que'ls fets descobreixen llur sentit secret y en 
que la poesia y les cròniques se confonen.» 

Entrem, donchs, en la polèmica dels inter
pretadors de Beatriu, ja qu'ella ens donarà 
lloch a fer la crítica de certes opinions qui no 
son més que corolaris d'una teoria estètica ab
surda qui separa per complert l'Art de la Vida. 

IV 

ha de fer constar primer de tot que es unà-
entre tots els comentadors la opinió qui 

veu la Beatriu de la Divina Comèdia com un 
símbol o alegoria de la Gràcia, de la Teologia 
o de la Llibertat política. La discusió se sosté 
principalment tractant-se de la Vida Nova, y 
aixís veiem que existeixen partidaris tant del 
caràcter purament humà d'aquesta encantadora 
relació, com es Eraticelli, com d'un sentit es-
clusivament alegòrich y figuratiu espressat per 
imatges sensibles, com ho entenen Biscioni y 
Rossetti; o be atribuint-li abdós caràcters, real y 
simbòlich, com ho creu Trivulzio. Per això no 
té d'estranyar que en el curs de la polèmica 
ens referim quasi sempre a la Vida Nova, per 
ésser al voltant d'aquesta obra que's remou la 
discusió sobre l'existència de Beatriu. 

Totes les ramificacions de la nova escola 
d'interpretació dantesca deriven de les doctri
nes de Biscioni, el qual, recullint una opinió 
perduda de Filelfo, preté que Beatriu no fou 
una dóna real, es dir, la filla de Folco Portina-
ri, el vehí de Dant, com fins aleshores s'havia 
cregut generalment, seguint la biografia de 
Dant escrita per Boccaccio, coetani seu, el qual 
parla detalladament de sos amors. Les princi 
pals conclusions de Biscioni sobre la Vida Nova 
se poden reduir a les següents: La Vida Nan'a 
es un tractat d'amor purament intel·lectual sens 
barreja d'amor prepi, es dir, escloent tota mena 
d'història real. L'objecte de l'amor de Dant es 
la Saviesa, a la qual posà '1 nom simbòlich de 
Beatriu qui significa la qui dona la beatitut; 
l'amor del poeta significa l'estudi; el salut de 
Beatriu la capacitat per la Ciència; les diferentes 
dones qui acompanyen Beatriu son represen
tacions de totes les Ciències; la mort del pare 
d'aqueixa donzella se pot esplicar per la mort 
del mestre de Dant y moltes altres afirmacions 
totes per l'istil qui en resum redueixen sempre 
el valor real de les paraules a les exigències 
d'un ignoscent sistema preconcebut fondat en 
la representació de la Saviesa. 

Aquesta es una de les interpretacions qui han 
formada escola. Però ja en temps del meteix 
Biscioni tot el fantastich edifici aixecat per 
aqueix comensava a enrunar-se mercès als es
tudis de Dionisi y també a una senzilla obser
vació que se li feu, això es, que si l'estimada 
de Dant era una alegoria, alegories havien 
d'esser també totes les dames dels altres poetes 
contemporanis seus, qui parlant d'amor usaren 
igualment un llenguatge místich y platònich. 



5° 
En aitals circunstancies el cèlebre dantòfil 

Rossetti sortí tot decidit a enrobustir la falsa 
construcció de Biscioni en un llibre titolat De 
Vesperit antipapal que produí la reforma. Ja 
avans el poeta Huch Foseólo suposà que Dant 
a l'escriure ses obres se proposava precipitar 
una reforma rel-ligiosa y política y arrencar la 
direcció de les ànimes de mans de 1'Iglesia; per 
això, segons Foseólo el poeta se suposa trans
portat al cel per rebre de Sant Pere la missió 
de publicar una nova fè; un dels articles d'a
questa fe era la reconciliació entre '1 Cristianis
me y '1 Paganisme y la rehabilitació de la filo
sofia antiga. 

Rossetti en sa obra esmentada preté desco
brir una doctrina secreta passant pels profetes 
jueus, pels misteris d'Ecleusis, per les escoles 
de Pitàgoras y de Plató, y continuant-se durant 
l'Edat Mitja ab els Templaris, Albigesos y 
altres. Aquestes societats secretes tingueren 
entre "llurs membres, segons Rossetti, tots els 
esperits superiors; y tota la Gaia Ciencia, tota 
la Poesia Caballeresca no usava més qu'un 
llenguatge misteriós. Dant, Petrarca y Boccacio 
foren estats, segons aquesta opinió, els capdills 
d'eixa creuada intel·lectual. Beatriu, Laura, Fia-
metta foren els noms d'aqueixa societat ideal 
per la qual ells lluitaren. La por els privava se
gurament d'esplicar-se ab el llenguatge clar y 
corrent; de manera que cal endevinar les ale-
gories y geroglífichs d'aital llenguatge per des
cobrir la veritable intenció d'aqueixos autors. 

«Usaven els Gibelins un llenguatge conven
cional, comú a tots llurs personatges més dis
tingits, per medi del qual fent veure que parla
ven d'una cosa parlaven d'una altra y aixís 
arrivaven a tenir una comunicació constant en 
mitg de tots els destorbs y persecucions» (i). 
Segons aqueix parlar, Beatriu representava el 
món imperial, la paraula Vida el gibelinisme, 
Nort el güelfisme; per això Dant titulà Vida 
Nova son llibre referint-se al nou curs de la seva 
vida política. Donna o Madonna significa i 
poder imperial, 5fl/«¡fl'emperador, Déu l'imperi, 
Satanàs el Papa, Roma l'infern y la paraula 
Amore tenia dues propietats maravelloses; en la 
forma amor resultava Roma llegida a l'inrevés, 
y la paraula sencera amore se dividia en dues: 
Amo-Re, es dir, amo V rei y significava l'afecte 

a l'emperador... et sic de cceteris. Y segons el 
plà d'aquest enginyós trenca-caps interpreta 
Rossetti passatges sencers de la Vida Nm*a y 
de la Divina Comèdia en els quals no fa res 
més que substituir les paraules per les peces 
del seu complicat mosàich. 

Aitals son, breument esposades, les dues es
coles principals d'interpretació simbòlica. 

V 

La proba inicial de l'existència real de Bea
triu, independenment de les propies confessions 
que fa '1 meteix Dant en sa obra, y la que ser
veix de fonament a totes les que's puguen re
treure en son favor, la tenim en la Vida de 
Dant, escrita per Boccaccio, en la qual aquest 
relata detalladament sos amors. Boccaccio, en 
efecte, diu en sa Vida de Dant que aquella que 
cantà '1 poeta fou la filla de Folco Portinari, 
noble florentí, vehí de la casa de Dant; y 
aquesta meteixa afirmació la repeteix en son 
Comentari (Lissó VIII) afegint que estava unit 
ab ella ab grau de prop-parents. Els biògrafs y 
comentaristes de Dant, immediatament poste
riors a l'il·lustre escriptor esmentat, com Benve-
nuto, Leonardo, Vellutello, etc., admeten com 
verídica la gesta amorosa contada per son pre
decessor. 

Però Biscioni y Rossetti contesten que la 
nova d'aquets amors no ve de més enllà de 
Boccaccio, d'aital manera que 'Is altres biògrafs 
esmentats no feren res més que copiar les pa 
raules d'aquell primer biògraf, sostinguts esclu-
sivament per la seva autoritat. 

Deixant de banda tots els arguments que's 
podrien retreure contra aitals afirmacions, ens 
sembla que n'hi hà prou per aterrar-les ab una 
consideració de sentit comú que fa Gaspary: 
«No tenim, diu, cap raó de pès que'ns permeti 
dubtar de que sia veritable la nova de Boccac
cio. Aquest fou certament el primer biògraf en 
el qual trobem aqueixa identificació de la 
Beatriu del Dant ab la Beatriu de Portinari: 
però això no es gens estrany; no s'estenen 
actes notarials sobre relacions amoroses; de 
manera que la nova pogué mantenir-se viva 
per tradició fins qu'arribà '1 dia en que algú 
escrigué la biografia del poeta», (i) 

(1) Rossetti. — Delto spirito antipapale, etc (1) Gaspary. '. — «Història de la Literatura italiana». 



El fonament principal que creuen tenir dits 
comentadors per demostrar l'esclusiva existèn
cia d'una alegoría en el fons del personatge de 
la Beatriu, de la Vida Nova, es l'haver escrit 
Dant després d'aquesta obra un tractat filosó-
fich titulat El Convit, en el qual clara y esplí-
citament personifica la Filosofia en una hermo-
síssima dona a la qual endreça sonets y cançons 
que, per tant, s'han d'entendre simbòlicament. 
La identificació que s'ha volguda fer de la 
Beatriu de la Vida Nova ab la de la Divina 
Comèdia y la dóna del Convit ha donat també 
motiu a dita opinió. 

N'hi haurà prou ab una sola observació per 
treure tota forsa a aítals raonaments. Dant 
meteix confessa esplícitament en El Convit que 
la seva estimada no es cap dóna, sinó la Filo
sofia. ¿No fóra Uògich qu'una aital confessió 
l'hagués feta també en la Vida Nova cas 
d'haver tinguda la meteixa intenció? Y no-res-
menys no trobem aquí ni la més petita insinua
ció d'aquest genre: ademés si les dones de la 
Vida Nova y del Convit fossin una meteixa 
persona, es impossible descubrir la raó per la 
qual Dant anomenà a l'una Beatriu y al'altra ni 
sisquera li posà nom, limitant-se a declarar que 
es personificació de la Filosofia. 

Però escoltem el meteix Dant qui'ns donarà 
la raó de tot lo qu'hem dit. Diu en El Convit: 
«Parlant de la inmortalitat de l'ànima posaré 
un bell coronament a tot lo qu'he dit d'aquella 
viva Beatriu, de la qual ja no vull parlar més 
en aquest llibre» (i). Y en un altre passatge: 
«Quan haguí perdut el primer amor de la meva 
ànima, vaig quedar tant aclaparat de dolor que 
no hi valia cap consol. Al cap d'un quant 

temps me vaig posar a llegir aquell llibre 
de Boeci, en el qual captiu y exilat ell havia 
trobat el consol de son esperit Y aixís 
com sol succehir qu'un home va cercant argent 
y sens voler troba or, aixís també jo qui cercava 
consolar -me, trobí no sols remei per mes llàgri
mes, sinó també sentencies d'autors y de llibres; 
considerant els quals jutjava que la Filosofia, 
qui era dóna d'aquells autors, d'aquelles cièn
cies y d'aquells llibres, havia d'esser quelcom 
suprem. Y me la imaginava en figura de dóna 
gentil, y d'aquesta imaginació va venir a cami
nar per allí ont ella se palesava realment, això 

es, en les escoles de rel-ligiosos y en les con
trovèrsies dels filosops: aixís es que, sentint-
me enlairar del pensament del primer amor a 
la virtut d'aquell altra, vaig compondre una 
cançó en la qual presentava la meva condició 
en figura d'altres coses» (i). 

Ja no's pot espressar més clarament que ab 
aquestes paraules la distinció entre l'amor pri
mer y humà y '1 segon purament intel·lectual. 

Però, adhuch prescindint d'això, no cal fixar-
se més que en la munió de detalls insignificants 
de la vida quotidiana, dels quals el llibre de 
Dant n'està plè, per quedar convensut de que 
no's tracta d'una pura alegoría. Conta '1 poeta 
que quan Beatriu se li aparegué per primera 
vegada ell tenia nou anys; que's digui franca
ment si Dant podia declarar que en aqueixa 
edat se li hagués apareguda la Filosofia. Conta 
també que la trobava a l'iglesia, pels carrers; 
que volent amagar aqueix amor als ulls de la 
gent, feia veure qu'estava enamorat d'altres 
dames. Conta, finalment, que Beatriu morí, y 
senyala precisament la data, encara que ho faci 
valent-se de paraules cabalístiques (9 de Juny 
de 1290) ¿es que; segons els nous comenta
dors, significa això la mort de la Filosofia al 
segle XIII, època de major vitalitat per la es
colàstica? 

Anem ara a la Divina Comedia y també 
allí '1 meteix Dant repeteix ab paraules clares 
e indubtables que la seva Beatriu fou una cria
tura mortal. Diu Beatriu parlant a Dant: 

Alcun tempo '1 sostenui col mio volto; 
Mostrando gli occhi giovinetti a lui, 
Meco '1 menava in dritta parte volto. 
Si, tostó come in su la soglia fui 
Di mia seconda etade, e mutai vita 
Questi si tolse a me, e diessi altrui 
Quando di carne a spirto era salita, 
E bellezza e virtü cresciuta m'era, 
Fu 'io a lui men cara e men gradita (1). 

Llegeixi's també '1 següent passatge: 

Pon giíi '1 seme del piangere, ed ascolta: 
Si udirai com' in contraria parte 
Muover doveati mia catne sepolta. 

í') // Convivio T. II, Cap. IX. 
(1) // Convivio T. II, Cap. XIII. 
(2) Purgatorio, C. XXX. 
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• Mai non t'appresentò natura ed arte 
Piacer quanto le belle membre, in eh' io 
Rinchiusa fui, e eh' or son terra sparte (i). 

Vegi's també eixa mostra del seu Canzo-
niere: 

Dice di lei Amor. Cosa mortale 
Com' eser puote si adorna e pura? (2) 

Però Biscioni per això no's queda enrera y 
torna atacar dient que Dant no podrà dir 
d'una criatura mortal frases tant atrevides com 
les següents: que la desitjaren els àngels y 'Is 
sants; que'l Cel no tingués cap més defecte que '1 
de no possehir-la; que fos destructora de tots els 
vicis y regina de la virtut; que, finalment, fos 
un veritable miracle de la Santíssima Trinitat. 
Si Biscioni no comprèn això tampoch deu com-
pendre perquè ab aquest meteix mistich llen
guatge parlaven de Laura el Petrarca y de ses 
estimades tots els poetes d'aquell temps. Aixís 
se veu en els següents exemples: 

Ah! Dio com' si novella 
Puote a esto mondo dimorar figura, 
Ched è sovra natura? 
Che ció che Y uom di voi conosce e vede, 
Somiglia per mia fede 
Mirabil cosa a buon conoscitore. 

(Guittone d'Arezzo) 

Di questa donna non si può contare, 
Che di tante bellezze adorna viene, 
Che mente di quaggiü non la sostiene. 

(Guido Cavalcanti.—Cans. VIII) 

Donna, i vostri celesti e santi rai 
Vedende acvolto in tenebre il mió core 
Immantinente il fèr chiaro e sereno 
E dal carcer terreno 
Sollevandol talor, nel dolce viso 
Gustó molti de' ben del Paradiso. 

(Ciño de Pistola.—Cans. I). 

Gentil mia donna, io veggio 
Nel muover de' vostri occhi un dolce lume, 
Che mi mostra la via, che al Ciel conduce. 

(Petrarca). 

(3) Purgatorio, C. XXXI. 
(2) Canz., II, IV. 

Tothom sab que a-n aquella època eren es
tudiades y professades ab gran entusiasme les 
doctrines de Plató sobre tot en lo referent a 
l'Amor y a la Bellesa; y encara que no eren 
conegudes pels llibres originals s'eren esteses 
mercès als de Sant Agustí, les paraules del 
qual: «Disce amare in creatura Creatorem et 
in factura Factoremi> se pot dir que foren el 
lema de tota una generació de poetes. Per això 
aquèts deien sempre que res adoraven tant en 
la seva estimada com les belleses interiors de 
l'ànima; que 'Is esperits d'orige diví se cercaven 
per la terra y recorrien gradualment tota l'es
cala de la Bellesa, ascendint desde les coses 
materials fins la Bellesa de l'Esser Suprem, les 
fulgors de la qual veiem lluir en la persona de 
la dóna estimada, en una paraula, tota la doc
trina esposada en El Convit y en El Fedre de 
Plató. 

Més llògich Rossetti, observant la meteixa 
manera de pensar y d'enraonar en tots els 
poetes d'aquells temps afirmà que totes les, 
per ell suposades, dones dels poetes foren una 
meteixa personificació del poder imperial in
vocat pels Gibelins. Ja hem vist algunes en
ginyoses aplicacions del seu sistema d'inter
pretació. 

Els antichs poetes gibelins tenien, segons 
Rossetti, una gran por del poder güelf, d'aital 
manera que per manifestar impunement llurs 
sentiments no tenien altre medi que '1 d'usar un 
llenguatge compost de paraules convencionals 
y misterioses. Aquesta raó podria covèncer tot 
lo més a qui no hagués estudiat les obres del 
gran poeta, ni conegués l'historia del seu segle. 
Cap escriptor cabalment, ni entre 'Is moderns 
ha gosat amprar un llenguatge tant lliure y 
vigorós com l'amprat per Dant en sa Gran Co
mèdia per palesar cruament devant les genera
cions presents y futures els vicis y la corrupció 
de la gent més enlairada del seu temps. 

Fora interminable el seguit d'exemples que'n 
podríem treure del gran poema. 

Rossetti ademes en cap dels intents d'apli
cació del seu sistema desenrotlla aquest d'una 
manera completa y raonada, ni fa observar la 
continuitat no interrompuda de l'alegoria dins 
del text, ni la regularitat d'aqueix secret >' 
misteriós llenguatge. 

No caldrà aquí esposar tots aquells geroglí-
fichs y trenca-caps; no pas perquè no's tinga 
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de reconèixer, per altra banda el valor deis 
lluminosos comentaris de Rossetti quan oblida 
son artificios sistema y va pel camí de la sim
plicitat, sinó perquè, ademes de no donar cap 
proba documentada de que sia autèntich aquell 
suposat llenguatge figurat dels gibelins, la supo
sició de que Dant s'entretingués ab aitals 
puerilitats destrueix totalment la idea que'n 
tenim. ¡Sí! Un poeta d'aquells qui no deixen 
pendre forma en son cervell a cap idea qui no 
hagi sortit avans roja y ardenta de la forja vital 
del cor. Negar aquest orige pregon y misteriós 
a tota la maravellosa germinació de ses obres 
es negar el poeta. 

Y per fi direm a-n aqueixos nous comenta
dor rossetians: Interpreteu l'obra del gran poe
ta de la manera que us plagui: donèu-li la sig
nificació més estraordinaria y ultra-terrena; ab 
tots vostres artificis no lograrèu alçar el Dant 
un pam més de la gran altura ont se troba si 
interpretem la figura cabdal de ses creacions 
sota la base de la seva existencia real. ¿Donchs 
què? ¿Creieu qu'un qualsevulga, d'un amor 
d'infantesa pot concebre una Divina Comèdia? 
Dieu qu'es una poca cosa per un tant gran ho
me aqueix amor de noi. Concedim-ho, qu'es 
molt concedir. ¿-No son les coses més grans les 

qui surten de les més humils? D'una gota y 
una altra se 'n forma un riu, y 'Is fets més vul
gars son la primera materia de les grans con
cepcions del Geni. Deixeu, donchs, la vostra 
tasca ab la qual no lograrèu més que empetitir 
y fer devenir mesquins xaradistes les grans 
figures qui exalten l'humanitat sencera. 

Y ara per confusió de tots aqueixos comen
taristes caldrà transcriure la condempna del 
gran Carlyle, qui pressentint l'adveniment 
d'aquells interpretadors a qui calen microscopis 
per veure les realitats que tenim a plena llum 
del sól, esclama: «Algun Crítich futur, qui 
haurà deixat totalment de pensar com Dant, 
podrà creure que tot això es pura alegoría (parla 
de la Divina Comèdia), una inútil Alegoría tal 
volta. Tot el Cristianisme, aital com lo conce
bien Dant y l'Edat Mitja, hi està simbolisat. 
Simbolisat: y no-res-menys ab quina sincera 
veritat d'intenció! ¡quant inconscient de tota 
simbolisació! El Critich futur, qualsevulga que 
puga ésser son nou pensament, qui cregui que 
la obra de Dant ha sigut concertada com una 
Alegoría, cometerá un erro grossíssim.» 

M A N U E L D E M O N T O L I U 

(Seguirà). 
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Sobre l'acció del Gobern Belga 

IH N les prop-passades eleccions y en la mort 
-*—' recent del president del consell de minis
tres belga M. de Trooz, s'ha vist el país belga 
agitat per la conjunció o acció paralela, com 
ells ne diuen, dels partits socialista y lliberal. 
Malgrat l'activa propaganda ab que han tre
ballat el cos electoral, els seus èxits han estat 
tan limitats y tan pochs en nombre que 's per
den en la robusta confirmació de poders otor
gada al partit catòlich pel sufragi. 

Se tracta d'un cas realment curiós. Vintiqua-
tre anys fa que son al poder gobernants del 
partit catòlich. En aquest com en tota humana 
organisació hi hà defectes y petiteses que apa
reixen forçosament. Els seus ministres se bara
llen, y gasten el seu prestigi, fins a tal punt 
que a cada crisi queda un sol home capaç 
d'aguantar el poder, y malgrat això, se sosté el 
partit fort encara, y continua aprofitant-se de 
les condicions de cada individu, la seva obra. 
Componen l'oposició els lliberals moderats y 
els radicals socialistes; naturalment qu'aquèts 
dos agrupaments polítichs no poden coincidir 
en una política positiva, fracassat el projecte de 
M. Bertrand de constituir una lliga ab el pro
grama de servei personal, instrucció obligato
ria y abolició del vot plural, y per això han 
adoptat la fórmula de una acció paralela, sense 
reconeixement mutual de principis. Acció pa
ralela que en el moment del poder se desfarà 
y portarà la natural separació entre la voluntat 
del còs nacional y els dogmes d'un partit. 

Y aquest es, en el meu concepte, el mèrit pri
mer y indiscutible del partit catòlich belga: ha
ver fet dels ideals de partit únicament un matiç 
de l'intensa feina acomplida respectant la cons
titució y sobre tot encoratjant l'esforç indivi
dual y fomentat la riquesa pública y la de 
l'Estat. 

En 1884 foren otorgades al partit catòlich 
les claus del poder; d'ençà de llavors s'ha gua
nyat la confiança del país ratificada en més de 

dotze eleccions per la seva política especial
ment en els rams financier, de protecció al tre
ball y instrucció pública. 

Quan pujà al poder el partit catòlich era 
constant el dèficit (que 's saldava per l'emprès
tit) causat pel pressupòsit estraordinari. El mi
nisteri que presidí M. Smet de Naeyer procurà 
no acudir al emprèstit més que en els casos 
escepcionals en que per ell, pogués alcançar-se 
un mellor resultat aplicant-lo al aument de les 
forces econòmiques del país, y d'altre costat 
incorporar gradualment al pressupòsit ordinari 
les despeses que no responien a-n aquest fi. 
Aixís del 1895 al 1902 han passat 111 milions 
al pressupòsit ordinari, els quals han sigut procú
rate per l'impòsit y s'ha reduit en aquesta can-
titat la xifra que '1 gobern estava autorisat a 
proporcionar-se per l'emprèstit. 

D'altre costat se modificava l'inversió dels 
cabals d'amortisació destinant-los a l'amortisa-
ció del deute públich. Com que els títuls estaven 
a un cambi alt era impossible l'amortisació di
recta per readquisició de valors, y se suprimia 
dels capitals a obtenir per emprèstit una suma 
igual al valor dels títuls que s'haurien adquirit 
d' ésser possible l'amortisació directa. 

Sota la par el curs de la renta, fou possible 
l'amortisació directa com s'ha fet d'ençà del 
99; d'allavors al 903 trenta milions y mitx en 
xifres rodones s'han esmerçat en l'amortisa
ció. 

Mercès a tais reformes al dèficit dels minis
teris lliberals de 58.967,000 franchs, seguí úni
cament en el temps dels dos primers ministeris 
del partit catòlich (Beemaert y Smet de Naeyer) 
un superàbit de 156 milions. Y al temps que 
lograva això, aumentava els sous dels funciona
ris, la beneficència pública, la remuneració als 
militars, els pressupòsits de policia urbana, 
higiene y sanitat, creava pensions per la vellesa, 
organisava l'ensenyança agrícola y construïa 
carrils secundaris. 



Malgrat el millor estipendi otorgat als fun
cionaris, y 1'aument de despeses ocasionades 
pel creixement de l'administració, paralel del 
de la població, per la millora dels serveis pú-
blichs y sobre tot per l'establiment de noves 
institucions, alguna de les quals ha alcançat 
dotació de 115 milions anyals (la caixa de pen
sions per la vellesa), els goberns catòlichs no 
han creat cap nou impòsit, han desgravat una 
pila de productes y recarregat únicament els 
aiguardents, complementant aixís la política an
tialcohólica que 's feia ab lleis de l'ubriaguesa 
en pública instrucció y propaganda escolar, 
suprimint de tot dret al thc, cafè y cacau. 

En la política aduanera modificada per la 
llei de 12 Juny 1895, s'ha procurat estimular 
totes les branques de la producció nacional per 
una protecció que no gravés cap objecte de 
necessari y general consum. Veiem aixís una 
reducció de tarifes per les primeres matèries, 
per articles destinats a la petita indústria y ma
terials de construcció naval (29 Desembre 1899). 
Una nova tarifa ab totes les modificacions se 
publicà en 1900. 

En quant a la l'legislació fiscal ha reduit a la 
meitat els drets de tresllat, registre y trasmissió 
en els casos que valen per procurar a l'obrer 
una habitació pròpia. Per l'adquisició de pre-
dis rurals petits o per l'herèu de petites herèn
cies, se van fer estensives en 1900 y 1903 les 
anteriors disposicions. 

Una de les feines més lloables, model potser 
de llegislació en el seu ordre, es la tasca acom
plida d'ençà de 1898 en que 's creà el ministeri 
de l'Indústria y el Treball. 

Les lleis més importants prescindint del gran 
nombre d'instruccions y decrets publicats per 
reglamentar la llur aplicació, son per anys: 98, 
reconeixement total de personalitat a les corpora
cions mutualistes. — 99, reglamentant la segu
retat y salut del medi industrial obrer. — 900, 
contracte de treball. — 900, establiment de 
pensions per la vellesa (modificada el 1903). 
!903, accidents del treball. 

Ben convençut el partit catòlich de la tras
cendencia y vital importància del problema 
obrer, el segueix ab minuciositat singular a la 
qual no aventatja cap altre poble. Les estadís
tiques y monografies del «Office du Travail» 
donen una magnífica idea de com se fa l'ins-
pecció y classificació de tots els centres indus-
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trials, y el controle del seu funcionament, visi
tes d'inspecció per observar el compliment de 
les lleis sobre accidents, treball de nois y dones, 
higiene professional, etc. 

No solament a l'obrer com a obrer sinó al 
obrer ciutadà proporciona la llegislació y insti
tucions belgues importants millores. 

Com a representació genuina de l'activitat 
fabril a cada regió s'estableixen els concells de 
l'indústria y el treball; representants proletaris 
y capitalistes vetllen pels interessos comuns y 
presten al gobern l'ajuda potentíssima de la seva 
informació sobre punts d'activitat futura. Han 
donat el seu pensar en la reglamentació del 
trevall femení en industries del cartró y el paper; 
limitació del salari retenible per malmetre o 
emplear abusivament els materials o productes, 
precaucions de seguretat y salubritat, etc. 

Els concells de prud'hommes han conciliat 
gran còpia d'incidents, havent-se convençut de 
sa importància y cercant-se'n de nous sempre 
que hi hà causa o lloch. 

Certes indústries, especialment la minera, la 
de teixits, etc. son minuciosament arreglades 
y provehides d'una excelent instrucció tècnica 
y de concursos, congressos y esposicions. Sobre 
l'ensenyança professional e industrial l'acció del 
partit catòlich ha estada tanta que no's pot 
resumir aixís com aixís. Nombroses enquestes 
del ministeri del Treball y la Indústria han 
mostrat les necessitats y organismes existents, 
el coneixement dels quals ha sigut inmediata-
ment seguit de creació de cursos, escoles espe
cials, algunes flotants, borses del treball d'apre
nents, borses de viatge, etc. En 1903 per 
ensenyança industrial se consignaren 1.500,000 
franchs que segons estadístiques no oficials han 
crescut encara en importants cantitats. 

Lo més admirable, tal volta, d'aquesta lle
gislació son les institucions de precisió. Les 
societats mutualistes, !es habitacions obre
res y les caixes de pensions belgues son cone
gudes y estimades com un dels esforços més 
nobles y més segurs per la millora del prole
tariat, obrant aquestes sota una peritíssima di
recció. Les lleis del 94 y 98 accentuaren el 
desenrotllo y estensió del mutualisme; l'estat 
y els municipis li han donat facilitat, les escoles 
lliures l'han infiltrat als joves, els grans indus
trials n'han fet aprofitar als seus obrers y final
ment el crèdit de 35.000 franchs per encorat-
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jar-la, ha pujat a 350.000. Els seus adherits 
de 50.000 a 600.000 y aixís en 1903 aquestes 
societats havien satisfet únicament per aussilis 
de malaltia uns 15 milions de franchs. Un dels 
principals objectes de les societats mútues es 
procurar una pensió als seus membres afiliant-
los a la caixa de retiro sota la garantia de l'Estat, 
qui en 1903 ha fet pujar de 12 a 15 milions la 
dotació consignada per pensions de la vellesa. 
Ab això l'adhessió del proletariat a la caixa de 
pensions ha crescut; passaven en 1902 de mitx 
milió. Ademés acordà l'Estat una subvenció 
anual de 65 franchs als obrers vells de més de 
65 anys y necessitats; essent el seu número de 
més de 200 mil, puja la despesa de l'Estat per 
tal causa a més de tretze milions. 

Un dels organismes que millors resultats han 
donat es el Comité de habitacions obreres; 
desde el segon terç del segle passat aquest pro
blema ha sigut treballat a Bèlgica; sota el gobern 
catòlich, s'ha fet una feina tant activa de pro
paganda com d'investigació per enquestes y 
estadística. 

Mercès a tot això les societats intermediàries 
entre la caixa de pensions y els obrers han 
avençat a 30.000, d'aquèts uns 60.000 milions 
de franchs destinats a l'adquisició de les cases 
hont viuen, les reduccions de drets fiscals de 
que he parlat més amunt s'han fet, pels mateixos 
comitès, estensives a una gran massa proletària, 
uns 50.000 homes qui sense ells no haurien 
aprofitat de la llei de 9 d'Agost 1899. El Mi
nisteri de l'Indústria y delTreball ha contribuït 
molt a la present millora, publicant tota mena 
de documents monogràfichs y plans sobre 
habitacions. 

L'any 1903 se dictà la llei sobre accidents 
del treball y del seu resultat no hi hà encara 
estadística oficial. Cal fer constar que anterior

ment a les entitats anàlogues constituides per 
l'iniciativa privada havia otorgat el gobern un 
subsidi anyal de 110a 115 mil franchs. 

La política econòmica y la llegislació social 
són sens dubte els punts capitals de l'obra del 
gobern catòlich, mes això no significa que siguin 
els únichs ni de molt. 

Aquestes reformes han anat acompanyades 
d'una forta protecció de l'agricultura y rema-
deria ab les indústries derivades, del foment 
de la navegació y de una millora gradual en 
tots els serveis de l'Estat. El número d'escoles 
rurals ha sigut gairebé duplicat del 89 ençà y 
la paga mínima dels mestres aumentada. Noves 
institucions de cultura secundàries y superiors 
s'han establertes y tot això fet ab un tan ample 
esperit nacional que exclueix gairebé l'idea de 
partit polítich. 

Si avui cau el govern catòlich, Bélgica no 
perdrà la potència industrial ni la excel-lent si
tuació de les seves finances, però induptable-
ment ressorgirà la lluita rel-ligiosa y el pro
blema social quedarà fortament enverinat per 
un socialisme, més vehí del francès que de 
l'alemany; les relacions entre '1 capital y cl 
treball seran més violentes y els interessos 
de l'Estat y de la futura colònia del Congo. 
abandonats o combatuts per aquells qui sem
pre els hi han fet guerra. Avui sota el nou 
quefe M. Schollaert, el partit catòlich ha re
cuperat tota la consistència que últimament 
li faltava y sembla entrenat a complir tota 
missió; fins en l'irreductible problema de re
presa del Congo ha trobat un assentiment del 
partit lliberal y sempre per la meteixa causa, 
per haver tot temps obrat segons la voluntat 
nacional y ab un ample esperit de previsió per 
l'avenir. 

LLUÍS SANTEM 
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Quatre sonets òé Us "(Dractons be ffyorta" 

Ve camí 

Llambreguen els estels y s'alça un quart de lluna. 
Nosaltres caminem; ja soni lluny de poblat. 
Floreixe?i les cançons seguides, una a una, 
y ab elles evoquem imatges que han passat. 

Seguim nostres cançons, seguim la carretera 
que'ns diu sense parlar son ànima com es, 
oscila al nostre entorn pe?iombra y polsaguera, 
sentim que son aprop els horts de taronges. 

Cruixeixprofundament la terra condormida. 
Nosaltres els companys fem desvetllar la vida 
cantant a boca plena, obrint els cors y els fronts. 

De sobte callem tots: quelcom sanglota y plom. 
Anuncia un campanar, molt lluny, la mort d'una hora. 
Silenci. Elplò ha callat. Floreixen més cançons. 

TUatinaba 

Frescor, serena, atsur. Natura desvetllaaa, 
desvetlla 'Is nostres ulls y els obre avidament. 
Com té regust natal l'oreig de matinada! 
Com beuen tots els horts l'encant del sol naixent'. 

Devalien els estels y al caure 's fan taronges 
qui neden a un atzur de fulles verd-pregòn... 
Les fulles que l'oreig breçola, dolces, flonges, 
raconten com fa 7 bés irradiant un front. 

Mira?it pel finestral de la caseta blanca, 
devots, mitg abocats enfora al cel y a l'horta, 
devant de l'Infinit, callats, entrellaçats, 

veiem passar l'encís, cu llim les flors que'ns porta, 
sentim desitg d'anar com aus de branca en branca 
y en somnis oblidem el fum de les ciutats. 

(1) Del llibre en pretnpsa «El Temple Overt» 
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Amades y companys, en calma, reposem. 
El sol va declinant. Contens a l'hora baixa. 
La serra, a l'horitzó, com una estensa faixa, 
sembla encercla l recint del benestar suprem. 

Fa estona qu hem segut, y es grat el reposà 
desprès del cansament dolcíssim y del riure. 
Oh, llavis que heu sigut encesos, no us doldrà 
cantar tot evocant, més tarí, el goig de viure. 

Seiem fora de l'hort, tocant-hi, a la vorera. 
Pel mitg dels tarongers s'esmuny la carretera 
blanquíssima depolc, silenciosament... 

Mirant cada revolt astorts, ab indolencia, 
en somnis apareix l'antiga diligencia, 
calmosa, trontollant, que's volea quan fa vent... 

Cançons be la terra 

Passem moments d'una emoció infinita... 
Oh, cantprofond que a l'ànima s'aferra! 
Cançó, bella cançó del poble, fita 
que 'ns dius que té una entranya aquesta terra... 

No sabem qui ha caritat. Sembla complanta 
que a la posta de sol aixequi l'horta. 
No son llabis humans, cançons, qui us canta 
y el vent profà, cançons, no s'us emporta. 

L'amada y jo semblem infants. S'apaga 
tota la llum del cel rogent. La vida 
resa a nosaltres y tu, amor, l'aculls 

mostrant-me, en mitg de la vesprai aubaga, 
la cançó de la terra, reflectida 
en el mirall dolcíssim dels teus ulls. 

P. PRAT GABALLÍ 

Alcira y Mars de 1907 

i 
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Comentaris a uns documents sobre 

la Crònica de Jaume I n 

La Crònica del Rei En Jaume en el XIV" sígle r ) 

IH LS testimonis de la Crònica del nostre gran 
J - J Rei en el Xiven segle, imparcialment pe
sats, son una important contribució, no la úni
ca, que s'ha de tenir en compte per resoldre el 
difícil problema de que parlàvem al principi. 
Formen el fons d'aquesta contribució les alu-
sions y omissions dels cronistes posteriors de 
les centúries XIIIa y XIVa, els códices de l'obra, 
els documents que a ella se refereixen y les 
traduccions. 

A l'estudiar el primer punt hem d'assenyalar 
el fet de que '1 primer y més bell monument 
nacional del genre històrich, consagrat per 
1 autoritat d'un monarca d'estraordinaries qua
litats, no fou conegut, o al menys citat, d'una 
manera escepcional y categòrica pels grans 
cronistes inmediats, germans seus de professió. 
La semblança de miniaturista primitiu que del 
Rei Jaume fa En Desclot, més aviat física que 
moral, sols diu en aquest últim concepte que 
«fou molt ardit e prous de ses armes, e fo va
lent e larch de donar e agradable a tota gent e 
molt misericordiós; e hac tot son cor e sa vo
luntat de guerrejar ab Serrayns» (i). En cap 
dels capítols que aquest cronista dedica el reg
nat de D. Jaume s'hi nota l'influència de la 

d) Ed. Renaixensa, cap. XII. Pàg. 55. 

obra del Conqueridor, y això pot apreciar-se 
principalment en els relatius a la presa de Ma
llorca, fills segurament d'altres relacions histò
riques avui desconegudes. 

L'elogi més calent d'un dels més coneguts 
historiadors de la decadència, y que millor la 
sintetisen, En Pere Carbonell, no enlaira el 
nostre Rei en el concepte de cronista, sinó com 
orador escolàstich y rel-ligiós y fins com 
sant (i). 

En Muntaner que sent pel gran monarca una 
admiració plena de respecte y d'entusiasme, 
que se vanagloria d'haver-lo conegut en sa 
minyonia y hostatjat en sa casa pairal de Pere-
lada, res ens diu d'ell com a historiador, y sí 

(1) Sòn tant curiosos els passatges aludits que'Is transcribim 
a continuació, a pesar de que no entren dintre de l'època qu'estu-
diem: f. LXIII—«... y encara aquest excellentíssimo Rey en Jaume 
hagué altre special do de nostre senyor Deu axí com los seus 
Apòstols, car ell entengué e sabe per si mateix sens mestre e ins
tructor les divináis scrlptures per gracia del Sant Spirit, e prel-
cava en totes festes del any en qualsevol ciutat e lloen ell se 
trobas, a honor e gloria de nostre senyor deu e dels sanets molt 
devotament e maravellosa, al·legant de pas en pas les sacres 
scriptures, e aquelles splenant com si fos un mestre en theolo-
gia.» 

f. «LXIIII... lo Rey en Jaume vulgarment appellat io gran con
quistador e aimador e detenedor de la sancta fe cathollca lo 
qual encare que no sia canonlzat, per haver ell tant sanctament 
viscut e obrat e fets miracles en sa vida, per tots los cronistes e 
histories e altres que delí han escrit es appellat rey sanct». 

(Pere Miquel y Carbonell. Chroniques de Espanya fins aci no 
divulgades... Barcelona, Amorós, 1546.) 

(
(2 Vegi's EMPORI. Any I, n.° 1, Janer de 19OT, pi. 2. 

nei n ' q u e s t artlcle es un estracte de la Revista Estadis Universitaris Catalans, y ve a completar l'estudi començat a publicar 
vzi ur. Rubió en les planes d'EMPORl. 
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sols com a sabi (i). Més encara; al judicar de 
les fonts històriques del seu regnat, o fa una 
alusió ambigua, que no se sab si 's refereix al 
llibre o a les conquestes del Rei (2), o parla de 
molts llibres en general sobre la seva vida (3) o 
de dues cròniques especials de les conquestes 
de Mallorca (4) y de València (5). Les resumi
des relacions d'aquèts dos gloriosos fets del 
nostre cronista, res tenen que veure ab les du
gués cròniques anteriors del Rei y d'En Des-
clot. Els capítols que consagra al regnat de 
D. Jaume no indiquen cap coneixement de la 
seva obra, sinó de fonts històriques noves per 
nosaltres, y desgraciadament desaparegudes, 
apart d'alguna que altra tradició, y fins confós 
recort personal de la seva primera edat. 

D'aquèts fets, com diu En Massó y Torrents 
(6), no se 'n pot deduir llei en pro ni en contra 
de l'autenticitat de la crònica real, car en l'edat 
mitjana se veu repetides vegades citar els lli
bres sense anomenar llurs autors per impor
tants personatges que aquèts siguin; no obs
tant, justament En Muntaner cita una sola 
vegada el nom de l'autor d'una crònica perdu-
da (7). 

La primera vegada que en una obra històrica 
del XIVen segle, de les que fins ara coneixem, 
se cita la Crònica del Conqueridor, es en la 
atribuida al Rei Pere el Ceremoniós, feta pen
sant en la de D. Jaume y ab el desitg d'imitar-
la. No obstant, l'alusió, clara respecte del lli
bre, no ho es en quant a sa paternitat (8). 

Els documents històrichs testimonials sobre 
els famosos Feyts d'armes, coneguts fins ara, 
comencen a aparèixer a principis del xive n se-

(1) «e après ques vae lo pus bell príncep del mon, e lo pus 
savi, e lo pus graciós e lo pus dreturer...» Ed. Barcelona, 1886, 
cap. VII, p. 32. 

(2) «E podets lio veure en lo libre de les conquestes que per lo 
senyor rey vostre pare se son feytes...» Ed. Barcelona, 1886, 
cap. 36, pàg. 83. 

(3) ....«com ja sen son feyts molts libres de la saa vida e de les 
sues conquestes e de la sua bonea de cavalleries e asaigs e proe
ses.» Id. cap. 7, pàg. 31. 

(4) ....«segons que porets entendre en lo libre quis feu de la 
preso de Mallorques.» Id., cap. 7, pàg. 32. 

(5) ....«los quals (fets) yo no vull scrlure, per ço com ja da
munt vos he dit quen lo libre qui es feyt de la conquesta ho tro-
barets.» Id. cap. 9. 

(6) Vid. Massó y Torrents. Historiografia de Catalunya en 
català durant l'època nacional. Extrait de la Revue Hispanique. 
t. XV, New York-Paris, 1906, pi. 41. 

(7) En el cap. CLXXIII de les edicions impreses cita «....la 
Gesta quen Galceran de Vilanova ne feu....» 

(8) ....«e legint lo libre 0 chfonica del senyor Rey En Jaume 
tres avi nostre...» Edició Bofarull, pàg. 233. 

gle. En rigor son cinch, dos dels quals havien 
estat ja publicats; els tres restants vàrem tenir 
la fortuna de trobar-los en les nostres recerques 
en l'Arxiu Reial d'Aragó. Publiquem tots cinch 
a continuació d'aquest petit estudi, per lo me-
teix que no abunden els documents d'aquest 
genre, y que es convenient agrupar-los definiti
vament, constituint aixís un petit diplomatari 
del Rei Jaume. 

Fins fa poch com diguérem en nostre article 
d'EMPORi, (1) el més antich testimoni historien 
de l'existència de la Crònica del Rei era la pa
ràfrasi o traducció que abans de l'any 1314 
escrigué el dominicà fra Pere Marsili. Més avui, 
mercès a un curiós document trobat pel docte 
historiador D. Andreu Giménez, en podem ei 
tar un altre d'anterior, a saber, una carta de 
Jaume II a son cosí el Rei Sanxo de Mallorca, 
manifestant-li que havia ordenat fer la còpia, 
per ell demanada, del librum actuum, o sigui 
del Libre dels fets del seu avi, y que, feta aque
lla y la comprobado, per la qual havia tingut 
que detenir-se més temps el seu correu, li en
viava per medi d'aquest. 

Segueixen en antiguitat tres documents que 
trobàrem en nostre rich Arxiu de la Corona 
d'Aragó. 

El primers d'ells, descobert ab posterioritat 
a l'esmentat article d'EMPORi, porta la data de 
18 de Juny de 1313, y en ell el Rei concedeix 
a fra Pere Marsili la suma de cent trenta sous 
barcelonesos, per escriure el llibre gestorum de 
Jaume I (2). 

L'altre es el datat a Barcelona el dia 2 d'Oc
tubre de 1335, y dirigit pel Rei Alfons III cl 
Benigne a la seva germana Donya Maria. 

L'últim document dels tres té molta més 
importància, y es l'endreçat al conegut Abat 
de Poblet, Pons de Copons, y, que segons sem
bla, se relaciona ab la famosa còpia que feu en 
aquell monestir En Celestí Destorrens, y es el 
més antich còdex dels que fins ara ens han 
conservat la preciosa autobiografia. 

Fins ara en cap dels documents aduits en 
aquestes observacions havem trobat una palesa 
afirmació de l'autenticitat de la Crònica. La 
primera vegada que se 'ns ofereix aquesta afir
mació es en 1371, casi trenta anys després del 

' (1) Número I ans asmentat. 
(2) Arx. Cor. Aragó. Reg. 274, fol. 10 v. 
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document darrerament analisat. Debem aques
ta preciosa troballa al malaguanyat Andreu 
Balaguer y Merino. 

Hem deixat per l'últim lloch el parlar dels 
códices y traduccions, perquè realment aparei
xen més tart que 'Is documents. Encara que 
uns y altres constitueixen grupos ben diferents, 
en farem d'ells un sol, per no tenir que establir 
dues divisions cronològiques. La primera noti
cia que tenim d'una edició de la Crònica de'l 
Rei Jaume no es de un text català, sinó llatí 
Poch més d'un any més tart de la data del do
cument de que hem parlat anteriorment, trobat 
per D. Andreu Giménez, el dia de la Santíssima 
Trinitat de 1314, presentava l'ilustrat frare do
minicà Pere Marsili al Rei Jaume II, en l'Iglésia 
dels Predicadors, de València, la seva traduc
ció ja complida de la Crònica, de la qual el 
Rei llegí un capítol al sortir de missa, tot pas
sejant-se pels claustres. En el pròlech de la 
versió llegim l'origen y el motiu de la meteixa: 
« Tamen valde rationi consonum in occulis illus-
trissimi Domini Jacobí Regis Aragonum, Va-
lentie, Sardinie et Corsice, Comistique Barchi-
none ac Sánete Romane Ecclesie vexilarii, Ad-
miratii, et Capitanei generalis apparuit, ut 
victoriosissimi avi sui gesta pristinis temporibus 
veraci stilo sed vulgari col·lecta, ac in archiviis 
domus regie ad perpetuam sue felicitatis memo-
riam reposita reducere?itur in medium, atque 
latino sermone diserta, et per capitula juxta 
conclusionem varietatem distincta, uníem ysto-
rialem et cronicum redderent codicem...» (1). 
Noti's be qu'en aquest paràgraf se fa observar 
que la crònica se conservava en l'Arxiu reial 
en un text català: veraci stilo sed vulgari col·lec
ta, però no la circunstancia del meteix encara 
més curiosa de que fos obra del meteix Rei. 
Aquest manuscrit que 's guardava en dit Arxiu, 
y la existència del qual testimoneja el docu
ment citat de 1371, no s'hi trobava ja en 1410, 
quan se va procedir al inventari dels bens del 
Rei Martí I (2). No deixa en cambi, d'esser 
molt estrany qu'en la llibreria d'aquest Rei se 
conservessin dugués còpies llatines datades en 
els meteixos mes y any que de la traducció 

U> Vid. Massó y Torrents. Revue Hispanique, XII, 123, 42. 
(.-) Jaime Villanueva. Viaje literario d las iglesias de España. 

Tomo XVIII. Madrid, 1851; p. 315. 

d'En Marsili, (Nones Abril 1313) (1). Consta 
també que en la llibreria del Rei Pere el Ceri
moniós de Poblet hi havia un liber vitae sancti 
Regis Jacobí in latino (2). 

El manuscrit més antich que ha arribat a 
nosaltres de la Crònica de D. Jaume es el que 
feu escriure en 1343 l'Abat de Poblet, y 's 
conserva en la nostra Biblioteca Universitària, 
ab la signatura 21-2-2. L'acabament diu aixís: 
«Aquest libre feu escriure l'honrat en Ponç de 
Copons per la gràcia de Deu abbat del honrat 
Monestir de Sancta Maria de Poblet: en lo qual 
Monestir jau lo molt alt senyor Rey en Jacmc, 
aqueyl de que aquest libre parla delís feyts que 
feu ni li esdevengueren en la sua vida. Efo es
crit en lo dit Monestir de Poblet de la ma den 
Celestí Destorrens, e fo acabat lo dia de sent 
Lambert a. xvij. dies del mes de setembre, en 
lany de M.CCC.XLIII.» Don Àngel Aguiló va 
publicar un facsímil de la primera plana 
d'aquest manuscrit, en el seu Repertori dels 
noms propis y geogràfchs citats en la Crònica 
d'en Jaume 7(3). 

A l'entusiasme del Rei Pere III pel seu glo
riós antipassat debem l'altre manuscrit trescen-
tista de la Crònica de D. Jaume. Es la còpia 
qu'en 1380 encarregà al seu escribent Johan de 
Barbastre, el nom del qual surt sovint en la 
correspondència literària del monarca. Avui dia 
se guarda a la Biblioteca del Comte d'Aya-
mans, a Palma de Mallorca, y diu aixís la sots-
cripció final: «Mandatus Serenissimi Domini 
Petri Dei gratia regis Aragonum, Valències, 
Majoricarum, Sardinice et Corsicce, Comistique 
Barchinonce, Rossilionis et Ceritanice,... Ego 
Iohannes de Barbastro de scribania predicti do
mini Regis Aragonum, oriundus Cesaraugustcc 
scripsi, Chútate Barchitwna Anno a Nativitate 
Dni M.° CCC, octuagesimo scripsi. > Comença 
el llibre: «Aquest es lo començament del prò
lech sobre '1 libre que feu el Rey en Jacme per 
la gracia de Deu Rey Darago e de Mallorques 
e de Valencia, comte de Barcelona e Durgell, 
e senyor de Montpesler, de tots los feyts e de 

(1) Massó y Torrents. Inventari dels bens mobles de! Rey Mar
ti. Revue Hispanique. XII n.° 56 y 57. 

(2) Ribera. Real Patronato de la Merced. (Barcelona, 1725 
p. 92 et. 

(3) Revista de Bibliografia Catalana. Any III, pàgs. 116 y se
güents. 
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les gràcies que nostre Senyor li feu en la sua 
vida». El títol y principi del MS. de Johan de 
Barbastro, distints del còdix de Poblet, son els 
meteixos del original custodiat en l'Arxiu Reial. 

Encara en el meteix Xiven segle hem de do
nar compte d'una traducció aragonesa de bona 
part de la Crònica feta per l'eruditíssim bibliò
fil y Mestre del Hospital Joan Fernandez de 
Heredia, per inclòure-la en la segona part de la 
seva Gran Crònica de los Conqueridores (i). 
Molt diu en favor de l'autoritat y el prestigi de 
la Crònica de D. Jaume el fet de que sols en 
el xiven segle, fos traduida al llatí y al castellà, 
honor que no va atènyer en la meteixa època, 
cap més text històrich vulgar. 

Res hem de dir de la sort que va córrer 
l'obra de D. Jaume en el XVen segle, perquè 
cau fora dels límits que 'ns hem marcat per 
aquest article. L'estudi de l'influència de la 
Crònica en l'historiografia quatrecentista re
quereix un treball analítich que tampoch podem 
fer ara. Ademés ens caldria examinar els inven
taris que han arribat fins a nosaltres de les 
Biblioteques d'aquella època. L'autorisat parer 
del Sr. Massó y Torrents es de que cap dels 
nostres cronistes del XVen segle, sembla haver 
conegut la Crònica de Jaume I. Ni en Boades, 
ni en Tomich, ni en Turell, que solen citar al
tres llibres, hi fan referència (2). 

A continuació, y per ordre cronològich, co
piem els documents citats en aquest article: 

I 

BARCELONA 5 MAIG 1313 

Jaume IIparticipa a son cosí el Rey Sanxo de 
Mallorca que ha ordenat fer la còpia per elï 
demanada del LLIBRE DELS FETS del seu 
Avi. 

«Ilustri principi Sanccio Dei gratia Regi 
Maioricarum, Comiti Rossilionis et Ceritanie, 

(1) Vegi's la taula de les rúbriques d'aquesta obra en el 
Libro de los fechos et conquistas del Principado de la Morea 
compilado por comandamiento de D. Fray Johan Fernández de 
Heredia, maestro del Hospital de S. Johan de Jerusalem. Chro-
nique de Morée auxxm et xiv siécles, publiée et traduït poar la 
premiare fois pour la Socictc de l'Orient Latin par Alfred Morel 
Falto. Genève, 1885; pàg. 51 d.l prefaci. 

(2) Ob. cit. pàg. 42. 

ac domino Montispesulani, karissimo consan
guíneo suo Jacobus per eamdem Rex Arago-
num etc. Recepta litera vestra súper mittendo 
ad vos librum actuum (i) felicis recordationis 
Regis Jacobi avi comunis, significamus vobis 
quod jam ipsum librum transcribí mandavera-
mus, et nunc, post receptionem vestre littere 
supradicte, translatum libri ipsius perfici feci-
mus ac etiam comprobari, per cuius perfectio-
nem et comprobationem cursor vester usque 
nunc habuit remanere. Sicque mittimus vobis 
translatum dicti libri comprobatum per curso-
rem predictum. Data Barchínone III nonas ma-
dii anno Domini MCCCXIII. 

Arx. Cor. Arag. R. 240, fol. 200 v. 
Revista de Huesca.—(Marzo, Abril, 1903, 

número 1.) Quién es el autor de la Crónica de 
San Juan de la Peña, por G. Llaor és, pàg. 8. 

II 

CERVERA 18 JUNY 1313 

Jaume II concedeix a fra Pere Marsih la 
suma de cent trenta sous barcelonesos dels 
drets del segell reial per escriure el iliber 
gestorumi> de Jaume I. 

Nos Jacobus, etc.—Recognoscimus et confi-
temur vobis dilecto notario nostro Bernardo de 
Aversone nostra sigilla tenenti, quod ad man-
datum nostrum oretenus vobis factum dedistis 
et solvistis de iuribus nostrorum sigillorum pre-
dictorum quantitates infrascriptas videlicet Ar-
naldo Messegerii de Camera nostra septingen-
tos quinquaginta solidos barchinonenses pro 
quibusdam necessariis camere nostre et fratn 
Petro Marsilii de ordine Predicatorum centum 
triginta solidos dicte monete pro scripturis libri 
gestorum illustrissimi domini regis Jacobi felicis 
recordacionis avi nostri et Bernardo de Sancta 
Eulalia quadraginta quinqué solidos eiusdem 
monete pro vestitu, et ideo acceptantes a vobis 
quantitates predictas mandamus eas per magis-
trum racionalem curie nostre vel alium que-

(1) Debía ser l'exemplar català que s'intitulava Libre 
feyts... del rey Enjacme... Ho confirma el fet de no estar 
cara acabada la traducció d'En Marsili, que no fou entregada 
l'any següent. 
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cumque a vobis compotum auditurum in nos-
tro compoto recipi et admiti vobis restituente 
apocha de quantitatibus solutis dictis Arnaldo 
Messegerii et ffatri Petro Marsilio et presen
ten... dicto Bernardo de Sancta Eulalia non 
habeatis apocham de quantitate sibi solute. 
Datum Cervarie XIII kalendas julii anno domi
ni MCCCXIII. 

Arx. Cor. Aragó; reg. 274, f. 10, v. 

III 

BARCELONA 2 OCTUBRE 1335 

Alfons III el Benigne demana a la seva germa-
Na Maria el llibre del seu besavi Jaume I. 

Don Alfonso, Don Alfonso (sic), por la gra
cia de Dios Rey Daragon, etc. A la alta Infanta 
dona Maria, muy cara hermana nuestra, mujer 
del alto infant Don Pedro de Castiella qui fue, 
e freyra del monasterio de Sixena, salut como 
hermana que muyto amamos dé coraçon, por 
aquien querríamos tanta vida e salut como por 
anos mismo, hermana muy cara rogamos vos 
aquel libro del senyor Rey don Jayme nuestro 
besavuelo, el qual libro fué del muy alto senyor 
Rey padre nuestro, a quien Dios perdone, e es 
con cubierta vermeyla, nos querades enviar 
luego, e si non tenedes enviedes alia do es e 
quel nos trametades sin toda tarda por el bort 
de Molina de casa nuestra, que esta carta vos 
dará. E de aquesto nos faredes muyt grand 
plazer. E nos faremos lo transladar, e si lo que-
redes enviar vos lo hemos luego. Dada en Bar-
chelona dyuso nuestro seello secreto lunes 11 
dias de Octubre En el año de nuestro senyor 
MCCCXXX cinquo. 

Cl. de Salaviridi mandato domini Regis. 
Arx. Cor. Arag. R. 536; fol. 80, v. 

IV 

BARCELONA 2 SETEMBRE 1343 

Pere el Cerimoniós mana al Abat de Poblet que 
li cnvihi tot seguit el llibre de pergamí que 
debia fer copiar d altre llibre en paper de la 
CRÓNICA de D. Jaume. 

Petrus etc. Venerabili et dilecto abbati mo-
nasterii Populeti, salutem et dilectionem. Mira-
mur de vobis et mérito quare librum pergame-
neum quem ut nobis dixistis ad opus vestri 
rescribi faceré debebatis et sumi ex quodam 
alio papireo libro nostro facto scilicet gestis 
dive recordacionis domini Jacobi Regis Arago-
num abavi nostri, nobis tamdiu mittere tarda-
vistis. Quare vos rogamus quod eum rescribi 
fecistis, alio ipsum rescribi celeriter faciendo, 
ad nos libram pergameneum supradictum pro-
tinus per latorem presencium transmittatis. 
Datum barchinone IIIo Idus septembris anno 
domini millessimo CCC°XL tercio. 

Arx. Cor. Arag. R 1059, fol. 52. 

V 

BARCELONA 31 OCTUBRE 1371 

Saurina, muller de Bartomeu de Bonany, ali
sent, declara haver rebut de Pere de Palau, 
tinent les claus del Arxiu reial de Barcelona, 
un exemplar de la Crònica de Jaume I, per 
entregar-la per manament del Rey, al'seu fill 
I infant Martí. 

Die veneris XXXI die mensis Octobris anno 
anativitate domini M° CCC° LXXI. 

Ego Saurina xcor venerabilis Bartholomeus 
de Bonany civis Barchinone nunc absentis, ex-
pensorio incliti domini infantis Martini serenis-
simi domini Aragonum regis nati et procuratrix 
generalis eiusdem viri mei, de qua procuratio-
ne constat per instrumentum publicum XV die 
Marcii anno a nativitate domini M° ccc° LX° 
nono confectum et clausum per notarium in-
frascriptum, confíteor et recognosco vobis Petro 
Palacii civi dicte civitatis tenenti claves archivi 
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Barchinone armorum dicti domini regis, quod 
de mandato eiusdem domini regis vobi facto 
cum quadam littera sua clausa sub suo secreto 
sigillo data Dertuse quarta die presentis mensis 
octobris vobis de hiis directa, tradidistis michi 
nomini dicti marití mei recipienti quemdam li-
brum pergameneum cum postibus cohepertis 
de corio virmilio scriptum in romancio et inci 
pit in rubro Aquest es lo comensament del pro-
lec/t sobre l llibre que feu el Rey en Jaume pe> 
la gràcia de Deu Rey d Aragó e de Mallorcha 
e de Valencia, comte de Barcelona e d Urgell e 
senyor de Montpeller de tots los feyts e de les 
gràcies que nostre Senyor li feu en la sua vida. 
Et postea in nigro incipit Recomte Mossenyer 
sent Jacme que fe senes obra morta es etc. Que-
quidens librum dictus dominus rexin dicta lit

tera sua mandat tradi per vos dicto Bartholo-
meo de Bonany portandum seu tradentum per 
eum dicto domino Infanti, prout continet in 
littera quam vobis restituo cum presenti. Et 
ideo renunciando predicto nomine excepcioni 
dicti libri non habiti et non recepti et dolo, ffa-
cio predicto nomine vobis de predicto libro 
presens aprocham instrumentum. 

Quod est actum Barchinone. 
Testes Bernardus Alegre, sartor dicti domi

ni infantis Martini et Arnaldus Morera, rector 
capelle palacii regii Barchinone. 

Andrè Balaguer y Merino. Un document 
inèdit relatif à la Chronique catalane du Roí 
Jacme i.er d Aragón, Paris, 1877, pàg. 8. 

A. R U B I Ó Y L L U C H 
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Emporium 

Esboç d'anàlisi temàtich 

CONTAR les excelencies del leitmotiv, o motiu conductor, ha devingut un dels communes loa 
de la Música. Son ús s'ha fet tant estensiu que fins diria's que ja no se 'n pot prescindir; 

car aquest nou aspecte de mètode y ordre en la Composició Musical sembla que li dona major 
unitat y claretat. El leitmotiv es el medi de que 's serveix avui la reflexió per normalisar la 
lliure emissió de l'inspiració. Es, en una paraula, el modern maridatge del sentiment y de la raò, 
que sempre han cohabitat en les èpoques d'esplendor de l'Art (les Fugues de Bach, les Simfonies 
de Beethoven), divorciant-se tant sols en temps de decadència. 

El leitmotiv ha existit sempre en la Música en estat latent. Ab Weber ja dona un gran pas 
en el camí que seguirà més endevant: recordem, per exemple, en el Freischütz aquelles notes 
diabòliques dels baixos a contratemps, y Berlioz, més o menys conscientment, va pressentir-lo, 
inscribint-lo en son vocabulari romàntich ab el títol à'ideafixa. Mes a Wagner li era reservada la 
glòria de donar al leitmotiv un desenrrotllo estraordinari; allò que fou accidental en els precur
sors, en ell devingué substancial: ningú ho ignora. 

Actualment l'imperi del leitmotiv sembla definitiu, no sols en obres líriques com la Salomé, 
de Richard Strauss, y 1' Ariane et Barbe Bleue, de Paul Dukas, sinó fins en obres de música 
pura, tant simfòniques com de cambra: entre 'Is exemples més recents fem esment de la Serenade 
de Max Reger y de la Sonata per violí y piano de Vincent d'Indy. 

El mestre Enrich Morera en son drama lírich Emporium no podia prescindir d'aquesta evo
lució de l'Art, y no sols s'ha sotmès a-n ella, més també li ha donat un alt grau d'interès impri
mint-hi fortament sa personalitat. Els motius principals que son el fonament de sa partitura son 
interessants per les transformacions rítmiques que sofreixen, per llur espansió melòdica y per la 
justesa ab que segueixen l'acció dramàtica subratllant-la. 

Examinaré l'obra baix aquest aspecte, sense pretendre un anàlisi total, sentint que '1 plà 
imposat me privi d'aturar-me en moltes belleses que inclou. Seguiré la fabulació sense comentaris 
(no faig crítica literària), si be 'm sembla que certes abstraccions del text son un xich confoses 
y han pogut dificultar la tasca del compositor. 

Si obrim la bella reducció de XEmporium per piano y cant, que ha fet el jove compositor 
En F. de A. Montserrat, les primeres notes que apareixen al comensar l'acció ja son un leitmotiv 
important. Es una breu succesió de quatre notes, pujant de tò a tò, que's repeteix indefinida
ment en un baix obstinat: 

•i-t — 

Veus-aquí el motiu de l'esclavitut, motiu monòton, impersonal qu'engendra una pàgina de 
música grisa, fora de tonalitat, plany desconhortat dels esclaus de Clodius, qui «volten, lligats 
de mans, plorant la morta joventut.» 



66 

Al redreçarse Nethú, deixant la feina, apareix un nou motiu, fortament ritmat, crit heròich 
que, per ses quatre primeres notes, s'emparenta fortuitament ab un motiu del Ferwaal de Vin-
cent d'Indy: 

Aquestes notes, que trobarem a cada pas en el curs del drama, no son tant sols representa
tives d'un personatge, sinó que evoquen la terra del Nord, la terra lliure que infanta als guerrers 
qui, com allau destructora, han de cobrir el sòl llatí. 

Apostrofats per Nethú, els esclaus creuen despertar d'un somni, y el motiu primer s'agita 
per disminució fins a desaparèixer quan els esclaus tornen a ésser homes y entonen cançons de 
la llur terra (i). Mes, el crit de l'amo, que 'Is empaita ab el fuet, porta novament el motiu de 
l'esclavitut; però ja no es depressiu com al principi, sinó que 's transforma en un inquiet sis-vuyt 
ab aires de rebelió: 

^£ & I EÈÜP JiFE ^ P ^ Vi!£3"tB 
Sols Nethú obté la llivertat, deguda a la frivolitat de Gorgies; y sos antichs companys de 

catpiveri, passat el moment d'exaltació, s'allunyen al ritme del motiu implacable (I). 
Avans de desaparèixer de l'obra, aquest torna incidentalment una vegada, per cert d'una 

manera ben curiosa. Sembla una irònica revenja del compositor contra l'insignificant figura de 
Gorgies, personatge descrit ab aquest dibuix incolor: 

Quan el grech diu a Rodia, aludint a Nethú: «Els seus braços tant forts, potser no abrassin 
sense fer mal!», Rodia li fa de resposta aquest sarcasme: «Y 'Is teus de por de ferme'n quasi be 
no m'abrassen!» Y el motiu de l'esclavitut (I) subratlla ses paraules: car Gorgies, l'afeminat, es 
més digne de l'esclavitut que de la possessió de la bellesa. 

Nethú queda al instant cor-près per l'hermosura de Rodia, y quan ella li diu: «Segueix», el 
motiu (II) s'esmortueix, perdent la força mascle. 

(1) Anallsi's la estructura del cant dels esclaus: la mida normal del període musical (4+4=8 compassos, segons la teoria dd 
Dr. Riemann) s'allarga d'un compàs en la 1." meitat o thesis, però s'escursa en la 2." antiíhesis per la contracció dels compassos 
6 y 7 en un aquesta elisio dona gran energia y concisió a l'Idea musical. 
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En l'escena VIII, quan Nethú y Rodia resten sois, el barbre ja no es el representant del seu 
poble: la set d'amor esborra son elevació moral. Prou que ho diu la música ab aquells tresillos 
insinúan ts: 

(y=«?fc) 

\T ^ 

3 

SÍ 
H. U b̂ * ~ " ' —̂ % * "̂  **. -

que aviat es resolen en el tema dolcíssim, esquisidament harmonisat, de la bellesa encarnada en 
Rodia: 

,fb£ts*\k-* jE^Sq t f l ^ j ¡ v \ \ i ¿f ̂  ¿a, 

Y la total sumissió devant de la bellesa queda espressada ab aquell reiterat motiu de la 
trompa: 

v ^ J l I , . 

l^ - f r g :!. 'l·al·flÀJ^^E 
El cant llunyà dels germans esclaus arrenca a Nethú del èxtasi amorós: «Ves-te'n, Rodia,» 

li diu; «me fas horror! m'has fet un malvat!» Y els corns y trompetes (II) proclamen la resurrec
ció de l'hèroe. No poden res les seduccions de Rodia, el motiu de la qual (IV) se fa insistent. 

El preludi del segon acte, que es un joiell digne de figurar en una antologia de música 
moderna, introdueix dos temes nous. El primer sembla una amenaça misteriosa: 

El segon: 

V M ? A y ^ 

^ 
^W,ti~> 

^ 1 Ü J n V i l ' b ^ ^ U r 

pmta un paisatge serenament adormit, interromput per un vigorós sis-vuyt que es un hermós 
desenrrotllo rítmich del tema II, anunciador de l'arribada dels guerrers del Nord (2). Y 's 
reprèn la descripció del paisatge. 

\ ' Aquest fragment se reprodueix dos cops més en el meteíx segon acte, pujant el tò per quintes cada vegada (primerament 
major, després en sol, finalment en rè), fent-lo sempre més imperiós, més decissiu. 
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Els dos motius VIII y IX serveixen de base al cant del pastoret que 'Is barbres volen 
sacrificar. Aquest pastoret no es un simple element del paisatge: té una ànima propia—ànima 
ben catalana—y son ingènuu parlament demanant gràcia 's complementa ab una melodia enci
sadora, sustentada per una escaienta harmonisació: 

à 
• t A ~ ^ ~ 

' f? : sf¥f*Jf^^ 

Deixem l'element guerrer y el personatge de Bar ab ses ampuloses declaracions reforçades 
pels trombons, y arribem a l'entrada de Nethú, a qui no haguérem cregut d'ànima tant complexa 
quan, al comensar el primer acte, deixa la gerra que tornejava y invoca la vida lliure. Ell ens 
apareix ara molt menys barbre, molt més civilisat, fins un poch afeminat, y ab el primer motiu 
que l'acompanyava (II) alterna una nova frase que, ab sa dolcesa y '1 característich tresillo, deixa 
entreveure l'influència de Rodia: 

^ffr^cEr 

¡Com han cambiat els sentiments primitius de Nethú! Ara ja «no per la sanch li agrada la 
victòria sinó per la victòria!» Y ab la persuado vol ier retrocedir els invasors. Mes, Bar li tira a 
la cara aquestes paraules: «Funestament l'esclavitut, Nethú, ha sembrat sa llavor en les entra
nyes d'un fill del Nord.» Y la música, ab aquella represa dels tresillos (VII), aclareix el concepte: 
es un'altra esclavitut la qui ha amansit a Nethú: l'esclavitut d'amor. 

Y apareixen noves frases, derivades dels motius de bellesa y amor, que acaben de determi
nar el nou caràcter de Nethú: 

^JLX/VJU>~AJ> 4. 

s^rrr^3^^ ££ VT33i*^ 

iÇt^-d-o^**». 

¿au. JH^fFh * \ * *ò '* v-T 1 ! = ^ ^ * ^ 
L'intervenció de Nurión, esposa de Nethú, porta un nou ^ambient '"melòdich, en un tema 

que es dels mellors de la partitura, acompanyat ab'acords sechs a contratemps: 

x*v 
fy-¿ti»sy <vwt<f>Aü- g g A r S r B B ^ ^ 

£ S : 
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Pinta una robusta tendresa d'esposa y mare, molt més onda que '1 capritxo sensual de 
Rodia, la cortesana. Que be la descriu la música, que creix d'animació, y com es totalment 
diferenta l'espressió deis tresillos que aquí ja gaire be no son feminis: 

jvv"33^ ÍÍÉII^^ÍSÉIÉÉÉII 
Y quina persistència en un meteix motiu, revelant-nos la iermesa de caràcter de Nurión: 

\^^^^ÉE£±¿$?&^ 

Les respostes de Nethú son més nobles: potser l'influència de Nurión acabara de dignifi-
car-lo. Respon ab acords graves que son coronats al demunt pel tema II. Y el diàlech segueix 
palpitant, fins que Nurión posa en joch l'amor de pare, y Nethú-'s rendeix. En el motiu XI, 
reprès a temps més viu y fort hi circula una sava viventa. Y acaba l'acte ab una categòrica 
afirmació del tema II, per trompetes y trombons. 

Parlaré ab menys detenció del tercer acte, que es més simple, oferint poca complicació 
temàtica. Al descorre's la cortina assistim a una orgia en la vila de Clodius. L'element desen
frenat es representat pel motiu: 

(Ài^n m m i \i 11 -!£____.,;; Pp; 

que ja havia aparegut en el primer acte descrivint la gatzara dels veremadors. Dintre d'aquesta 
única idea musical queda ofegada la personalitat de tots: aixís el vi y la disbauxa igualen els 
caràcters en un sol patró de degradació. Tota aquesta primera escena està escrita a grans pinze
llades, potser un xich imprecises. 

Rodia, ubriagada, brinda, y la musa austera d'En Morera no ha volgut complaure 's en acom
panyar el brindis ab reminiscències d'aquell tema de la bellesa (VI). Tot això sembla interpolat 
en la partitura. 

La sobtada aparició de Nethú torba la festa y porta de nou l'interès musical. El motiu 
heròich (II) recorda al «llop del Nord» el seu dever d'empaitar el «remat llatí»; y '1 referma en 
ses bones resolucions el recort de sa esposa, insinuat pel clarinet baix. 

Tothom fuig, menys Rodia qui, sobtadament, torna a ésser l'encarnació de la bellesa (VI, V.) 
Methú li endreça qualques conceptes abstractes, interromputs per l'arribada de Nurión qui '1 
fereix ab sa llança. El desenllaç se precipita. Nurión (XVI) sosté a Nethú ferit, el tema del 
qual (II) s'exhala una darrera vegada, y Rodia (VI), majestuosa, s'obre pas entre 'Is barbres 
atònits contemplant sa bellesa sobirana, y se 'n va vers «el mar, el blau, l'insondable mar...» 

VICENS M.a DE GIBERT 
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De Famístat 
Díàlech cíceroníà 

(Acabament) 

XXV 

91. De la meteixa manera com dels amichs 
n'es propi amonestar, y ésser represos, fent-ho 
l'un ab llibertat y sens duresa, l'altre no ab re
ssentiment sinó ab paciencia comportant-ho; 
igualment no haver-hi, en l'amistat deu creure-s, 
res més perniciós que l'adulament y la condes
cendència: per moltes causes es en veritat, 
aquest vici abominable y d'homes frívols y 
enganyosos propi, qui sols per complacencia 
parlen y mai per dir lo que es. 

92. En totes coses dolenta la dissimulació 
sent-ne—perquè '1 judici impideix de la veritat 
y l'adultera—en l'amistat absolutament repug
na-hi, perquè la veritat desfà, sens la qual ni el 
nom d'aquella romandre-n pot; y estant la força 
de l'amistat—com realment hi està—en que 
una sola ànima de moltes vingui a fer-se 'n, com 
podrà això esdevenir si un meteix subjecte no 
un sol ànim allotja, ni igual sempre, sinó va
riant, dissimulat y ab moltes cares? 

93. Res més flexible hi hà, y tortuós, que 
un esperit a qui no sols la voluntat y el senti
ment arrastren, més també el gest d'altre y ses 
mirades: 

Algú nega? nego; afirmar afirmo: fer llei jo m'he donat 
assentir a tot, 

aixís diu-ho Terentius per boca de Guathó, y 
es cert en molts, però gran follia també ab 
amichs d'aquesta manera unir-s'hi. 

94. Molts a Guathó parells en aquest món 
hi hà, y de molts, en fortuna excedint-li, honor y 

fama, de pitjors resultats n'esdevé l'adulació, 
car de la seva autoritat va revestida. 

95. Del veritable amich emperò, el llausan-
ger separar-se 's pot y distingir-se, com de les 
coses naturals y verdaderes les vanes conèixen-
se y les simulades; fins el poble, que de tants 
necis se composa, la diferència entre un ciutadà 
populatxer y adulador, y el greu ciutadà, ferm 
y sever, sol—no obstant—conèixer. Ab quins 
afalachs, no fa gaire C. Papirius en els sentits 
de tots s'insinuava al proposar la llei dels tri
butis del Poble reelegir! Jo vaig combatre-la. 

96. Però no res de mi meteix diré, ab més 
gust parlo de Scipió. Quanta d'ell—inmortals 
déus!—fou la gravetat, quanta en son discurs 
la magestat! haguéreu dit que no del poble 
romà era company sinó el capdill; mes ja '1 
sentireu, y en mans de tots l'oració hi corre: 
d'aital manera, aquella llei popular pels sufra
gis del poble repudiada fou-ne. A mi revenint, 
ja us recordeu quan favorable a la plebs sem
blava la—sobre 'Is sacerdocis—llei de Licinius 
Crassus, en el consulat de Q. Maximus, de Sci
pió germà, y de Mancinus, puix a elecció del 
poble el nomenament passava dels Uochs en el 
col-legi dels Augurs vacants. Fou aquell el qui 
primer de cara al poble 's girà parlant, mes, fà
cilment, la devoció de les inmortals deitats, 
oposant-ne a sa venal arenga, vencè; succeí 
això essent Pretor, cinch anys avans que Cónsul 
m'elegissin, aixís que més per sí meteixa la 
causa 's defensà que per l'autoritat de l'orador. 

XXVI 
97. Donchs, si en una escena—que de tal 

pot nomenar-se un poble fent tant cas d'apa-
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riències y vanitats—en quant se descobreix y 
aclara sura-hi la veritat, que serà en l'amicícia 
tota fundada en ella? car en l'amistat cosa fidel 
no tindràs, ni averiguada, si el cor de ton 
amich, com vulgarment sol dir-se, obert no '1 
veus y el teu no hi descobreixes; ni en l'esti-
mar y ésser amat segur estaràs ignorant si ve
ritat hi es. Certament aqueixa adulació—no 
obstant—per més que perniciosa sigui tant sols 
al qui l'escolta fent-ne càs pot devenir nociva: 
succeeix, aixís, ningú més complascut al llausan-
ger sentir que aquell qui més enamorat de si 
propi estant-ne, a n'ell meteix s'adula. 

98. Absolutament, la virtut també ella s'ai-
raa—car be 's coneix—quant amable sigui en
tenent; mes ara jo de la virtut no 'n parlo, sinó 
de la reputació de la meteixa, la qual molts 
en major grau que la virtut real s'estimen: eixos 
son qui ab l'adulació delecten-se, y quan a son 
gust fictament s'els parla aquelles dissimulades 
paraules, y esternes, per testimoni de ses lloan
ces prenen. No es això amistança puix l'un no 
hi vol les veritats entendre 'n, y l'altre sempre 
sols mentides parla; ni fins en la comèdia gràcia 
les adulacions farien-nos-hi soldats fanfarrons 
mancant-hi: 

Així, donchs, Thais grans remerciaments me dona? 

bastava respondre molts, però inmensos el pa-
ràssit diu-ne, car l'adulador a gust de qui l'es
colta exagera-hi sempre. 

99. Per més que aquesta suau apariencia 
arrastri a-n els meteixos que la conviden y afa
laguen, als més ferms y seriosos deu amonestar-
se que d'aital llausanja artificiosa enganyar no's 
deixin, perquè sols un estúpit a un manifest 
adulador deixarà de reconèixer; gran cura en 
que l'artificiós y amagat no s'introdueixi cal 
posar, el qual tant fàcil de descobrir no és, per
què fins y tot contradint molts cops adula, y 
està adulant quan oposar-se afecta, fins que en 
derrer terme rendeix-se—per que sembli més 
excedir-lo l'altre—deixant-se 'n superar. Hi hà 
res més vergonyós que tol-lerar ser-ne enganyat? 
Cal prevenir-ho a fi de que, igual que en YEpi-
deros, no 's digui de nosaltres: 

Eixos vells de comèdia avui trufares 
voltejani-los, estúpits, devant meu. 

100. Per cert que molt estulta persona en 
'es comèdies es el caràcter d'alguns imprudents 

vells y crèduls. Però jo no sé com de les amis
tats d'homes perfets, —es a dir, savis— a les vul
gars hem descendit, car d'aquella saviesa parlo 
a que 'Is mortals son accessibles. Tornant, 
donchs, a les primeres d'un còp aquest discurs 
finim. 

XXVIII 

La virtut, la virtut, repeteixo—oh! C. Fan-
nius, y tú, Q. Murías!—es la conciliadora d'amis
tats y les conserva: en ella la simpatía de les 
coses, sa fermesa y sa constància troben-s'hi; la 
qual al descobrir-se fent sa resplandor conèixer, 
vejent-la y retrobant-la igual en altre, acosta-
s'hi, a son tora rebent-ne la que l'altre enclou; 
d'hont ja l'amor, ja l'amistat s'encenen car ab 
dugués el nom d'estimar prengueren, que res 
més no es sinó voler al qui estimes, cap fre
tura ni utilitat cercant-hi. 

101. Aquesta sempre, fins no cercant-la, en 
l'amistat floreix: ab tal amor els vells estimí 
L. Paullus, M. Cató, C. Gallus, P. Nasica, 
Tib. Gracchus, (sogre de mon ramich Scipió), 
essent-ne jove encara; ella més entre iguals 
llueix, com entre jo y Scipió, L. Furius, P. Ru-
pilius, Sp. Mummius; mes també 'Is vells ab 
l'amor dels joves avenim-nos, com ab la vostra 
y de Q. Tubero, y a mi de gran complacencia 
m'es de P. Rutilius y A. Virginius la familia
ritat, per més que adolescents ne siguin. L'or
dre de nostra vida y naturalesa aixís ordenat 
estant, que neix una edat de l'altra, ab els me
teixos companys ab qui la carrera 's començà 
molt desitjable es a la meta pervenir-hi. 

102. Però com fràgils les coses humanes 
són y caduques, algú a qui estimem, amor 
duent-nos tothora cercar devem, puix sempre 
que de la vida l'amor s'en treu y la benevolença, 
tot el gust d'ella's fà desaparèixer. Viu Scipió 
y —per més que sobtosament fou-me arreba-
ssat— tostemps viurà, ja que la virtut d'aquell 
gran home, lo qual no pot morir vaig estimar; y 
no sols jo, qui ab mes pròpies mans tocava-la, 
tinch-la presenta, sinó que a tota la posteritat 
preclara serà y il-lustre: ningú podrà jamai en 
son esperit o en sa esperança a grans coses 
arrivar, sa imatge y son recort per model no 
proposant-se. 

103. En quant a mi, de tot lo que natura
lesa o fortuna tributaren-me res tinch que ab 
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l'intimitat de Scipió comparar-se 's pugui: en 
ella una absoluta conformitat de parers en els 
negocis de la República, consell en els particu
lars y descansat plaer en la diversió trobava-hi, 
mai, jo sabent-ho, en la cosa més mínima ofen-
gui-1, ni vaig sentir-li 'n que desagradable 'm 
fós; una sola nostra casa era y nostra vianda a 
l'ensemps presa; ni tant sols junts pel campa
ment anàrem, també quan viatjàvem y en nos
tres sojorns al bosch. 

104. De Fafició en saber y apendre sempre 
quelcom, que us en diré? en lo qual el temps, 
de la vista del poble separats passàvem. Si ab 
ell la memòria d'eixes coses acabat s'hagués 
de cap manera menys d'un amich tan íntim 
podria estar-me'n, sort que no sols aixís no es 

sinó que '1 pensament y la memòria, forces do
nant-els-hi, les augmenten sempre. D'elles ab
solutament faltat encara de mos anys consol 
n'hauria, no poguent eixa carència llarch temps 
durar: nò pesant-hi sa intensitat, els dolors 
breus cal sempre tolerar. 

Aquí teniu tot quant l'enraonar de l'amistat 
m'ha sugerit, y per finir tant sols a vosaltres 
per consell us donaré: que tal lloch a la virtut 
—sens la qual amistat no pot haver-hi —atri
buía que, fóra d'ella, altre bé no cregueu més 
gran que l'amistat, ni més excels. 

Traducció per L L U Í S N I C O L A U Y D ' O L W E R . 
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L'estany de Banyoles 

ALGUNS cops he probat ab el pinzell de 
sorpendre'l l'estany de Banyoles; mai 

n'he som eixit content. Es tant variat, té tant de 
misteri, diu tantes coses, a totes hores, tots els 
dies; està tant ben voltat, s'hi enmirallen tantes 
belleses; el cel, les braves montanyes de tots 
colors, de totes formes... que sempre m'he 
quedat a mitja feina. 

Vaig a probar de fer-hi una escursió espi
ritual. 

Som dos companys d'Art; fa temps que par
lem d'anar-hi a goitar aquell bé de Déu. Una 
matinada de Novembre, encara negra nit, surto 
de casa ben calçat, roba groixuda y un bon 
tapaboques y cap a l'estació de França atraves-
sant carrers y més carrers que dormen encar el 
sòn fort; un qu'altre trenuitador se retira 
mandrós y aburrit, y forces trevalladors mar
xen aixerits ab el típich mocadoret de l'esmor
zar. Arribo a la Estació; fort contrast de movi
ment y llum; moltes cares de sòn, però ab un 
fons alegroi. El company ja m'hi esperava en
tusiasmat; es molt més jove que jo y no havia 
estat mai a Banyoles; ens fiquem dins del vagó 
y trèiem les pipes, estre indispensable anant 
pel món. El xiulet de la màquina desensopeix 
a tothom, estroncant una colla de badalls; 
arrenca l'armatosta y fet el nom del Pare co-
mensem a fruir del viatge. Passen estacions ab 
llurs quefes morts de sòn y de fàstich, y va sent 
fosch, y més estacions y més quefes, y encara 
va sent fosch fins a Cardedeu que comensa a 
clarejar y ho fa per cert a temps, puix entrem 
a la bella comarca de la Selva, ab aquelles 
montanyes tant farrenyes de la Uocada del 
Montnegre per fons, y a primer terme, les valls 
plenes d'arbres despullats ab la roba als peus 
fent de catifa; y ve el vell català Montseny co
ronat de boires que'l Sol pinta de vius y fins 
colors; y ve Hostalrich negre y vell, però no 
arrupit, puix que en ses torres negrenques s'hi 
apuntalen les noves y alegroies casetes; y en

trem al plà de Girona, grandiós, de vegetació 
exuberant, dolç com les terres de França; y 
arrivem a la vella ciutat. Sempre l'entrada a 
Girona m'ha causat una fonda impresió artís
tica y una mena de nyonya amorosa; tot es 
íntim, tot es escaient a n'aquell diantre de 
ciutat tant quietona; un hom si troba be contem
plant aquelles vellúries simpàtiques; s'hi passa
ria la vida sense fer altre feina: però a les tres 
marxa el cotxe de Banyoles y s'ha de dinar 
avans. 

Ja som a la diligència y sortim fora porta 
sens deixar de donar un esguart de respecte a 
n'aquella joia romànica, Sant Pere de Galli-
gans; passem el passeig de Pedret vorejant el 
Ter, espectacle pintoresch de debo, y passem 
el Pont, y Sarrià, y el castell de Montagut y 
l'Hostal de la República, y entrem a la plana 
de Cornellà o de Banyoles, y encar que al lluny 
hi ovirem la silueta trencada de la vila, ne 
tenim ben be per tres quartets d'arrivar-hi. 

La entrada a Banyoles no té gran cosa de 
nou: una vila gran y endressada sens altre ca
ràcter que'l que li dona el bell Monastir. Pre
nem hostatge y eixim a tafanejar ans de que's 
faci fosch. Tirem carretera enllà fins que s'a
caben les cases: el company de sobte fa grans 
esclamacions. A la esquerra, sota una silueta 
negra de montanyes coronades d'un cel núvol 
ab esqueixos de llum daurada, sota una gran 
clapa de llum també daurada tant intensa com 
la del cel ab siluetes de montanyes cap per 
vall... l'Estany. 

Ja el sol era ben eixit quan sortirem ab la 
capsa y'ls pinzells sota el braç. 

No farem gran cosa, —vaig dir al company; 
primer s'ha de fruir ab la vista; fins que ho tinguis 
ben vist y revist no contis pas traure'n profit. 

Perquè l'Estany té punts de vista hermosos, 
però cada un ab la seva hora pròpia: l'indret de 
Font-pudosa es de grans prats verts, gemats; 
solen pasturar-hi bous y vaques; al matí a plè 

Iñ 



74 

sol té un especial caràcter; les prades verdes 
fortament il-luminades, les vaques y bous de 
cantelludes formes pròpies pera Huir ab el ciar 
obscur de la llum violenta, a segón terme la 
faixa blava de l'aigua, al fons la montanya de 
la Mare de Deu del Mont y més enllà el Canigó 
ja nevat, fa tot un conjunt brillant y rich de 
color y d'original silueta. Seguint cap a la dre-
ta's troba com un passeig d'arbres, una mena 
d'assaig d'urbanisació per fortuna sospès; no 
obstant, aquest troç a la hora del Sol, també es 
pintoresch; de tant en tant se troben unes es
tacades que s'avancen dins l'Estany terminant 
en una petita caseta de fusta pintada de vius 
colors ahont sol haver-hi lligada una barqueta; 
el quadro també es interessant; a primer terme 
jonchs que surten de l'aigua, a un costat, la ca
seta de vius colors; l'aigua blava clapejada 
d'argent viu, reflexa el Sol brillant que ja's 
decanta cap a les serres de ponent, a l'altra 
banda el voreja un turó de formes senzilles; als 
seus peus una caseta blanca mitx tapada per 
dos arbres negres y espessos. Tot es rialler; un 
suau oreig fa parpallejar l'aigua manyaga 
omplint-la de color y llum bellugadiça, els 
jonchs s'ajauen fins a besar-la, la barqueta's 
gronxa mandrosament topant ab les petites 
onades joganeres mormolant una armonia de 
petites remors... —¡que be s'hi està,— diu mon 
amich, sense desplegar la capsa! 

Dinàrem ab força gana, gràcies a Deu y, và
rem tornar al Estany pel cantó del cementiri; el 
sol ja comensava a ésser un xich baix; les mon-
tanyes anaven enfosquint-se y l'aigua aquietant-
se; encar no érem dins del misteri y ja'n sentíem 
l'atractiu; y el Sol s'amagava poch a poch darre
ra les montanyes que s'anaven ennegrint y 
també llur reflexe dins de l'aigua, y l'aigua 

quieta semblava que s'anés enfondint. Al cel 
comensà la sinfonia de color que va anar 
creixent fins als espatechs de l'adéu del Sol, en
verinant els núvols d'or y foch qu'anà mimvant, 
mimvant, fins als tons melangiosos de vert pàlit, 
y l'aigua seguint el cel cantava vergonyosa la 
meteixa tonada; un suau panteix a les vores 
donava vida al misteri de l'aigua y l'alè d'oreig 
brincant mandrosament els brins de boga ba
rrejava la vida de la terra ab la vida de l'aigua 
y s'aclarien misteris y llegendes, y naltres no 
dèiem res. 

L'ensendemà a bon matí anàrem a l'altra 
banda del estany ahont s'hi enmiralla la iglesia 
de Porqueres; tots a ben segur la coneixereu. 
Ens asseguérem apropet una bella estona a 
contemplar-la y entrarem cap dins. ¡Es hermosa 
tant de dins com de fora la bella iglesia! jo no 
la descuidaré pas pedra per pedra. Estava tan 
soleta; aquella soletat tenuament il·luminada 
corprenia; una pacífica llàntia feia llum y com
panyia a Jesús Sagramentat. Als homes de fè 
una iglesia sola ab Nostramo tancat dins del 
Sacrari els atrau y entristeix. El meu amich y 
jo li férem un xich de companyia; just era 
venint de contemplar y fruir de les belles coses 
que ha criades per estada de l'home. L'amor 
descobreix el misteri; jo recordava ben be quan 
Ell deia: «les meues delicies son l'estar entre 'Is 
homes» y 'm dolia veure'l tant sol y tant pa
cient, presoner del amor; y considerant les seues 
poderoses obres, m'esgarrifava de veure'l allí, 
sol, sense els homes. 

L'estany de Banyoles canta moltes cançons; 
aneu-hi a veure'l; molt serà que l'una o l'altra 
no us toqui '1 cor. 

JOAN LLIMONA 
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El desítg d'esser un Home 

Dels "Contes cradels" de Vílliers de PIsle-Adam 

Al senyor Catulle Mendès 

«Un dels homes devant dels quals la 
Natura pot redressar-se y dir: —Heus-
aqui un home». 

SHAKESPEARE , Juli Cèsar 

I—( L rellotge de la Borsa senyalava mitja nit 
-*—' sota un cel ple d'estrelles. En aquell temps 
les exigències d'una llei militar pesaven encara 
sobre 'Is ciutadans, y desde les ordres referents 
a la retirada nocturna, els minyons dels esta
bliments cuitavan a tancar. 

En els bulevards, dins dels cafès, els pape-
llons de gas de les giràndules desapareixien 
corrents, d'un a un, en la foscor. Se sentia 
desde fora el bruyt de les cadires dutes de 
quatre en quatre sobre les taules de marbre; 
era '1 moment psicològich en que. cada minyó 
cafeter creu oportú indicar, ab un braç rematat 
per un tovalló, les forques caudines de la porta 
baixa als derrers consumidors. 

Aquell diumenge bufava el vent trist de 
l'octubre. Rares fulles groguenques, polsoses 
y zumzejantes eren dutes per les ratxades, 
topant ab les pedres, a ran de l'asfalt; després, 
igual que rates pinyades, desapareixien dins 
1 ombra, despertant aixís l'idea de jorns banals 
jamai viscuts. Els teatres del bulevard del Crim 
°nt, durant la. vetlla, s'eren mútuament acolte-
Hats a plaer tots els Medicis, tots els Salviati y 
tots els Montefeltre, se disposaven, cataus del 
Silenci, a les portes mudes guardades per llurs 
cariátides. Carruatges y caminants, s'esclarien 
a cada instant; ençà y enllà els fanals escèptichs 
dels drapaires lluien ja fosforesciències despre
ses dels pilots de sutzures demunt dels quals 
vagaven sospesos. 

Al nivell del carrer Hauteville, sota un reflec
tor de l'angle d'un café d'apariència bastant 
luxosa un tranzeunt, un home gros, de fesomia 
saturniana, barba afeitada, d'un caminar sonam-
bulesch, llarchs cabells blanquejants sota un 
capell de feltre Lluïs XIII, guants negres sobre 
un bastó capsat d'ivori, y embolicat ab una 
hopalanda blau real, forrada d'astracà dubtós, 
s'era deturat, com si no gosés maquinalment a 
salvar la petita distància que '1 separava del 
bulevard Bonne Nouvelle. 

Eix personatge enderrerit se'n anava a casa 
seva? L'havien dut a-n aqueix reco de carrer 
únicament els atzars d'una passejada nocturna? 
Fóra estat difícil precisar-ho veient-lo tant sols. 
Es ell qui al trobar-se de cóp y volta, a la seva 
dreta, ab un d'aqueixos cristalls estrets y llarchs 
com la seva persona, —espècie de miralls 
posats, algunes vegades, als aparadors de cer
tes tabernes distingides,— s'aturà bruscament, 
se quedà parat devant per devant de sa imatge, 
y s'amidà intencionadament ab l'esguart de 
cap a peus. Després, de sobte, alçant son capell, 
ab un geste qui trascendía a temps passat, se 
saludà no sense una certa cortesia. 

Son cap, descobert tot d'una, permeté ales
hores reconèixer l'il-lustre tràgich Esperit 
Chaudval, de nom Lepeinteur, per motiu Mo-
nanteuil, rebroll d'una família molt digna de 
pilots maloins y que 'Is misteris del Destí havien 
induit a arribar a ésser gran primer actor de 
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província, cap de cartell a l'estranger, y rival 
(sovint sortat) del nostre Frederich-Lemaitre. 

Mentres se remirava ab aqueixa mena d'as-
torament, els minyons del cafè d'allí al cos
tat ajudaven a posar-se l'abrich als últims pa
rroquians, y 'Is despenjaven els capells; altres 
vessaven sorollosament el contingut de ses 
guardioles de niquel y apilotaven en cercle sobre 
una safata les monedes qu'havien copsat aquella 
vetlla. Aqueixa pressa, aqueix astorament pro
venien de la presència amenaçadora y sobtada 
de dos agents de policia qui, drets al cancell y 
ab els braços plegats, importunaven ab llur fret 
esguart el cafeter tardà. 

Ben tost totes les portes quedaren enquadra
des en sos bastidors de ferro, manco '1 portigó 
del mirall, qui per un estrany descurament, fou 
oblidat en mitg de la precipitació general. 

Després el bulevard devingué ben silenciós. 
Chaudval sol, inatent a tota aqueixa desapari
ció, era romàs en sa actitut estàtica al reco del 
carrer Hauteville, demunt l'acera, devant del 
mirall oblidat. 

Aquest mirall lívit y selènich semblava do
nar a l'artista la sensació qu'ell havia esperi-
mentada banyant-se dins d'un estany; Chaudval 
s'estremia. 

Mes, ai! en aqueix cristall crudel y melincò-
nich, el comediant acabava de veure's envellit. 

Notà que'Is seus cabells, ahir encara pebre y 
sal, cambiaven d'aspecte al clar de lluna; això 
era un fet! Adéu ovacions y corones, adéu roses 
de Talia, llorers de Melpòmene! Calia pendre 
comiat per sempre més dels aplaudiments y les 
llàgrimes, d'Ellevious y de Laruettes, dels 
grans habillaments y l'afectada naturalitat, dels 
Dugazon y de les ingènues! 

Calia devallar a tota pressa del carro de 
Tespis y veure'l com s'allunyava enduent-se'n 
els companys! Després veure 'Is oripells y 'Is 
gallarets qui, al matí, onejaven al sol fins al 
demunt de les rodes, joguines del vent joiós 
de l'Esperança, com desapareixen al capvespre 
pel recolse llunyà del camí. 

Chaudval, bruscament conscient de la cin
quantena (era un home excel·lent), feu un sos
pir. Una boira li enterbolí la vista; una mena 
de febre d'hivern s'apoderà d'ell y l'alucinació 
dilatà les nines dels seus ulls. 

La fixesa selvatgina ab la qual son esguart 
penetrava el vidre providencial acabà per donar 

a sos ulls aquella facultat d'engrandir els objec
tes y de saturar-los de solemnitat, que 'Is fisio-
logistes han descobert en els individus atacats 
d'una emoció molt intensa. 

El llarch mirall se deformà donchs sota sos 
ulls carregats d'idees tèrboles y àtones. Recorts 
d'infanteça, de platges y onades argentines, li 
dançaren dins del cervell. Y aqueix mirall se
gurament a causa de les estrelles qui enfon-
dien aparenment la superfície, li produí de 
moment la sensació de l'aigua dormenta 
d'una cala. Després inflant-se encara, gràcies als 
sospirs del pobre vell, el cristall prengué 
l'especte de la mar y de la nit, eixes dues 
velles amigues dels cors desolats. 

Ell se samfoní una estona d'aquesta visió, 
però '1 reflector qui enrogia la rosada freda 
derrera d'ell, demunt son cap, li va semblar, 
repercutint al fons del mirall terrible, com la 
lluissor d'un far de color de sanch qui senya
va '1 camí del naufragi al vaixell sens nort ni 
guia. 

Ell s'allunyà aqueix vèrtich y 's redressà en 
sa petita figura, ab un esclat de riure nirviós, 
fals y amargant, qui feu estremir, sota 'Is arbres, 
els dos agents de policia. Molt sortosament per 
l'artista, prenent-lo aquells per un vagabond 
borratxo, per un foll enamorat tal volta, segui
ren son passeig oficial sense concedir cap més 
importància al pobre Chaudval. 

— Be, renunciem! digué senzillament ab veu 
baixa, com el condamnat a mort qui, despertat 
sobtadament, diu al botxí: «Estich per vos, 
amich». 

Desde aleshores el vell comediant s'aven
turà a fer un monòlech ab una postració 
bestial. 

— Vaig obrar ab prudència, seguí dient, quan 
vaig encarregar l'altie dia a la senyoreta Pin-
son, ma bona companya (qui té tant de bò ab 
el ministre) que m'obtingués, ab una espressi-
va recomanació, aqueixa plassa de guardià de 
far qu'havien tinguda 'Is meus pares sobre les 
costes ponentines. Y té! ara comprench l'efecte 
estrafalari que m'ha produit aqueix reflector 
dins d'aquest mirall!... Era la meva primera 
intenció. La Pinson m'enviarà '1 nomenament, 
ben segur. Y jo aniré a tancar-me dins mon far 
com una rata dins d'un formatge. Llumenaré 'Is 
vaixells de lluny, sobre la mar. Un far! això té 
sempre l'aire d'una decoració. Estich sol al 



món: decididament es l'alberch que correspon 
als dies de la meva vellesa. 

De còp, En Chaudval va interrompre el seu 
somni. 

— Ah!, digué, palpant per les butxaques sota 
l'hopalanda, però... aqueixa carta que m'han 
dut del correu aixís que me'n anava, du potser 
la resposta?... Com pot ser! anava a entrar al 
cafè per llegir-la y me'n só oblidat! —Verdade-
rament, decaich!— Be! ja la tinch! 

En Chaudval s'acabava de treure de la but
xaca una ampla carpeta, d'ont s'escorregué, tot 
just oberta, un plech ministerial que cullí fe-
brosament y llegí d'una llambregada, sota la 
llum roja del reflector. 

— El meu far! la meva credencial! digué cri
dant. «Salvat, Deu meu!» afegí per una vella 
costum maquinal, y ab una veu de falset tant 
brusca, tant diferenta de la seva, que endreçà 
una mirada al seu voltant, pensant si estava 
present allí un tercer. 

—Vaja, calma y... a ésser home, — repren
gué ben tost. 

Mes al dir això, l'Esperit Chaudval, de 
nom Lepeinteur, per motiu Monanteuil, se 
deturà com si 's fos cambiat en estàtua de 
sal; aquest mot semblava que l'hagués inmo-
vilisat. 

—¿Y ara? — prosseguí després d'un silenci. 
— ¿Quin desitg he tingut? ¿Ésser un Home?... 
Després de tot, ¿perquè no? 

Plegà 'Is brassos, tot reflexionant. 
—Vet-aquí que fa prop de mitg sigle que 

represento, que espresso les passions dels altres 
sense sentir-les mai, car, en el fons, jo mai he 
sentit res, jo meteix. ¡No só estat, donchs, un 
semblant dels «altres» més que de per riure! 
— ;No soch, donchs, més que una ombra? ¡Les 
passions, els sentiments, els actes reals, REALS! 

¡Vet -aquí, vet-aquí lo que constitueix l'HOME 
pròpiament dit. Donchs, ja que 'Is anys que duch 
m'obliguen a entrar dins de l'Humanitat, tinch 
de probar de tenir passions o qualsevol senti
ment real... ja qu'es això la condició sine qua 
"ou, sens la qual no 's pot aspirar al títul 
d Home. Vet-aquí un raonament ben sòlit; 
d un bon sentit incontrastable. — Cerquem, 
donchs, allò qu'estigui més relacionat ab la 
meva natulesa, desvetllada al fi. 

Medità una estona, després reprengué me-
linconicament son monòlech: 

—¿-L'amor?... es massa tart. ;La Glòria?... ja 
l'he coneguda!... ¿-L'Ambició?... Deixem aques
ta futesa pels homes d'Estat! 

De sobte, feu un crit: 
—Jo ho tinch, — digué: EL REMORDIMENT!... 

vet-aquí lo que s'adiu ab el meu temperament 
dramàtich. 

Se mirà en el cristall fent una cara convul
sionada, contreta, com per un horror sobre-
humà. 

—¡Això es! — digué: — ¡Neró! Macbeth! 
Orestes! Hamlet! Erostrat! — ¡Els espectres!... 
¡Oh, si! Vull veure'm voltat d'espectres de 
debò!. . com tots aquèts homes qui tenien la 
sort de no poder donar un pas sense trobar-se 
ab espectres. 

Se donà un còp al front. 
—Però, ¿còmr... ¡Soch ignocent com l'anyell 

a punt de néixer! 
Y després d'un altre parèntesi: 
—¡Ah! no hi fa res, — digué: — qui vol 

el fi vol els medis!... Jo be tinch el dret d'arri
bar a ésser lo qu1'hauria d'ésser, costi lo que 
costí. ¡Tinch dret a l'Humanitat! Per sentir 
remordiments, ¿cal haver comès crims? Donchs 
be, vinguen crims: ¿-què hi fa això, desde '1 mo
ment que serà... per un motiu raonable?... Si... 
¡Sigui aixís! (Y 's posà a fer un diàlech:) — En 
faré d'horribles. — ¿-Quan? De seguida. No ho 
deixem per demà! —¿De quina mena? ¡No més 
un!... ¡Però gros, però estravagant de ferocitat, 
d'una tal manera que farà sortir totes les Fú
ries de l'infern! — ¿Però quin? — Diantre, el 
més esclatant—... ¡Bo! ¡Ja '1 tinch! ¡L'INCENDI! 
¡Ja no tinch, donchs, de fer res més que incen
diar! fer la maleta! tornar, degudament arre-
serat derrera '1 vidre de qualsevol cotxe de 
parada, fruir el meu triomf en mitg de l'as
torada gent! recullir acuradament les maledic
cions dels moribonds, y afagar el tren del 
Nort-Oest ab els remordiments al demunt per 
tots els dies que 'm queden de vida. Tot 
seguit, me 'n aniré a amagar-me dins del meu 
far! dins la llum! en ple Occeà! ont, per conse
güent, la policia no 'm podrà descubrir mai, 
essent com serà '1 meu crim desinteressat. Y 
allà 'm desesperaré tot sol.—(Aquí Chaudval se 
redreçà, improvisant aquest vers de tirat abso
lutament cornelià:) 

allunyant la sospita la magnitut del crim! 
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Ja està dit. — Y, ara — digué finalment 
aquell gran artista, cullint una pedra de terra 
després d'haver mirat al seu entorn per asse
gurar-se df la solitut que '1 voltava — y ara 
tu, ja no reflectarás l'imatge de ningú més. 

Y llençà la pedra contra '1 mirall que 's 
trencà en mil bocins radiants. 

Complert aquest primer dever, y fugint a 
tota presa, com si estigués satisfet d'aquesta 
primera, però enèrgica, acció d'esclat, En 
Chaudval se precipità cap els bulevards, ont, 
uns quants minuts després, feta senyal, se 
deturà un cotxe, dins del qual saltà, y desapa
regué. 

Dues hores després la resplendor d'una 
encesa inmensa, eixint de grans magatzems de 
petroli, d'olis y de cerilles, reflectien per tots 
els vidres de l'arrabal del Temple. Bent tost 
les esquadres de bombers, corrent y empe
nyent llurs aparells, acudiren de tots cantons, 
y llurs trompetes, espargint llòbregues estri
dències, feien desvetllar sobressaltats els habi
tants d'aquella populosa barriada. Passos pre
cipitats en gran nombre repercutien demunt les 
aceres; la gentada obstruía la gran plaça del 
Chateau-d'Eau y 'Is carrers vehins. S'organisa-
ven serveis d'ordre a tota pressa. En menys 
d'un quart un destacament de soldats formava 
cordó tot al entorn de l'incendi. Els de la poli
cia, a la claror sangnosa de les antorxes, con
tenien l'afluència humana per aquells voltants. 

Els carruatges, presoners, no circulaven. 
Tothom esvalotava. Se sentien crits llunyans 
entre 'Is terribles espetechs del foch. Les vícti
mes xisclaven, preses dins d'aquell infern, y 'Is 
sostres se desplomaven al llur demunt. Un 
centenar de famílies, les dels obrers d'aquells 
magatzems qui 's cremaven, quedaven ¡ai! 
sense recursos y sense llar. 

Allà baix, un cotxe solitari, carregat ab dues 
grans maletes, s'estava parat derrera la gen
tada detinguda al Chateau-d'Eau. Y dins 
d'aquell cotxe, hi havia l'Esperit Chaudval, de 
nom Lepeinteur, per motiu Monanteuil; de 
tant en tant, apartava l'estor y contemplava la 
seva obra. 

—¡Oh! — deia per ell de baix en baix, com 
me sento en l'horror de Déu y dels homes! — 
Si, vet-aquí, vet-aquí la senyal de reprobació!... 

La cara del bon vell comediant era ra-
dianta. 

—¡Oh miserable! — mormolava, — quins 
insomnis de venjança esperimentaré en mitg 
dels fantasmes de les meves víctimes! Sento 
ressorgir dintre meu l'ànima d'un Neró, cre
mant tota Roma per exaltació d'artista! d'un 
Erostrat, cremant el temple d'Efeso per amor 
a la glòria!... d'un Rostopschine, cremant Mos
cou per patriotisme!... d'un Alexandre, cremant 
Persèpolis per galantería, per la seva Thaïs 
inmortal... Però jo cremo per DEVER, puix no 
tinch cap altre medi d'existència! Jo cremo 
perquè 'm dech a mi meteix!... Y pago '1 deute! 
Quin home que seré! Com viuré! Si, vull saber 
per fi, lo que s'esperimenta quan s'es un mal
vat. ¡Quines nits, magnífiques d'horror, vaig a 
passar deliciosament!... ¡Ah! respiro! reneixo!... 
existeixo!... ¡Quan penso que só estat come
diant!... Ara, com queja no soch, als ulls gro
llers dels humans, més que un cap pel botxí, 
fugim depressa com el llamp! 

Anem a tancar-nos dins del nostre far, per 
fruir-hi en pau els meus remordiments. 

L'endemà passat a la tarda, En Chaudval, 
arribat sense dificultat al lloch del seu destí, 
prenia possessió de son vell far desolat, situat 
sobre una de les nostres costes septentrio
nals: llumenar devingut en desús, demunt d'una 
construcció en ruina, y revifat per ell en virtut 
d'una compassió ministerial. 

Ab prou feines aquella senyal podia tenir 
alguna utilitat: no era més que una so
breabundancia, una prebenda, una habitació 
ab un llum al cap de munt, del qual podia 
prescindir tothom, ab la sola escepció d'En 
Chaudval. 

El digne tràgich, després de dur-hi '1 seu 
llit, menjar y un gran mirall per estudiar-hi els 
seus efectes de fisonomia, se tancà allà dins 
tot seguit, a aixopluch de tota sospita humana. 

Al seu voltant remorejava la mar, ont el vell 
abim dels cels banyava ses clarors estel·lars. 
Veia les onades escometre la seva torra sota 
l'embat del vent, com l'Estylita podia contem
plar les arenes topant contra la seva columna 
a les ratxades del shimiel. 

Al lluny, seguia, ab una mirada perduda, la 
fumarola dels vapors o les veles de les barques 
pesqueres. 

A cada moment aqueix somniador oblida
va '1 seu incendi. — Pujava y baixava l'escala 
de pedra. 
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A la tarda del tercer dia, En Lepeinteur, 
diguem-li, assegut dins de sa cambra, a sei
xanta peus demunt les ones, rellegia un diari 
de Paris ont se describía l'història del gran 
incendi de la nit anterior. 

Un malfactor havia tirat uns quants mistos 
dins les caves de petroli. Un incendi mons
truós, qui havia donat feina tota la nit als bom
bers y a la gent dels barris vehins, s'havia 
declarat a la barriada del Temple. 

Prop de cent víctimes havien mort; famílies 
desgraciades eren romases en la més negra 
misèria. 

Tota la plaça estava de dol, y treia fum 
encara. 

No se sabia '1 nom del miserable qui havia 
comès aqueixa malvestat y, manco encara, el 
mòvil del criminal. 

Al llegir això, En Chaudval saltà d'alegria y 
fregant-se les mans febrosament, se posà a 
cridar: 

—¡Quin èxit! ¡Quin maravellós pervers que 
soch! ¿Tindré visions? ¡Qu'espectres que veuré! 
¡Ja veig ben be que serè un Home! Ah! el medi 
es estat dur, ja ho comprench! però calia 
fer-ho!... calia fer-ho! 

Al tornar a llegir el diari parisench, y al 
veure que, segons deia, se donaria una repre
sentació estraordinaria a benefici dels perjudi
cats, En Chaudval murmurà: 

—¡Té! vet-aquí que jo hauria d'haver ofert 
el concurs del meu talent a benefici de les me
ves víctimes! Hauria sigut la meva vetllada de 
comiat. Hauria representat V Ores tes. Ho hauria 
fet ab tota naturalitat... 

D'aleshores ençà En Chaudval començà a 
viure dins del seu far. 

Y esdevingueren caigudes de tarda, y la 
successió de les nits. 

Una cosa succehia que esparverava aquell 
artista. ¡Una cosa terrible! 

Per contrarietat de les esperances y previ
sions, sa conciencia no li senyalava cap remor
diment. Cap espectre se li aparegué! No sentia 
res, però absolutament res! 

No podia creure aquell Silenci. No se '1 es-
plicava pas. 

De vegades, devant del mirall, s'adonava de 
que '1 seu aspecte de bonhomia era igual 
qu'avans. — Furiós, aleshores, saltava demunt 
les senyals, que trasbalsava, ab la radiosa 
esperança de fer naufragar algún vaixell allà 
al lluny, a fi d'ajudar, d'activar, d'estimular 
el remordiment rebelde, d'excitar els es
pectres. 

¡Feina perduda! 
¡Atentats estèrils! ¡Esforços debades! No 

sentia res. No veia cap fantasma amenaçador. 
Ja no podia dormir; a aital estat el duhien la 
desesperació y la vergonya. Fins que una 
nit, per haver-li sobrevingut una congestió 
cerebral en sa solitut lluminosa, tingué uns 
moments d'angoixa, en els quals se posà a 
cridar,—al bruyt de l'occeà y mentres els grans 
vents flagellaven fortament la seva torra per
duda en l'infinit: 

—¡Espectres!... Per l'amor de Deu!... Quejo 
vegi, encara que no sigui més que un espectre! 
— Me l'he ben guanyat. 

Però '1 Deu qu'ell invocava no li concedí 
gens ni mica aquest benefici, y '1 vell histrió 
morí, declamant sempre en son ènfasi debades, 
son grin desitg de veure espectres... sense 
compendre qu'ell meteix era allò que cercava'. 

Trad. per EMILI VALLÈS 



So 

poemes 

ía pomera enctsaòa 

ELS terraçans colrats y aixerrahits, florida qu'cra, guaitaven, en la festa per ells ignota de son 
blanch-rosat, els fruits avenir... Fruitada, la saccejaven brutalment per heure'n les dolçors... 

Y ella era única sobre la delicia del pradell esmeragdí. Un reguero argentat, passant al lluny, 
cantava per ella, y, amorós, amorós, deixava fugir terra endins, vers les arrels de Varbre galant, 
fils regalats de son aigua trescadora... Pomera en flor, cel en flor, y eji flor els aires, un dematí, 
ab les robes folgades y flotants, estatua viva en rosa y neu, Elianor, vinguda en romiatge d'encís 
y de frescor, travessa el pradell y devora ïarbre en festa, deturà els passos. Plagueren flors. 
Brillaren les ametistes dels ulls d'Elianor. Pa a son pit, prengué, de la branca més florida les 
flors de blanch més pur, y, altra vegada en romiatge de frescor y d'encís, travessà el pradell. Al 
lluny, guaità encara l'arbre en festa. Després, per sempre, se perdé... Sobre la delícia del pradeh 
esmeragdí, tota flor, fou la pomera dies y dies. Après, ni una sola poma. Après, y mai més... Sols 
flors al temps de flors, quan era el cel en flor y en flor passaven els aires... Colrats y axerrahits 
els terraçans la miraven en la festa per ells ignota de son blanch-rosat... ¡Xorca, ha esdevinguda 
xorca!, deien ab menyspreu, xorca, la malestruga! ¿Arrenquem-la? ¡Va! Y l'aixada els queia 
de les mans al primer colp..., y al segon..., y al tercer... y sempre! 

ÍUçenba ejt flor 

Els dies d'Helena y els dies d Anna igual per igual s'escolen en el temps. El temps, però, es 

de roses y d'aucells per Helena y per Anna. Elles amen les roses y els aucells, y amen les blan

ques robes. Per Anna y per Heleiza el temps du garlaudes, y cants, y blancors... Elles son quieta 

llegenda en flor sota la flor de sol de llurs cabelleres. Viuen en puresa. Viuen en santetat. El 

treball els és dolç y lleu. Sovint les mans nedeues s ajunten. Sovint els ulls d'atzur d'Helena 

s'encanten en els ulls d'atzur d'Anna. A voltes, se perden entre branques en el jardí eles, y, se 

criden; —Aaaanna!... —Heleeenal Llurs veus tenen les tremolors y els desmais d'un belar d'ove

lla., j Viuran, segles enllà, en un retaule de llirs y colomes? ¿ Lesgarrifança d'un cant del poble 

les durà a través dels tempsr... 
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"LA PAGA ALS SEGADORS" L. Lhermitte 





Joan Bta* Tiepolo 

Aquest gran pintor mural, inventor se pot dir del escorç en les seves visions maravelloses, 

realisades en tantes y tantes voltes y cúpoles, aquí se 'ns presenta com un aigua-fortista viu; 

aquéts dos exemplars tenen un moviment y vida especial y están fets ab un desembràç 

gran, després seguit per Goya, Fortuny y tot l'aplech dels moderns que tothom coneix. 





Estàtua eqüestre de Bartolomé Colleoni, capdill venecià de molta anomenada; es una 

estàtua digna pariona de la eqüestre del emperador romà March Aureli que's troba a dalt del 

Capitoli a la ciutat de Roma; però ab una gran vida y energia y una posa molt mirada y 

remirada per molts dels moderns esculptors. 



y. Sardà 

E n Sardà es un pintor jove prou conegut; les seves obres tenen una gran fidelitat 
fotogràfica sense fotografia; això, menties lo representat tingui cariícter, com la mostra que 
presentem, se pot acceptar, però en escenes arreglades té l'inconvenient de faltar-hi la pròpia 
manera y la veritat de sentiment. Aquesta mena de vidents tenen forçosament de limitar la seva 
esfera d'acció. 





Joan Llimona 

L/INTOR barceloní realista, molt 
català; els seus comensaments 

foren reproduint escenes senzilles 
dels humils, procurant donar-hi un 
interès de sentiment ja rel-ligiós. 
ja domèstich. El present grabat re
presenta un de sos típichs quadro.-
d'aquesta manera de veure; la fac
tura es minuciosa, com de tots els 
principiants; desprès s'ha anat sim 
plificant dins del meteix realisme. 
sobre tot quan ha portat les seves 

escenes a plè aire. Un altre dia '1 donarem a conèixer en aquesta altra manera y també com 
a decorador de gran pintura mural en la especialitat de cúpoles, feina en la qual ha esmerçat 
un bon nombre d'anys de la seva vida d'artista. 

"LES DUES INFÀNCIES" Joan Llimona 



Coses assenyalades 

L i L SOMNI D ' U N A NIT D 'ESTIU, de 
-*—' IV. Shakespeare, per En J. Carner. — 
Pochs encare son els nostres homes de lletres 
qui's podrien atrevir (sense esposar-se a ésser 
ab justícia tillats de petulància) a traduir Sha
kespeare, precisament en el «Somni d'una nit 
d'estiu». 

En Carner es dels pochs d'aquest cenacle; 
profundíssim psicòlech y refinat esquisidíssim 
era providencialment apte per traduir Shakes
peare, purificant-lo a través de la traducció. Y 

xís ho ha fet. 

En un pròlech admirable per la perfecció 
absoluta de la prosa ens esplica com entre les 
dues maneres de traduir que se li oferien se 
decantà per la traducció poètica. 

E s evident que una traducció per ésser 
viva ha de servar l'esperit de l'original. Cosa 
que's pot lograr: o ab un fidelíssim tellat del 
text o ab una recreació. Jo qui crech qu'abdues 
vies son bones y que adues traduccions haurien 
de publicar-se alhora, penso també que per 
En Carner la més fàcil y pròpia era la segona. 

En aquest pròlech vota, y al felicitar-lo per 
Son vot no crech pecar d'inexacte regoneixent-li 
valor representatiu. 

Donada l'elecció del traductor s'imposa el 
vers, Y s'imposa, per la índole de la trama y 
per la varietat dels personatges que la teixeixen, 
la varietat així meteix de metres. 

¡Qu'hermosos y nobles son els alexandrins 
dels personatges d'alta naixensa! Ja començo 
a tenir fè en el Teatre Municipal. 

Els pallassos parlen, segons el traductor, el 
català tradicional. No ho trobo jo aixís. Lo que 
jo trobo es que parlen incomparablement millor 
En Capdell, En Codony y demés companys 
de pallasseria que'ls marquesos de les nostres 
taules, únichs, en tesis general, que per ara 
tenim. 

El mon alat ampra 'Is metres voladors de 

nou, vuit, set, y cinch síl-labes. ¡Llàstima de 
polimetria! Sols la destresa y la potència d 'En 
Carner me la salva de l'aversió que inveterada
ment li duch. 

Es admirable, però, la mètrica del llibre. 
Admirable de tot. 

L'abundància dels mots es maravellosa, fent 
altra vegada manifest el bon astre dels dits 
d 'En Carner qui han la virtut de fer reviure els 
arcaismes que regnen en les obres inmortals 
dels clàssichs. Y encara la virtut de dignificar 
les vulgars paraules de la vida ordinària. Sols 
quan un poeta arriba a tal domini genial de la 
mecànica, se pot dir d'ell que serveix per 
tot. Heusaquí com un poeta, el ser més inútil 
segons els vulgars, pot arribar a ser un instru
ment utilissim, indispensable quasi. 

Tal vegada semblarà excessiva minuciositat 
la meva, però soch minuciós y crech qu'hau-
riem de ser-ho tots, car seria el començament 
de la regeneració definitiva. D'altra banda ja 
he dit que la traducció es, pel seu fons, digna 
de Shakespeare. 

J.'B. 

A BANS Q U E T O T . — Aixís se titula'l 
-*- -*- pròlech qu'En Carner ha posat a la seua 
traducció del Somni d'una nií d'istiu, y que a 
continuació reproduim sencer: 

«Es una cosa fóra de mida que's doni a la 
estampa aquesta meva traducció del SOMNI. 
Jo meteix me'n declaro maravellat. Consti que 
si'm deixo portar a tal excés, no es ab irreve
rència ni per petulància, sinó mogut d'una 
certa amor a l'aventura (que 'm sigué infós, 
essent jo petit, a causa de llegir relacions estra-
ordinàries en un carrer estret y humit de 
Barcelona). 



»Ara que la cosa ja no té remei, sondejo asto-, 
rat la pregonesa de la meva audàcia. Imagineu 
que aquest llibre que teniu a les mans prové 
no d'un estudi aciençat y curiós de l'original 
shakespirià, pel qual s'hagi escatit cada dubte 
y sospesat cada paraula, com pertoca a-n aquest 
genre de treballs y com ho fan ab perfecta inte
gritat y solidíssima fè mos bons amichs Cebrià 
Montoliu y Anfós Par. Aquest llibre es fruyt, 
senzillament, d'haver somniat el SOMNI. Per 
tant, les ventatges de la exactitut, del cerciora-
ment prolixe, de la pietat fervorosa pel més 
mínim detall, romanen llastimosament perdu
des. Jo, si un crítich me fa retrocedir cap el 
mur ab el glavi truculent de la seva justa 
indignació, hauré de confessar que no estich 
ben segur, tal volta, de que aquest SOMNI sigui 
el de Shakespeare. Es horrible el nombre 
d'atrocitats que pot dir la crítica d'aquesta 
meva traducció. Si Shakespeare fes la cara 
nuvolosa d'Ibsen, per exemple, cap terror no 
igualaria al meu, sols de pensar que la seva 
ombra era lliure de venir a sobtar-me en el si
lenci nocturn de la meva cambra; mes sortosa
ment, me consta que l'espectre de Will es 
agradós y bellament humà, y que somriu tant 
si's topa ab un Moratín com ab un Goethe, ab 
un Ducis com ab un de Vigny, ab un Tolstoï 
com ab un Maeterlinck; tant si se les heu ab 
un panegirista com ab un detractor, ab un tra
ductor científich com ab un de fantàstich. 

»Perdó, d'haver somniat tot traduint, encara 
que si alguna vegada això es tol-lerable ha 
d'esser certament en la traducció d'un SOMNI, 
de la comèdia més deliciosament alada que 
s'ha escrit d'Aristofani ençà. 

«Shakespeare vegé, essent infant, una visita 
de la reina Elisabeth a un castell de Lei
cester (i). Se li aparegueren l'esplendor de 

(1) Laneham reconta les festes ofertes a Elisabeth per Lei
cester a Kenilworth el mes de Juliol de 1575. Elisabeth fou molt 
agrahida a son hoste d'una peça mitològica aont eixien Tritón, 
ab faiçons de sirena y Arion segut demunt el dors dun dofi, y 
romangué divuit dies al castell. Se cregué que la Reina se deci
dia a maridar-se ab Leicester, y hagué grans parloteigs. Al en-
semps se parlava d'una intriga amorosa que Leicester menava 
ab la comtesa de Essex. La Reina sabé l'infidelitat de son amant 
y refusà contràure-hi noces. El paper d'Oberon està ple de alu-
sions an aquestes novelesques incidències. La sàtira de Píram 
y Tisbe es també una alusió a la colla histriònica de Coventry, 

la cort-, la galania dels cavallers, la bellesa de 
les dames superbament agençades de pedreries, 
satins, armes, plomalls, clarors daurades, fins 
somriures, lentituts de faste, cadències de co
queteria, redreçaments de nobilitat. Això vegé, 
car s'era enfilat a les espatlles de qualque sòlit y 
benigne camperol. Presencià la forsa joconda 
d'uns rústechs maladretament obsequiosos; oí 
els corns de la cacera y el piafar de l'alegre ca
valcada; pervingué a ses petites orelles tafaneres 
qualque nova de les intrigues y els misteris amo
rosos de la cort de Elisabeth; y finalment tota la 
brillantíssima visió desaparegué pels boscos, 
per aquells boscos poblats de fades y de follets 
qui sabien tota mena de trasmudances y en
cantaments y que, un instant faceciosos, però 
sempre finalment benèvols, infonien en les 
tasques idèntiques y repetides dels humana 
quelcom d'indefinit y d'inexplicable que les 
velles havien d'expressar per medi de figura
cions en les nits d'hivern, vehícol el més propic; 

de la saviesa. — Més tart, arribat a la glòria 
amich de grans senyors, enamorat, autor de so
nets, Shakespeare recordà aquella visió de la 
seva infantesa en el SOMNI; dotà de lligam y 
armonia tot aquell món de pagesos betzols. 
ilustres cortisans, esperits de l'aire; creà un ca 
polavoro de música y de fantasia; en sos versos 
hi hà per ei y per llà el rastre d'una rondalla, el 
perfum apenes envoltat d'una besada primicera, 
el vers retingut d'una cançó, la frescor del món 
vist desde el petit caminal d'una vida incipient. 
la maravella de les flors humils y els aigua
molls tremolosos de claror llunar, —y aitals 
venturosíssimes gràcies dirigeixen y espliquen 
la simple y elegantíssima evolució d'una histò
ria d'amor, una història esdevinguda una nit, y 
en una foresta, y en un país llunyà, y en una 
època reculada, que permeten el lliure joch de 
l'incomparable fatiller qui assimila les llàgrimes 
a les gotes de rosada, la força misteriosa de 
l'amor a la sava d'una herba purpurina, el ma-
rriment y l'angoixa a la jovial maladreça d un 

composta de menestrals. Quan Teseu parla a Hipólita de la tur
bado qu'esdevenia a les gents que li eixien al pas, que s'atura-
ven de sobte sense poder acabar llur discurs, ens reconta un 
incident del viatge d'Elisabeth a Kenilworth, aont una deesa 
encarregada de felicitar a la Reina se quedà a mitx parlament. 
en la més gran confusió. 

Shakespeare tenia dotze anys, y Kenilworth es no més a algu
nes llegues de Stratford. Tieck suposa, ab amable fantasia que 
Shakespeare jugà el paper d'Eco en la pastoral mitológica. 



follet, el destí a una límpida terenyina que una 
fada ha teixit, deixant-hi l'inconegut perfum de 
sos dits invisibles y diminuts. Y Shakespeare, 
té raó, car tot es en el món joguina, encant y 
estrofa, maldament la escasa subtilitat de mol-
tes orelles faci perdurar els humans en la sopor 
de la monotonia. 

»Jo, migrat poeta malestruch, he mirat de dir 
d'una faiçó catalana les belles coses del SOMNI, 

en bé de l'agilitat y la venustat de la nostra 
gent. No he guaitat, al fer aquesta traducció, 
el món real que 'm voltava, y aon certament 
mancava deplorablement lo exquisit y lo aeri; 
no es rar que hagi fet dir neologismes y arcais
mes a personatges qui son en l'espai y el 
temps tant allunyats de nosaltres; quan jo 
escrivia, me venien no més a l'imaginació pro-
pris lleures que jo havia poblat d'ilusions, 
estampes que jo havia guaitades, lectures pri-
moroses, carícies refinades de la naturalesa en 
mes escursions meditatives, y no més ab 
aquesta cooperació escrivia. Esceptuo sola
ment les paraules barroques dels pallaços, en 
l'estil dels quals he pogut ésser alguna vegada 
naturalista, y adhuch seguir la curta tradició 
teatral del Renaixement català. 

»Amo, donchs, aquest llibre. Es una debilitat, 
però l'amo. Hi hà versos que desde'l punt de 
vista de l'absoluta poesia tenen un valor nuL 
però que desperten en la quietut plascent del 
meu esperit ressonances les més delicades y 
profondes. Aleshores, me direu, calia guardar 
aquest llibre en la penombra romàntica d'un 
calaix antich. Y en això hi hauria una certa raó. 

»Però la publicació d'aquest llibre té aixime-
teix algun interès. Tots sabem que en aquèts 
temps, catalans, el Vot ha estat l'engendrador. 
Donchs, bé, jo dono avui aquest llibre a mane
ra de vot. 

»Voto en favor: 
De que 'Is esperits de la nostra gent arribin 

a ésser tant conscients en funambulisme tras
cendental, com els meteixos versos de Teodor 
de Banville. 

»De que s'instaurin entre nosaltres una reve
rència molt greu y una atenció molt fina a les 
fantasmagories del món aeri. 

De que 'Is nostres grans senyors siguin, 
com Tesèu, polits, enamorats, de paraula 
florida, y somrients al rneteix temps que 
héroes. 

»De que les nostres dones gentils, siguin, 
com Hermia y Helena, àgils, discretes, boni
ques en el dir com en la cara, y coratjoses 
en amor al meteix temps que honestes. 

»De que s'escriguin comèdies en vers. 
»De que, per enaltiment del nostre idioma, se 

tradueixin al català tots els poetes que han 
parlat d'amor, havent cura les boniques col·le
giales d'amagar-los sota llurs embaumats coi
xins, y els estudiants d'Institut de repassar-los lo 
suficient perquè qualsevol llunyana silueta ele
gant de noia els faci recitar inconscientment un 
vers truncat: 

»Entra el meu voi dintre l'urna de la BIBLIO
TECA DEES GRANS MESTRES. 

JOSEPII CARNER > 

MÚSICA.—Després de les representa
cions de Titnnhàuser, el Gran Teatre 

del Liceu ha anat fent, sense gran interès per 
l'Art. Ha volgut rependre XEmporium del mes
tre Morera, tant aplaudit fa dos anys, y l'obra, 
greument injuriada per un tenor y un director 
ineptes, els noms dels quals hem oblidat cari-
tativament, no ha pogut anar més enllà d'un 
parell de representacions. ¡Injusta sort! 

Deesa Fortuna s'ha mostrat més propícia ab 
En Morera, al Teatre Principal. «La Reina 
Vella», quadro dramàtich d'En Guimerà, ha 
sigut un èxit. En els nombres musicals que 
l'il-lustren s'hi veu desseguida que han sigut 
escrits ab molta cura. Pot ser no sempre l'idea 
musical se fón íntimament ab el drama, però 
en general aspira a l'elevació que demana l'ar
gument; l'escriptura es consistent y l'orques-
tació treballada. 

La prempsa alemanya detalla la nova que '1 
telègraf va avençar-nos: el dia 24 de Janer tin
gué lloch l'estrena de l'òpera Acte, d'En Joan 
Manen, al Teatre Real de Dresde, baix la 
direcció del mestre Schuch. Es la primera obra 
lírica d'autor espanyol, y català, representada 
a Alemanya. Fou rebuda ab grandioses ova
cions, y les crítiques estan d'acort en calificar 
d'aconteixement musical la primera represen-



tació d'aquesta òpera y reconèixer son valor y 
importància. 

El I4de jane r se celebraren a Sant Felip 
Neri els funerals anyals pera '1 descans etern 
dels membres difunts del Col-legi d'Advocats, 
cantant-se la Missa de Réquiem a 4 veus d'En 
Joan Pau Pujol (mestre que fou de la Seu de 
Barcelona en el sigle xvi). Aquesta era la 
segona audició de dita missa que fou execu
tada per primera vegada a Sant Francisco 
de Paula en els funerals de Xa Dolors 
Millet, el dia 17 del prop-passat Desembre. 
Cal fixar-se en l'importància d'una missa qu'es 
ben nostra. Es una obra remarcable, escrita 
segons els cànons dels grans autors poïifò-
nichs. Xo obstant, té una fisonomia ben pròpia 
tant en la factura com en el sentiment que, 
fins en lo dolorós y patètich, se manifesta 
enlairat y serè. Devem aquesta missa a l'eru
dit mestre En Francesch Pujol, qui l'ha recons
tituida segons uns manuscrits d'últims dél 
sigle xvi existents a la biblioteca musical de la 
Diputació Provincial (antich fondo Carreras). 
Es una obra de les que formen la col-lecció de 
transcripcions d'autors catalans anteriors al 
sigle XVIII, que, ab el títol: < Músichs vells de la 
Terra», fou premiada en la festa de la Música 
Catalana de l'any 1905.—G. 

I A REIXA VELLA.— Es una antiga 
-*—* creença nostra que el Teatre ha d'ésser 
fet pels poetes. D. Àngel Guimerà, encara que 

devagades dur, devagades inelegant, es un 
gloriós poeta, y qiwi quon clise, el més eminent 
autor del Teatre Català. Xosaltres hem tingut 
una fondíssima joia d'aquesta plena victòria de 
La Reina Vella que'ns fa perdonar tots els 
acudits de la comparseria d'En Babarotes a La 
Santa Espina. Trobem adorable la inversem 
blant llegenda de la Reina Testaflorida, l'he
roisme del. seu retorn amorós, la descripció 
coloridíssima del burch, les belleses d'ègloga 
truncades pel llampegueig virolant de la solda 
desea. Caldria llevar no més quinze ratlles (un 
xisto marmanyer sobre la llitera de la Reyna. 
una progresistada, un moment de volguda bru 
talitat ofert a la galeria) y La Reina Vella fora 
ademes de genialment inspirada, perfecta. Es 
probable que's reparli d'aquesta obra a EM 
PORI en una monografia sobre Renaixemcn 
idealista en el Teatre. 

OFREXA ALS DÉUS. — Xostre amic! 
Joseph Carner publicarà el mes vinen: 

ab aquest títul un nou llibre de poesies. El ti 
ratge serà limitat; 150 exemplars en paper dt 
fil impresos a Càn Henrich y ornats ab un 
dibuix d'En Joseph Llimona. Aquet llibre ni 
s'espendrà a les llibreries; els qui en vulguin 
un exemplar han de suscriure's dirigint-se n 
D. Albert Albert, Concell de Cent, 321. 

Bibliografia catalana 

OBRES NOVES ORIGINALS 

JANER 

Joaquim M.a Bartrina. — «Perpetuines». — Bi
blioteca popular LJAvenç.—0*50 ptes. 

A. Bullbena.— «Crestomatía catalana».—Pri

mer volum.—Prosa.—Barcelona.—Biblioteca 
Clàssica Catalana.—8 ptes. 

Catàlech humorístich de l'Exposició d'auto-
retratos.—Pere Ortega, impressor.—o'25 pe
ssetes. 



Pere listasen.—«Economia política regional». 
— Discurs llegit al Foment . — Opusc le .— 
Anuari de l 'Exportació.—Barcelona. 

Martí Genis y Aguilar.— «Narracions Catala
nes».—Biblioteca d'autors vigatans.—Vich. 
Gaseta Montanyesa.— i pta. 

Joseph Gudiol, pbre. «L'ausa Romana y el seu 
temple».—Biblioteca d'autors vigatans.— 
Vich—Gaseta Montanyesa.— i pta. 

Ignasi Iglesias.— «La colla d'en Pep Mata o els 
Màrtirs de l'Inquisició».—L'Avenç.—Barce
lona.—2 ptes. 

Apeles Mestres.—«Pom de cançons».—-Edició 
popular econòmica.— A. López, editor.— 
Barcelona.— i pta. 

Dolors Monserdà de Macià.—«El feminisme 
a Catalunya». — Opuscle. — Llibreria de 
Francisco Puig. Barcelona. 

Joan Nualart.— «La Banca Catalana»—Fasci
cle. — Tipografia LAvenç. — Barcelona. — 
i pesseta. 

Plana y Dona.—«Papellones».—Sonets.—Im
prenta Fidel Giró.—Barcelona.—3 ptes. 

Santiago Rusiñol.—«El savis de Vilatrista»— 

. I E totes les noves literàries que 'ns han 
-*—"̂  vingut de fora Catalunya en el mes de 
Janer indubtablement la de més importància y 
que ab més fermesa ha somogut el món de les 
idees y ha fet florir tots els entusiasmes y totes 
les sobtilitats de la crítica es la de l'estrena de 
La Nave del sereníssim poeta Gabriele d'An-
nunzio. 

Fou al teatre Argentino, de Roma, el dia 12 
de Janer. 

De molt avans els diaris romans venien par
lant-ne y considerant l 'obra com un esforç d'alta 
poesia y de proporcions gairebé nacionals. 
Després de la repetició general donada a la 
prempsa '1 dia avans de l'estrena tothom con
siderava l'èxit de l'obra com un dels més soro
llosos que s'hagin vist en nostres temps. 

Edició econòmica popular.—A. López, edi
tor.—Barcelona.— 1 pta. 

Id.— «L'auca del Senyor Esteve».—Edició 
econòmica popular. — A. López, editor. — 
Barcelona.— 1 pta. 

Mossèn Esteve Casaponce.—«Contes Vallespi-
renchs» replegats per En Mir y Xontoquis. 
—Imprenta d'En Joseph Payret.—Perpinyà. 

TRADUCCIONS 

«Contes de Perrault»—Posats en llengua cata
lana, per Oriol Martí y Lliiis J la.—Ilustra-
cions Apeles Mestres.—Biblioteca Joventut. 
—2 ptes. 

IV. Shakespeare.—«El somni d'una nit d'estiu». 
—-Traducció y pròlech de Joseph Carner.— 
Biblioteca popular dels grans Mestres. — 
Domènech, editor.—Barcelona.—1 pta. 

W. Shakespeare.—«La Tragedia de Macbeth». 
Traducció, pròlech y notes de Cebrià de 
Montoliu.—Tipografia L Avenç.—Barcelona. 
—3 P t es-

Fou un èxit brillant, un apoteosis millor, 
talment com si els versos de La Nave (carn vi
va) y la forsa d'inspiració (sanch llatina) ani
mant la maravella d'aquella carn perfecte 
com un marbre clàssich, haguessin arrosse
gat les multítuts en una follia de triomfal en
tusiasme. 

Y aqueix èxit que tingué a Roma l'obra de 
d'Annunzio fou a l'hora un èxit mondial. 

Encara que en lloch com a Roma podien 
sentir-lo ab tota sa intensitat. 

La Nave, es per demunt de tot una obra de 
poesia. Els crítichs italians y els estrangers ho 
han reconegut tots. Y han remembrat una bri
llant tradició clàssica y han dit junt ab l'elogi 
a d'Annunzio el de '1 Teatre grech, Sófocles 
especialment. 

De fora Catalunya 

LITERATURA 



La Nave es també una consagració de Venè
cia y del Adriàtich, y tot l'esperit nacional que 
ja va sentir-se'n enorgullit d'aqueixa consagra
ció quan el poeta va iniciar-la en la seva novela 
/ / Fuoco, al veure-la refermada en !a nova pro
ducció, s'es estremit de la solemne emoció que 
l'havia conmòs. Y el seu frisar ha sigut el 
triomf de d'Annunzio. 

El secret d'aquest èxit, com deya Benavente 
en El hnparcial, està en el ressorgiment del 
Teatre poètich (representat per d'Annunzio) y 
la trassa en saber escullir els temes col-lectius 
de més senzilla grandesa. 

A La Nave, ningú l'hi ha regatejat cap 
mèrit. D'Annunzio que un díà se feu impopu
lar perquè ab magnífich gest digué que tota 
l'Itàlia se nodria ab els fruyts qu'ell deixava 
caure per demunt del tancat del seu hort, ha 
sigut ara aclamat mestre y senyor de la litera
tura italiana, pel ministre d'Instrucció, en el 
convit d'honor que tingué lloch al café Fara-
glia el dia ï6 de Janer. Tothom rebé ab aplau
diments de joia aqueixa aclamació. 

Com a curiositat donem a continuació el 
text traduit del brindis ' que pronuncià d'An
nunzio: 

«Si obligo la meva mal coneguda modèstia 
a rebre la calurosa cordialitat de tant alts aca
taments y considero la bondat y gentilesa 
que 'm testimonien els amichs vells y nous reu
nits al voltant d'aquesta taula, me ve '1 recort 
d'una singular costum dels venets primitius. 
Aquells homes del país amaren, faltats de pas
tura, posaven les arnes demunt la nau y co
rrien de nit els rius llarchs y turbulents. A 
l'auba les abelles sortien a la pastura escam
pant-se pel rivatje cada jorn, y tornaven sacia
des al navili. Y els mariners sentint plens els 
ruschs pel pès qu'aumentava en la nau, torna
ven a les llurs cases de fusta. 

Veus-aquí que jo tanibé tinch per vosaltres 
¡oh amichs! la meva nau plena de mels divines. 
Assaboreixo ab joia la llur insòlita abundor y 
n'espero més actives fermentacions. Y ara: '1 
fidel bevedor d'aigua barrejant-ne una espurna 
al vi (que voldria nascut de la més pura y arre
lada vinya del Latium) beu per Roma —en 
amistat de bons italians de totes bandes— beu 
per Roma y en memòria del amarguíssim 
Adriàtich». 

De l'èxit de d'Annunzio van participar-ne 

el mestre Pizzetti que posà a La Nave unes 
il-lustracions musicals y Ferruccio Caravagglia 
y Evelina Paoli que magistralment interpretaren 
el paper dels protagonistes. 

Segons noticies En Caravagglia pensa venir 
aviat a Barcelona y donar a conèixer l'última 
tragèdia de' l'august poeta italià. 

Dintre d'aqueix mes comensarà a París una 
serie de conferències en les quals En Jules Le-
maitre comentarà la vida y obres de Racine. 

* * 

S'anuncia la publicació de la novela d'Ana-
tole France «Histoire des Pingonins.» 

Ha sortit el primer volum de l'història de 
Joana d'Arc escrita pel meteix autor, el més 
subtil y elegant esperit francès contemporani. 

S'ha publicat L' Utopie modeme, de H. G. 
Wells, traducció francesa d'Henry Daviay y 
B. Kazapienvicz. Wells en aqueix llibre re 
construeix un món semblant al nostre ab els 
meteixos continents, les meteixes ciutats y els 
meteixos habitants, però obehint tot a una pode
rosa força d'imaginació y a la Ilógica sabiament 
•ordenadora de l'autor. 

La traducció de la obra de Wells ha sigut 
editada per la Societat del Mercare de France. 

El premi de la Fundació Grimm, de Berlín, al 
mellor trevall que tractés de les relacions de 
Grimm ab el romanticisme ha sigut concedit a un 
llarch y documentat estudi de Sigbons Aschner 
y Villi Neumann. 

Han comensat a Madrit els ensaigs de Las 
hijas del Cid, de l'Eduard Marquina. 

Per les impressions que 'n tenim podem asse
gurar un èxit brillant a l'obra. 

Tal com se '1 mereixen les altes dots d'ins
piració d'en Marquina, un dels primers poe
tes espanyols contemporanis. Y sens dubte el 
de més genuí esprit lírich. 
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