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El catalanisme de Balmes (*} 

CONVÉ que parlem un xich del Catala
nisme de Balmes. 

Visqué en uns temps que ja han 
passat per sempre, y sa obra al rebassar 
els límits de les qüestions purament filosò
fiques, se refereix a aconteixements que, 
com a passats, en el camp de la política ab 
prou feines tenen altre valor que '1 pura
ment historien: que en política, la actuali
tat y 1 circunstancialisme son dues qua
litats essencials. La vertiginosa complicació 
de la vida moderna fa que '1 poble judiqui 
gaire be sempre a cop d'ull; y a cóp d'ull, 
com que han cambiat els homes y les coses 
sobre 'Is quals Balmes escribía, sembla que 
sos escrits sien inadaptables, lo que equi
val a dir que sien ja com a arqueològichs, 
inútils en política. 

Y això passa precisament en una època 
de ressorgiment nacional; en un temps en 
que comencen a ser una realitat viventa 
aquelles teories que donen intervenció en 
els negocis públichs al individu, quan l'in
tensitat en la vida catalana influeix fins 
en les esferes més altes de l'Estat; en unes 

circunstancies, per lo tant, en que '1 poble 
busca sovint ab afany d'assedegat, aquelles 
dugués linees, aquella curta y sintètica es-
pressió del bon seny que pressent en cada 
cas concret com a solució més justa y 
adequada, y no sab formular la paraula de 
mestre que defineixi aquesta solució desque 
té tot el pressentiment però no la forma. 

Balmes ho fou precisament mestre en 
aquest difícil art y tant indiscutible que 
d'un salt pujà a les altures més altes del 
mestratge; y tant ho fou, que en circuns
tancies ben diferents de les presents quan 
imperava una política concentrada en ho
mes y en un lloch ben fonamentalment 
separats d'ell, sense aquella abundor de notí
cies y facilitats de comunicació que perme
ten parlar ab judici de causa dels acontei
xements, no dubtà pas en parlar; no sols 
no dubtà sinó que feu un esforç especial 
per a que sa veu fos arreu sentida. 

Y heus aquí que per desgraciada coinci
dència a mida que la necessitat creix, s'allu
nya més y 's va apagant la veu que la sa-
tisfeya. A lo qual hi acabà de contribuir 

(*) Estudi llegit enguany a la sessió que anyalment se dedica a Vich, avans pel «Circol Literari» y ara per «Catalunya Vella», 
a conmemorar la data del 9 de Jurlol, qu'es la de la mort de l'illustre vigatà. 
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l'altra circunstancia, de solidar-se més y 
fer-se més gran la figura de Balmes: perquè 
sostenint-se ferma, tant com van passant 
els anys contra les evolucions y revolu
cions d'idees y homes, sa obra filosòfica, 
consagra '1 temps la grandesa de sa figura, 
que sols ab veure-la igual ab tot y allunyar-
se hem de reconèixer qu'es perquè 's va 
agegantant: mes lo que creix es la figura 
de Balmes filosop y queda a segon terme la 
que potser avui ens interessa més a nosal
tres qu'es la del català; perquè sense que 
deixi de convenir-nos y molt, el coneixe
ment del home eminent y docte en filosofia, 
ens cal ara molt més, el coneixement del 
catalanista. 

Convé donchs, que 'n parlem del catala
nisme d'En Balmes. 

Convé ademés parlar-ne per una altra 
raó: si regirem sos escrits, son ben escas
sos els trossos que d'ells podrem calificar 
de catalanistes: tant pochs que material
ment parlant poden calificar-se gaire be de 
nuls. D'aquí que aquella ullada superficial 
ab que '1 frenesí modern fa judicar tantes 
vegades les coses, contribueix a exegerar 
encara més l'escassetat del valor polítich de 
sa obra, y succeeix que per acoblament de 
molt racionals apariències, s'arriba a la 
conseqüència de que no cal perdre-hi temps 
en la lectura de l'obra purament circuns
tancial y política de Balmes, perquè en 
aquest sentit avui ha perdut tot valor. 

Conclusió deplorable y completament 
equivocada contra la qual més que mai con
vé ara reaccionar, perquè aquesta falta de 
valor y inadaptació a lo present es absolu
tament no més de forma. 

Es tant superficial que no 's necessiten 
grans raonaments per a demostrar-ho: es 
una veritat que com totes s imposa per ella 
meteixa. 

Balmes, home d'esperit superior, d'equi-
libradíssima intel·ligència, que ab pochs 
anys de vida consegueix marcar ab força 
inesborrable un avenç per tots reconegut en 
el camp de les idees, si era català, per força 

havia de ser un gran esperit català, y sa 
obra, això es evidentíssim, una obra de 
gran halenada catalana havia de ser; que al 
cap d'avall la dictava un esperit que com 
més superior era, més superiorment català 
havia de resultar. 

Si Balmes hagués estat un químich, un 
naturalista o un arquitecte, per exemple, les 
qualitats essencials de sa intel·ligència, 
aquelles consubstancials modalitats de son 
esperit traspuarien en ses concepcions, en 
sos sistemes y fins en sos mètodes: no po
dia pas ser escepció inesplicable entre 'Is 
homes eminents que en totes les èpoques y 
en totes les civilisacions han sigut oracles 
per els que ha parlat l'esperit del poble que 
podia dir-los seus: com succehí entre no
saltres, per a no citar més noms, ab En Mon-
lau y En Rogent, el que desterra de nostra 
arquitectura l'art anodí del neo-clasicisme 
per la concepció catalana; si hagués estat li
terat molt més encara ho senyalaria y n'hi 
hà prou ab citar els noms de Milà y de Rubió 
y Ors per a demostrar-ho, com els de Vives 
y Martí de Eixalà entre 'Is jurisconsults; 
¿com era possible donchs que no ho fos, 
tractant-se de qui ab afany se Uensa a estu
diar els problemes de la vida pública que 
es resum de la vida del poble y 'Is conflictes 
que la evolució natural de sa manera de ser 
provoquen, al trobar la resistència d'un es
tancament polítich que sols se mou segons 
les conveniències de la insignificant mino
ria de ciutadans que '1 monopolisen? 

Fóra un absurde que a l'entrar en aquest 
camp deixés de ser qui era; havia d'ofegar 
per a no resultar-ho, tots sos sentiments y 
despendre's fins de la educació que havia 
rebut, y això que es impossible en tothom, 
era més que impossible en ell que precisa
ment se llensava a parlar empès per aquest 
meteix esperit catalanista. 

Y catalanista fou y catalanista es tota sa 
obra: no obra de catalanista enamorat y 
devot contemplador de les coses nostres, 
desitjós y delitós preparador del desvetlla
ment y renaixensa de Catalunya; un cata
lanista que 'n diríem seguidor y col·labora
dor, sinó un catalanista de categoria molt 
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més alta, un definidor, un director y inspi
rador del moviment, que es molt més. 

De segur que si no hagués estat qui era, y 
sa mirada en lloch d'abarcar a primera 
vista la inmensa complicació del problema 
polítich, hagués quedat closa en els límits 
més modestos que li marcaven els turons 
de Montsant d'una banda y d'altre del Cani
gó, si s'hagués enlairat menos, probable
ment avui trobaríem en ses obres textos 
abundants que 'ns parlarien ab pressenti
ments de mil diversa forma de lo que des
prés s'ha anat realisant; perquè al que
dar sa privilegiada pensa poch valenta y 
robusta per a rebassar les fites naturals 
de Catalunya, reclosa al territori català, 
haguera percebut els batechs allavors 
encara esmortuits, però batechs de vida 
de l'ànima que tant viva era que avui 
desvetllada fins pot comunicar vida als 
altres: però Balmes fou més fort y, re-
bassant desde '1 primer moment els més 
alts turons, s'aixecà a aquelles altures pri
vilegiades en que la simplicitat s'imposa: la 
apreciació d'aquesta simplicitat li permeté 
precisament veure el problema clar, ende
vinar les solucions y sintetisar ab raona
ments rublerts d'evidència les grans qües
tions que trontollaven l'Espanya d'aquelles 
èpoques; fou precisament lo que '1 feu mes
tre y era un contrassentit, una desviació 
inesplicable, donades les realitats d'aquell 
temps, que hagués parlat materialment de 
catalanisme. 

Y a aqueixa circunstancia al no haver-ne 
parlat se deu precisament que avui poguem 
parlar del catalanisme de Balmes y poguem 
senyalar-lo sobre tot com a model de cata
lanisme. 

Si hagués escrit allavors sobre política 
catalana, sos escrits sols podien ser una se
guida de lamentacions y glosses dels càn-
tichs clàssichs dels Israelites desterrats 
o del 

Cum subit Ulitis tristissima noctis ¿mago 

d*Ovidi; o be lo que tal volta fóra pitjor 
que les tristeses y anyorances, un enfilall 
de somnis ab que com altre Fournier ha

guera creat imaginaris sistemes, falansteris 
y progectes dels que quedarien avui el re-
cort d'un bon desitg; abdues coses deixant 
apart la inconsistència que per naturalesa 
tindrien, sobre tot la última, foren un bell 
detall de nostra moderna pre-història, mai 
un far lluminós que senyalés cap ruta, ni 
cap conceller a qui poguéssim consultar; 
Balmes fóra en tot cas el precursor; y'l 
Balmes real, el qui parla en ses obres no 
es pas un precursor, es un mestre, es un 
director dels meteixos directors d'avui, de 
la política que fem ara, de la que farem 
demà, de la que farem sempre mentres que
di una engruna de vida a l'ànima catalana: 
que per alguna cosa se '1 pot col·locar en 
el rengle més eminent entre 'Is més emi
nents catalanistes. 

Quan volguèu veure-li conquistar el lloch 
per dret propi y se us faci difícil compen-
dre en aquest sentit sa obra, obriu-li qualse
vol de sos llibres, el més aparenment inú
til per a tot lo nostre, el més deslligat; un 
escrit que sia dedicat tot ell a alguna qües
tió ja resolta y passada; en el primer llibre 
de La Sociedad per exemple hi hà un llarch 
article dedicat a parlar de l'Olózaga y '1 
ministeri López-Caballero; en tot ell no 's 
parla d'altra cosa que de política menuda, 
de les regències d'aquell temps, de l'Esta
tut, els cambis de constitució y les caigudes 
de ministeri, y no obstant obriu-li '1 llibre 
en aquest capítol, y en una sola paraula, en 
la primera, en la qu'es el títol de l'estudi se 
us apareixerà de còs enter el pensador 
català, el catalanista; perquè aquest article 
té per títol aquestes soles paraules «Y 
después?». 

Y ara feu-me '1 favor de pensar un mo
ment en lo que signifiquen y en lo que vo
len dir sobre tot en les circunstancies en 
que foren escrites; en les idees predomi
nants en aquella època que implantà la polí
tica del ir tirando, que formà com a deixe
bles eminents a aquell Sagasta entre altres, 
el sistema del qual consistia en aplassar-ho 
tot, per a veure si les coses se resolien so-
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les, caiguessin com caiguessin, en que 's 
fundà l'administració que creava càrrechs 
quan hi havia persones necessitades d'ells, 
ab un sistema que rebia com a impuls únich 
el d'un ambient que sab resoldre el proble
ma de la vida tenint pan hoy encara que li 
quedi hambre para mañana, y ab aquets 
principis y fonaments, y ab les camarilles 
per tota democràcia, y 'Is personalismes 
per ideal, y les prebendes per finalitat prò
xima, y les nòmines y entorxats y enveges 
personals per horitzons polítichs, posèu-li 
un pensador que 's frissa per a fer sentir sa 
veu y s'avença a sos temps y 's llensa al 
periodisme, y ab empenta de convençut y 
ab serenitat d'home fort, comença a parlar 
proposant per tot programa «y después?», y 
dieu-me si aquest pensador no es un home 
essencialment informat de l'esperit de Cata
lunya, si no ha de ser un mestre entre 'Is 
catalanistes de tots els temps. 

Tant això es cert que si entre 'Is catalans 
sols ho han sapigut veure fins ara 'Is que 
com l'Il·lustríssim autor de «La Tradició 
catalana», han pogut aixecar-se ab volada 
d'imperial fortalesa a les meteixes serenes 
regions en que Balmes escrivia, els no cata
lans se n'han adonat fa temps y llealment 
ho reconeixen com a un de sos mèrits. Y 
rès té d'estrany que s'hagi donat aquest 
contrassentit de que sien els de fóra els qui 
més fàcilment hagin vist aquesta relació 
entre sa obra y nostre moviment intel·lec
tual primer y polítich ara, perquè a Balmes 
certament li falta una condició per a ser 
Íntegrament català qu'es la de la llengua, y 
com es la de més forta apariencia, es la que 
més pot induir a fer un judici equivocat: pe
rò cal ficsar-se en que aquest mancament es 
sols de forma, es en aquest cas un accident 
que com a accident no califica ni defineix la 
cosa y per aquest motiu els qui 's poden sus-
traure a sa influència, y prescindint de sa for
ça sugestiva analisen l'obra, la veuen tot se
guit tal com es, essencialment catalana: hi 
hà un estudi de D. Alexandre Pidal sobre 1 
Pare Ceferino González que comparant-lo 
ab Balmes, ho reconeix sense pensar-ho es
pontàniament, lo qual vol dir que ho sentia. 

Prescindint-ne donchs d'aquesta, en les 
presents circunstancies, qüestió de forma, 
evocant l'ànima que dictava, no '1 color 
de la tinta ab que escrivia, trobarem tot se
guit un esperit de tal naturalesa que costa 
de esbrinar si es el de un home o es del 
poble nostre meteix a qui servia ell sols 
d'instrument y medi; fins a aquest estrem 
es tot català Balmes. 

Perquè aquest «y después?» de que parla
ven se troba repetit constanment en sos 
escrits, en els que hi hà tal volta tants inte
rrogants y qüestions plantejades com afir
macions pròpies: escriu preguntant y per 
això escriu triomfant; sos escrits obliguen 
a reflexionar, fan meditar la conseqüència 
y forcen a raonar; y aquesta circunstancia 
sola, 'Is faria de valor inapreciable en polí
tica en que tant propens es l'home a barre
jar sentimentalismes y empenyos perso
nals ab les grans qüestions que representen 
el fons de l'assumpto y que sovint sovint 
queden malmeses y vençudes per aquestes 
ingerències. Consegueix ab aquest senzill 
medi d'esposició posar sempre fins diríem 
per instintiva operació de l'enteniment, al 
costat del fet ses conseqüències, fa del 
llegidor un col·laborador y un col·laborador 
il·lustrat per la serenitat del principi que 
l'obliga a desenrotllar, li imposa '1 seny y 
l'impossibilita aquella aturdida inversió de 
termes que fa buscar la solució per a ir ti
rando y sortir del pas sense mirar si fugint 
d'un abim se cau en un altre: es a dir del po
lítich llegidor, ne fa un polítich a la catalana 
que per aquèts procediments busca les so
lucions el nostre poble: y cal reconèixer 
que sols pot conseguir aquest admirable 
efecte una causa que n'estigui sadollada. 

Per això tenen fama sos escrits d'espres-
sar en les més justes paraules, justes per lo 
escasses y per lo adequades, la fórmula del 
seny nostre en cada cas, y no perdem de 
vista que les fórmules eren donades quan 
en política vivia l'edat d'or aquella funesta 
teoria del viure per a viure y resoldre les 
qüestions per a sostenir-se y prou. 

Y ab manifestar-se tant fermament l'es
perit català de l'escriptor, que conseguía 
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reaccionar contra lo únich admès en aquell 
temps sent això l'antítesis de son pensa
ment, no es per aquesta sola porta per la 
que 's veu el seu catalanisme inspirador; 
una altra n'hi hà conjuntament ben Ilegíti
ma y induptable: y es son criteri y sos pro
cediments, diriem esencialment democrà-
tichs, oposats als perennement dominadors 
de l'ànima castellana: perquè Balmes con-
vens, per això trevalla en això se esforça, 
per a convèncer escriu y imprimeix y fins 
deixa sa pàtria y va al meteix centre; con
vèncer es la finalitat de tota sa obra y no 
obstant no s'imposa, no formula, va espo
sant y preguntant, apunta la reflexió, situa 
al llegidor per a que pugui judicar be, ini
cia '1 raonament, però deixa que 1 llegidor 
meteix sia qui 's contesti, qui faci la de
ducció, qui arribi a la conseqüència; el vol 
convençut però no per sa veu que podria 
pujar a tò fins apocalíptich, sinó convençut 
per la raó, per la força de la veritat que 
ell meteix haurà trobat en un fons de la 
reflexió iniciada; medi de convenciment tot 
nostre, essencialment català; connatural a 
un esperit que 's subleva contra l'imposi
ció y que es tant més obert al convenci
ment com més independenment pot arri
bar-hi: medi d'altra banda el més eficàs 
perquè es el que menys pot deixar rastre de 
dubtes y recels en el convençut, y que en 
conseqüència fa que '1 deixeble professi la 
doctrina ab la fermesa meteixa del mestre 
ab qui s'ha identificat per eljraonament: se
cret aquest que si fa del nostre poble un 
poble de seny, fort en ses doctrines quiet 
en ses conviccions y constanment repul
siu a les aventures y als aventurers polí-
tichs, fidel en cambi a la disciplina del cap-
dill, dona a l'escriptor una superioritat que 
no permet posar-lo en tela de judici ni als 
meteixos enemichs. 

D'altra banda aquest procediment li fa 
traspuar per una font més, son catalanis
me, perquè 1 fa com es el nostre poble emi-
nenment pràctich. 

La política qu'es l'art de dirigir ab acert 
l'inestabilitat humana y conjurar per a uti-
lisar-los per a '1 bé públich els conflictes que 

constanment promou l'apassionament y 
rivalitat d'interessos, es art difícil per
què d'una banda ha de fonamentar-se sem
pre en els eterns principis de la justícia, ja 
que fóra d'ells no trobarà solució, y d'altra 
ha de resoldre tenint forçosament en comp
te les circunstancies de moment que son 
les causes determinants del cas: y al fer 
aquest maridatge, difícil sempre, es allà 
aont claudiquen la major part de les ve
gades els polítichs y 'Is pensadors que 'Is 
judiquen o dirigeixen: lo més oposat a 
aquest perill, lo que se 'n allunya més, es 
aquella manera de buscar la solució que ha 
donat vitalitat al pràctich seny de nostre po
ble que per instint sab que summum jus es 
summa injuria, que es serenament, reflexiu 
y '1 procediment de convèncer y raonar de 
Balmes no consisteix més que en això, en 
obligar a la reflexió, en col·locar constan
ment al costat del principi inflexible, els 
fets reals y ensenyar per interrogants y 
preguntes les resultances que han de tenir 
maridatges nous mal dirigits. 

Ara be, si era Balmes un home eminent y 
ab un esperit absolutament nostre escrigué 
de política, per força ha de ser un mestre 
en política catalana: tant per força, que 
l'absurde seria que no ho fos, perquè hau
ríem d'admetre la contradicció de que pro
posant-se dir sempre la veritat, trahí cons
tantment son esperit. 

Y ho es un mestre, ho ha esdevingut pre
cisament ara quan més falta 'ns feya, avui 
que circunstancies de tots conegudes han 
decidit el ressorgiment de l'ànima catalana. 

Quan escrigué fou un pensador que rao
nava'Is fets del seu temps, sos llibres 
son de crítica; avui sos llibres son senzilla
ment tractats de l'art política, tractats mo
dels perquè han sigut sancionats per la 
demostració més irrefutable, qu'es la del 
temps. 

Si agafeu sos llibres y al costat d'ells hi 
poseu els que fan l'història dels successos 
que ell judicava, tot seguit la veureu l'obra 
didàctica: els veureu trasformats en textos 
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d'ensenyança, y més que la divisió en capí
tols hi veureu la divisió en regles, regles 
aplicades a fets, y demostrades per aquèts 
altres llibres de història que poseu al costat. 

En tots, al principi o a la fi o d'escaire, 
quan menos ho penseu hi trobareu la tès-
sis, la regla de sa manera de pensar, qu'es 
la de la recta manera d'obrar per a 1 polí
tich, el concell que son esperit li dictava 
com a millor y entre mitg l'aplicació als 
fets, que com que l'història ha judicat ja, 
queden convertits per obra del temps en 
demostracions de la bondat del principi y 
justificació de la regla recomanada. 

Heus aquí com no sols tenim còdich de 
política sinó que '1 tenim ben nostre, escrit 
per un català y fins ab la dificilíssima qua
litat de no tenir la pretensió de ser-ho, cir
cunstancia que '1 fa doblement estimable. 

Encara donchs que sia breument, perme-
tèu-me que n'apunti alguna idea d'aquest 
admirable llibre; fullejant sa obra, honrem 
nostre propi esperit assadollant-lo un ins
tant ab l'obra més adequada que a sa prò
pia naturalesa ha dictat son reconegut 
seny. 

Una regla sentà com a pas previ o condi
ció sine qua non de tota bona política; re
gla que demostra ab la més convincent de 
les demostracions qu'es el personal exem
ple, y es la de la necessitat de l'intervenció: 
y no es estrany que afirmés indiscutible
ment aquest principi, perquè la no inter
venció ademes de fer de tot el sistema 
polítich un sofisme, ha estat la causa deter
minant de la major part per a no dir la to
talitat de les equivocacions polítiques que 
trontollen als pobles: es en la teoria prin
cipi fonamental de tota la política moderna 
y els fets ens han demostrat ja a nosaltres 
que es tant necessari, y es tant gran y tant 
excelsa sa bondat que a haver-lo reconegut 
se deu la força inmensa que té avui la polí
tica catalana: som forts senzillament per
què hem fet tots lo que en sos dies Balmes 
va fer. Intervenció vol dir acció y acció 
adequada y constant. 

Ficsem-s'hi com fent-la y predicant-la, de 
primer entuvi, Balmes no s'hi entreté pas 
en discutir les qüestions que diriem fona
mentals de la política, no 's proposa ni un 
sol instant com a obgectiu principal esbri
nar si haguera sigut millor que hagués suc
ceint tal cosa o tais altres, no parteix mai 
de la base de lo que hauria de ser, sinó de 
lo que es, y de lo que es s'ocupa y en allò 
trevalla y sobre allò fa córrer ses raona
ments y amotlla sa actitut; y sobre lo que 
es, es tot acció segurament; si ell hagués 
tingut de montar a gust seu el sistema po
lítich, que convenia com a millor a Espa
nya en el terreno de les idees y purs prin
cipis, haguera montat un sistema com
pletament diferent, fonamentalment dife
rent tal volta del que hi havia y davant 
d'aquesta disconformitat, què fa? hi ha
guera hagut qui més teorista y menos 
català, hauria esmersat ses forces en con
vèncer a tothom de que lo millor era una 
altra cosa y a conseguir-la s'havia d'anar: 
més ell de còp y volta salta per sobre la 
dificultat prescindint de la qüestió, comen-
sa aceptant-la com a resolta y partint del 
fet se llença a trevallar: es pràctich inter
vencionista; lo que fa es predicar allò que 
creu necessari per a millorar-la, per a con
seguir ab ella '1 benestar social, per a fer-
la lo menos dolenta possible; com a conven
çut intervencionista, fins sembla encari-
nyar-s'hi ab aquell estat de coses. 

Y es una intervenció la que predica que 
reuneix les dues condicions essencials que 
ha de reunir per a que sia fructuosa, es 
adequada y es constant: tant connaturals 
modalitats d'ella que semblen constituir 
quelcom indispensable per a sa existència. 

Balmes per son caràcter sacerdotal sem
blava escluit del camp de les qüestions po
lítiques; no hi hà dubte que sa missió pri
mordial era tant altra que sols podia mirar 
la política com a medi per a facilitar als 
ciutadans el fi fonamental de l'home y ab 
tot y això, convençut de la necessitat de 
l'intervenció, lluny de dubtar, se llensa de 
cap a ella, mes col·locant-se en el seu lloch; 
que tothom el té especial y diferent del que 



pugui tenir altre, es a dir, la fa adequada, 
se situa en el mon polítich aont li pertoca 
y en el més esposat y perillós dels llochs 
que podia escullir; y tenint medis ab el 
temps de valdre-se 'n d'aquesta posició, ni 's 
deixa dominar per l'ambició personal, ni 
d'altra banda cau en la temptadora como
ditat de abandonar el lloch al topar ab el 
primer desengany o circunstancia adversa. 
Tant a conciencia la predica aquesta inter
venció, que en varis llochs diu un concepte 
espressat en un d'ells d'aquesta manera: 
«diferents vegades m'ha caigut la ploma de 
la mà y haguera sigut vençut per el des
mai; si no hagués reflexionat—afegeix— 
que mos escrits tenien un mèrit que mai 
deixa de produir bon efecte perquè exerceix 
un poderós ascendent sobre l'intel·ligència 
y la raó: aquest mèrit consisteix en ser la 
senzilla espressió de conviccions pregones, 
l'eco fidel de generosos sentiments». 

Y heus aquí per ses pròpies paraules es-
plicada una de les altres fonamentals regles 
de sana política: el sentiment de la respon
sabilitat dels actes que l'home fa al inter
venir. També com ab la necessitat de l'in
tervenció la demostra ab l'exemple; escriu 
y imprimeix ab el seu nom y s'esforça en 
fer-ho constar fins en els moments en que 
pot perjudicar-lo: sa vindicació personal 
n'es un preuat exemple; «mentres creixi la 
tempestat—escriu,—més aixecaré la veu, 
aixís ho he fet sempre y ho faré en ende-
vant» y ho cumplí, escrivint més tart: «tot 
lo que he escrit ho he sagellat sempre ab 
la meva firma». 

D'aquest sentiment íntim de la responsa
bilitat, tant pervertit per el conreuat abs
tencionisme que distingeix la política es
panyola de tot un sigle, les conseqüències 
que se 'n poden treure omplirien un llibre: 
imposa la serietat en l'obrar, impideix el 
predomini del passionalisme, obliga a ren
dir tribut a la veritat, dóna una anticipada 
fermesa al interventor, vigorisa sa acció y fa 
respectar l'obra d'ella resultant; es la regla 
de les regles, es el secret del ben obrar; y 
encara es més pera '1 polítich, es un puntal 
tant ferm, que li dóna aquella indispensable 
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serenitat precisa al qui havent de dirigir, se 
trobarà freqüenment combatut y apostro-
fat, l'un'hora per els que té al davant, l'altra 
per els del darrera, sia pels de la dreta 
avui, sia per els de l'oposada esquerra 
l'endemà. 

L'art de dirigir la vida política d'un po
ble, ni es l'art de donar gust sempre a tots 
els ciutadans, cosa impossible, ni '1 de con
seguir fer de tot moviment una obra essen
cialment bona, cosa tant més impossible, 
encara que es atribució a Deu sols reser
vada: y no més sentint l'individu aquesta 
responsabilitat al decidir, si es director, 
tindrà fermesa per a aguantar la tempestat 
contra ell congriada, si es dirigit deixarà 
de caure en la ridícola pretensió de voler 
que '1 director renegui de sa idea y claudi
qui en son pensament per a donar-li gust. 

La responsabilitat es la que imposa la 
deguda atenció a les circunstancies en que 
la contingència humana ha produit el cas, 
es la que ofega la veu de la passió, es la 
que força per a dir-ho d'un cóp a tots a te
nir patriotisme, que no consisteix pas en 
altra cosa que en sacrificar ses convenièn
cies, gustos y fins necessitats al bé comú; 
mai en sacrificar les conviccions, que per a 
claudicar en elles es condició necessària 
sentir precisament lo contrari a aquesta 
responsabilitat o sia '1 desitg del profit 
personal. 

D'aquets dos principis solidats per una 
fermesa de convicció absoluta ne deriva 
tota sa obra y se 'n dedueix tot el mètode 
d'aplicació: ben clar ho diu entre molts al
tres llochs, en un dels paràgrafs de l'article 
avans citat: «per encertar no sempre es ne
cessari ser profeta; fundeu vostres convic
cions en els principis eterns de justícia y 
feu que vostre llengua sigui fidel espressió 
de vostre esperit; es un talismà molt sen
zill però segur.» 

Y efectivament partint d'aquesta base 
aplegueu les regles dites y veureu com surt 
bona, tant sòlidament bona com pot ser 
l'obra del polítich: allunyat per de prompte 
de la petitesa humana tindrà aquella que 
mundus daré non potesí pacent y podrà 
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obrar ab espontaneitat: obrara ab fermesa, 
tindrà serenitat per a fer y sobre tot per a 
resistir l'empenta a voltes brutal del inte
rès contrariat o del passionalisme; ab elles 
ab una paraula dominarà el difícil art de 
dirigir y '1 mes difícil encara si això li per
toca de deixar-se dirigir. 

Impossible es seguir, ni tant sols per sen
zilla enumeració, el destriament d'aquestes 
regles, clares com la llum d'un mitg dia 
serè, senzilles y grans a l'hora perquè les 
inspira la veritat, y indiscutibles com ella; 
tant impossible com evident la convenièn
cia de recullir-les y aplicar-les. Som al prin
cipi tot just de la ample via de la vida, som 
als dies primers d'una joventut que no 'ns 
permeterà passar a la virilitat perfecte sen
se que combatin nostre creixement crisis 
y perills de mil diverses menes. 

Encara hi hà per exemple entre nosaltres 
qui, no sentint prou la responsabilitat de sa 
obra, se deixa seduir per aquella esplotada 
confusió de termes que confon les idees 
democràtiques ab el llivertinatge y l'anti-
catolicisme més groller, o be caient per 
pendents oposades aixeca al nivell dels 
principis absoluts qüestions administrati
ves y sempre secundàries; encara hi hà qui 
no sentint la veritat del principi de l'inter
venció, abomina de l'intervenció catalanis
ta perquè ha conseguit el miracle de impo
sar-la a ciutadans de contràries idees, com 
si '1 catolicisme pogués fer bona en cap 
moment la farsa política que mina ab la 
mentida la vida pública desde sos fona
ments; no 'ns hem educat prou encara per a 

ser adequats y colocar-nos tant serenament 
en el nostre lloch que sapiguem obrar en 
ell resistint els impulsos de ser més y ocu
par el dels altres, o de retirar-nos de la ac
ció ab la tant sovint innoble pantalla d'un 
disgust o esperit de crítica que no es en el 
fons altra cosa que una disfressada como
ditat; som políticament joves y lo que es 
pitjor voltats de mals exemples: necessi
tem un llibre de la vida, y si es cert que 'l 
tenim en l'ordre dels principis absoluts y 
escrit per Aquell qu'es la Veritat meteixa, 
ens falta '1 que ensenyi la recta aplicació 
de lo contingent, y aquest es Balmes que '1 
pot donar. 

Cúrrente cálamo, ab esperit devot, mes 
combatut per l'agavellador trontollament 
de la vida barcelonina, he apuntat lo que a 
lo més podria dir-se, invitació a fer aquesta 
gran obra, que ningú com vosaltres pot fer: 
Balmes es tot vostre. 

Per ma part per molt satisfet me dona
ria si lo mal dibuixat que ha estat aquest 
pensament, vos feya veure l'indiscutible 
conveniència d'empendre el trevall ab mà 
ferma y resolta: y en condicions en que nin
gú pot igualar-vos, a vosaltres, que per 
alguna cosa voleu ser de Catalunya vella; 
a vosaltres que teniu la sort de sentir cons
tant la influència d'aquell esperit que sapi-
gué acoblar en un inimitable llibre el de la 
Tradició catalana. 

F . M A S P O N S Y A N G L A S E L L 
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El Congrés d'Economia 

FINALISANT el període imprecís que 'n 
diem curs acadèmich hem celebrat al 
Ajuntament y a la Universitat con

gressos científichs catalans. No tinch noció 
de còm va fer-se el Congrés d'Història; 
mes pels reportatges de la prempsa sospi
to que no havia perdut del tot un cert ca
ràcter de revista anacrònica y sense inte
rès, propi de les investigacions històriques 
a la nostra terra tot y tenint un més sòlit 
fons de honrada activitat científica. 

El d'Economia ha sigut una revelació de 
lo incomplerta y fragmentaria que es nos
tra cultura econòmica, y al meteix anunci 
consolador de que comencen a estar en 
crisis entre nosaltres, certes ridícules opi
nions com no separar l'Estat de l'adminis
tració, y la preferència per l'activitat eco
nòmica individual privada, gairebé atomís
tica. Desde 1 començament del Congrés 
vingueren a contrapesar el pensament una 
mica unilateral de la Societat d'Estudis 
Econòmichs, els congressistes procedents 
de la nostra vida de producció y cambi de 
riqueses; a voltes com quan els Srs. Caba
llé y Palazí demanaren respectivament 
l'arrendament dels correus, y la creació 
d'una renta perpètua d'interès necessària
ment inmutable per demunt de tota varia
ció que pogués haver-hi en els afers del 
Estat, les conclusions, fonamentades en un 
tacte abultat de la realitat foren groixudes 
fins a motivar una reacció de l'esperit pro
motor del Congrés, qui ab tots els seus de
fectes, insuficiències y repeticions, tenia la 
aventatja de ser fonamentalment científich. 
Sa paraula serena y nutrida per igual en 
coneixements generals ideològichs, y resul
tants de la realitat d'alguns congresistes, 

sobre tot de D. Pere Coromines foren, 
equilibrant les dues corrents, la més alta 
espressió del pensament econòmich català, 
y juntament les més sincerament aprova
des per la joventut que hi assistia. 

Se ressentia naturalment el Congrés 
d'Economia d'aquesta falta d'especialisació, 
d'aquest moment imperfecte de transició 
qu'estem atravessant. En molts dels qui 
parlaren en el Congrés s'hi trobava un li
terat, o un orador, o un psicòlech o un hu
morista fracassat qui 's gaudia en envi-
satjar desde '1 punt de la seva anterior 
orientació el problema "que 's presentava. 
Aquella fugida dels mots tècnichs, y aquell 
referir els més genèrichs problemes al cas 
ab cambiants anecdòctichs que tots sabien, 
produïen una deplorable impressió y justi
ficaven els rezels qu'algú havia oposat al 
Congrés. 

Aixís hi eren advocats qui contaven se
crets episodis de la vida professional per a 
«amuser la concitrrence», hi eren oradors 
qui teixien dolorosos paràgrafs sentimen
tals a propòsit de l'assegurament de vida, 
o de les lluites de classes, hi eren polemis
tes inversemblants qui s'empenyaven en 
discutir lo fonamental y llogicament indis
cutible, hi érem estudiants qui callàvem o 
aclaríem coses ja convingudes y conforma
des, hi eren individus qui intervenien in-
oportunament en les funcions presidencials, 
hi eren ponents qui preguntaven què cosa 
era monopoli... y al costat d'això els me-
teixos feyen evident un gran estudi tècnich 
dels asseguraments, la llur teoria y histò-
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ria, de copiosos coneixements del dret po
sitiu, de recentíssimes orientacions del 
problema obrer... 

Tot plegat me sembla aquet passat Con
grés una cosa senzillament prematura, o 
al menys poch garbellada, car un fons d'es
perit científich y un cert mètode de teori-
sació y un coneixement dels tractats fona
mentals de la ciència, va fer-se sensible 
d'ensà del primer moment y d'una manera 
molt més intensa que quant podiem es
perar. 

Orientacions no crech que 'n surtin. Més 
bella cosa es que en un Congrés s'acordi 
encara no taxativament, que a Espanya no 
sobra, sinó que falta Estat, que cal anar di
rectament a l'assistència de l'obrer desde'Is 
organismes polítichs, que '1 poder econò-
mich va lligat ab el científich y el militar, 
que no tothom està autorisat per judicar 
de les tarifes ferroviàries, dels aranzels o 
de la «peseta enferma», y sobre tot que no 
resolen rès les mides estúpidament defen
sives ni els radicalismes de llivertat. 

El Congrés era (pot ser no ho fos, mes 
aquesta es la meva impressió) quelcom ben 
començat, torçat y desviat desseguida y 
finalment re-encarrilat. Recordem sinó la 
qüestió monetària en que 's digueren l'una 
inmediatament després de l'altra coses tant 
senzillament estupendes y coses tant exac
tes y tant sobriament dites. 

Aventatges que 'n treurem? Es difícil 
profetisar-les, mes podria sense cap violèn
cia fer l'elogi d'alguns punts de vista que 
cal a tot preu difondre en el pensament del 
nostre poble. Es una cosa tant vehina de 
tothom, tant viva y tant essencial, una qües
tió econòmica qu'una senzilla enunciació 
crea atmósfera y reuneix les voluntats. 

Aprofitant aquest moment constructiu, o 
si voleu organisador, deuríem inculcar, 
entreteixir en les més essencials fibres de la 
popular educació certs principis y certes 
aspiracions. La construcció d'un ideal que 
les desaparèixer en una nacional solidari

tat tota qüestió de forma y ens portés a la 
evolució sense radicalismes, es una vella 
idea-mare, nodridora de tots programes 
d'acció política catalana. 

Trobar-la avui informant noves tendèn
cies, aspirant a crear factories bancàries 
d'esportació, freturosa de posar el peu a la 
costa nort-africana es una cosa encoratja
dora y simpàtica. 

En mil problemes de detall, en gairebé 
totes les qüestions adgectives, de procedi
ment foren llargues les dissensions. Els ho
mes procedents de la vida comercial glori
ficaven les llurs pràctiques, els advocats 
amaven principis de raó o aforismes jurí-
dichs, els altres volien científiques espla-
nacions, algú plans d'acció en la política 
econòmica. Se posava una qüestió total com 
propaganda, estudis econòmichs, fabrica
ció y venia la unitat y l'entusiasme. 

Mil crítiques mereixem els congressistes 
—fetes les oportunes excepcions—y moltes 
més de mil algún congressista... mes del 
Congrés en total jo no 'n sabria parlar d'al
tra faisó que com d'una audàcia sense in
solència; sinó plenament reeixida, be pro
metedora en cambi, de bona orientació y 
digníssima d'estimul. Era un moment d'in
decisió; un segon Congrés dirà que pot es
perar-se de la fins avui triomfant y simpà
tica Societat d'Estudis Econòmichs. 

Y ara voldria parlar d'algún problema 
singular y de la discusió que 's promogué 
al seu voltant. La cosa es més perillosa y 
procuraré tancar-me en un sincer desitg 
d'elogis. 

En primer lloch y com a més general 
qüestió l'últim tema rotulat Orientació que 
be desenrotllà el ponent Sr. Pugés. 

Tots els principis capitals que portats a 
la política catalana l'han feta centre d'atrac
ció per a l'atenció de tots els homes d'estat 
espanyols, son en la memòria y conclusió 
refosos y glosats. No insisteixo, per tal que 
deixo avans dit l'apreci que mereixen de 
part meva les aspiracions, acàs una mica 
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llunyanes, dels nostres educadors. L'altís
sim exemple d'altres pobles y l'afortunada 
aglutinació política del nostre, fan gairebé 
actuals encara que no definitives, les idees 
capitals del Sr. Pugés qui parlà en la seva 
conclusió de solidaritat nacional en una as
piració comú, d'esperit d'empresa contra
pesat per un alt sentit moral, de les discu-
sions estèrils sobre la forma de regiment 
de concentració de l'esforç y de seguretat 
de la força regida pel dret. 

Es remarcable, reveladora d'un esperit 
minuciós y personal la ponència del senyor 
Ras relativa a la acció del Banch d'Espanya. 
Nodrida de pensament y de esperit crítich 
el més encertat digué coses formidables 
contra la plutocracia qui apela a subterfu
gis indignes per a eludir els preceptes de la 
llei, qui fingeix y confon els seus balanços, 
qui aprofita en profit propi el crèdit del 
Estat no satisfeta ab el marge de ganàncies 
que li proporciona el seu monopoli. 

Les conclusions del Sr. Ras foren aprova
des ab poquíssimes variacions en la forma y 
cap en l'esperit. La nostra activitat ha deixat 
fugir l'exercici de les finances y avui sent 
que va a remolch d'un exèrcit de capitalis
tes qui fortificáis dins un poder y unes lleis 
per ells meteixos elaborades, deixen, sense 
possibilitat d'èxit, la banca del país reduida 
a poques y improductives operacions. (1) 

(1) Per a mostra de lo interessant y gravíssima que resulta 
la qüestió copiem els següents fragments de la ponència del 
senyor Ras. 

«Però encara hi hà quelcom més anòmal y perillós que això. 
L'artifici en els balanços a que hem aludit més amunt. El se
nyor Rodrigáflez ho va denunciar fa pocti al Senat. 

En el balans del 23 de març de 1907 surt una nova partida, que 
arriba per la primera volta a la respectable xifra de 60 milions. 
Se titula «Créditos con garantia de valores de la propiedad del 
Banco-, y ara puja ja a 96 milions. El Banch enmatlleva aques
ta cantitat ab garantia dels valors de sa Cartera que hauria de 
vendre. Mes la entitat prestamista no dona cap diner, sinó 
que's descompten a son nom lletres a 90 dies pel meteix im
port y queden balancejats els dèbits y els crèdits Pero a l'actiu 
apareix una cantitat ab el caràcter de descompte comercial que 
es computable per a la garantia dels bitllets, comptes corrents 
y dipòsits, y així no cal vendre 'Is títols de Deute y Tabacalera 
que, per la reducció anyal, no serveixen de garantia legal. 
D'aquesta manera, segons va dir el propi senyor Rodrigáflez 
en son esmentat discurs, se falta a la llei d'una manera desca
rada. Y el mateix Banch, parlant daquesta operació diu en sa 
Memòria de 1908: «Para asegurar el cumplimiento del (precep
to) relativo á la proporcionalidad que establece el art. 4." de la 
ley de 1902 (el Consejo) acordó cancelar las operaciones de 
crédito en el extranjero que otras veces había utilizado, y reali
zar en Madrid otras de crédito con garantía de valores de la 
propiedad del Banco, primero por valor de 60 millones de pese-

Altre ponent que logra fer aprovar sense 
discusió de cap mena les seves conclusions, 
basades en un excelent criteri de la realitat y 
un pacient trevall de replega de xifres y re
sultats, fou el Sr. Rucabado qui parlà de la 
propaganda y educació econòmiques. Segu
rament que tothom farà assentiment a lo que 
concloía el Sr. Rucabado y que copiem. (1) 

Dins la numerosa concurrència s'hi nota
ren poch els tècnichs, acàs perqué ens en 
falten o perquè els que 'n son tenen un es
pecial temor a parlar-ne. Es realment llas
timós pensar que era acàs per respecte a 
la incapacitat de l'auditori que calia fer 
certs jochs de paraules per a esplicar lo 

tas, que luego mediante ampliaciones realizadas ya en el ejer
cicio de 1903 se han elevado hasta 96 millones de pesetas. La 
garantia ha consistido en acciones de la Compañía Arrendata
ria de Tabacos y en parte de los títulos de Deuda perpetua que 
figuran en nuestra Cartera no computables para la proporciona
lidad. (Això parlant clà y català vot dir que s'haurien d'haver 
venut.) No cree el Consejo necesario NI DISCRETO, ofrecer á 
la penetración de los señores accionistas mayores explicacio
nes sobre este punto». 

(I) Conclusions del Sr. Rucabado. 
«1.a Que el Congreso se dirija á todas las Corporaciones eco

nómicas, excitándolas con las más vivas instancias, á que creen 
cátedras de Economía política, Hacienda, Geografía comercial y 
análogas, y estimular á las Diputaciones y Ayuntamientos á 
que hagan lo propio, según sus recursos. 

2* Que los individuos y Corporaciones representadas en este 
Congreso, se comprometan á establecer Sociedades para el es
tudio de la Economia en donde sea posible, ya sean de carác
ter técnico, sean ya de carácter general. 

3.a Celebrar un Congreso anual para deliberar sobre los pro
blemas económicos ó financieros de actualidad, tanto los regio
nales, como los nacionales. 

4.a Procurar la inteligencia entre todas las Corporaciones 
económicas, entidades políticas y cualesquiera otras que osten
ten representación y prestigio ante la opinión pública, para 
que ejerzan una vigorosa acción de propaganda, á fin de per
suadir al cuerpo electoral de la necesidad de proveer las repre
sentaciones en Cortes ó en otros organismos análogos, en per
sonas de reconocida competencia en materias económicas, sea 
cual fuere su color político. 

5.a Que se creen, al lado de las cátedras de Economía, insti
tuciones auxiliares, similares á las conocidas en Alemania con 
el nombre de «Seminar» ó laboratorios prácticos de investiga
ción, cuyo objeto preferente de estudio sean las condiciones 
económicas naturales, en general de la Península ibérica, y par
ticularmente de Cataluña, como medio más eficiente para la 
formación de la Economía política nacional y regional. 

1." Dirigirse ai Gobierno, y también á las Diputaciones pro
vinciales, en súplica de que establezca una nueva Facultad que 
podría llamarse de Economía, en la cual se enseñen las asigna
turas necesarias para la formación de un buen cuerpo de em
pleados, así del Estado, como municipales y Provinciales, como 
por ejemplo: Hacienda nacional y local, Economía Política ge
neral y aplicada, Administración, Policía, Higiene, Vialidad, etc. 
Al mismo tiempo, con un plan de estudios conveniente, esta 
Facultad sería de utilidad inapreciable para la investigación 
científica de la Economía. 

2." Recabar del Estado que junto con la Facultad oficial de 
Economía política, se creen Bibliotecas especiales bien dotadas 
de los libros más notables y de mayor actualidad, para facili
tar el estudio de las cuestiones económicas en sus diversos as
pectos, social, financiero, estadístico, etc. 
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que 's diu senzilla y concretament en un 
mot sabi. 

En els temes d'Administració local, que 
desenrotllà completament el Sr. Garriga y 
Massó, vaig anyorar en manta ocasió una 
paraula tècnica o una espresió menys vul
gar de dret polítich o administratiu, d'Hi
senda, etc. 

* 
* * 

Com totes les coses irregulars y incom-
plertes fa millor efecte apreciant en con
junt lo que representa l'obra del Congrés 
d'Economia de des una mica lluny; se velen 
els colors brillants y poch sòlids, mentres 
romanen clares totes les línies qui eren in
dici de seguretat y pensament. 

El dia de la clausura al Saló de Cent, 
acordats tots els pensaments y no sent l'ac-
te altra cosa que un encoratjament, una 
superafirmació de lo passat, no hi hagué 
cap de les petiteses dels dies anteriors. 

Llastimós, que segons una preciosa con
fessió del president y ànima del Congrés 
Sr. Graells, l'hagin emprès uns quants jo
ves, molts no arribats a la quinta y sense 
una pesseta, ab l'agravant de no tenir gaire
bé cap d'aquets un sòlit esperit de mètode 

y un cabal de coneixements propis y ri-
gurosament científichs, sinó tant sols un 
dilettantisme y una cultura incompleta; llas
timós que hagin discutit de banca y d'agri
cultura homes que hi son esterns en ab
solut y encara, en concepte del senyor 
Muntadas, que jo estimo justíssim, mai hau
ria esperat tal atenció y col·laboració dels 
nostres homes de negoci. Naturalment que 
cap d'aquestes coses es per dita en absolut; 
una pila de noms conegudíssims sortiran 
en el volum de deliberacions, mes no dei
xen de ser una dèbil minoria. 

Si la obra del Congrés val alguna cosa la 
dels bons amichs de la S. de E. E. es inapre
ciable, y cal esperar en la formació d'aques
tes pensions de viatges que promet la ac
tivitat de la Junta del Foment Principal 
protectora de la joventut qui compon la 
dita Societat. La inoculació en nostre pro
cés de cultura de una corrent de ciència 
econòmica, es un anhel justíssim del mes
tre Graell; y solament l'haver cridada 
l'atenció dels nostres richs incitant-los a 
protegir els qui devindràn la llur natural 
defensa faria feconda y bona l'iniciativa de 
la S. de E. E. 

M. REVENTÓS 
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i 

Ara que 'm torna l'oblidat somrís 
y 'm sento fort y ple de confiança, 
vina ¡oh dolor! fet un esclati sumís 
a compartir la meva delectança. 
No revesteix ¡oh Mare! ta LI.OANÇA 

la baixa ondulació del sentiment, 
car feta nitidíssim pensament 
les summitats de l'estelada alcança. 

En la serena de Vinstant present 
la vida nostra del passat rutila, 
apareixent-se detalladament 
com laborades hortes d'una vila. 
Llavors tenia la visió tranquila 
com les obertes nines dels infants 
qui sota un arbre en confiat descans 
ab el dit obren reguerols d'argila. 

Com un escarceller de fines mans 
el teu amor niempresonava a festes, 
y a mos delits era amatent avans 
que fossin nats de maternals enquestes. 
De senectut les patides congestes 
tenia al front d'esgrogueint matís, 
y ab son halè calmava les tempestes 
com aura de recòndit paradís. 

TORNADA 

Ara que 'ni torna l'oblidat somrís 
y 'm sento fort y ple de confiança, 
vina ¡oh dolor! fet un esclau sumís 
a compartir la meva delectança. 



II 

Adhuch temuda, sobrevé la mort 
com una rapidíssima alimara 
qui 's llença vigilant a dret y a tort 
sobre nosaltres, de carnatge avara. 
Res contra d'ella nostra vida ampara. 
Demunt ta vida s'aferrà una nit 
y, avans de caure el jorn, ton esperit 
vençut deixava son domini ¡oh Mare! 

Encara el sento esbategà en el pit 
quan de tes mans l'adormiment comença, 
encara el veig com en letal neguit 
neda pels ulls entre la boira densa. 
Tot-d'una 's fon la previsora pensa 
qui m'halenava coratjosa adés, 
y encara flota en el sospir d'un bes 
quan ja la mort dominadora el llensa. 

M'arrebassà el dolor per sempre més 
quelcom de mi, y adolorit quedava 
com d'una runa el llastimós cares 
quan esdevé de la natura esclava. 
Ton esperit, creuant la volta blava, 
se dilatà en l'atzur del Paradís. 
Jo, com la tija qui ha perdut la sava 
ni l'esma havia de l'anyoradís. 

TORNADA 

Ara que 'm torna l'oblidat somrís 
y 'm sento fort y ple de confiança, 
vina ¡oh dolor! fet un esclau sumís 
a compartir la meva delectança. 

III 

Al revenir-me la canal dels plors, 
mon esperit hagué migrada ufana, 

y, al veure encara que 'm restava el cos, 
vaig abrassar-lo com una germana. 
Era no més qu'una despulla humana, 
tèbia, però, d'un estingit caliu 
y ab l'amorosa sensació d'un niu 
quan la niuada l'ha deixat, galana. 



Era ton cos, avans meditatiu, 
mes sense l'alegria d'una espuma. 
Era tant pàlit que vibrava esquiu 
com una casta aparició nocturna. 
Era, talment, com una fràgil urna 
qui diàfana mostra sa vuidor. 
Y sota la penombra del crespó 
era com una verge taciturna. 

Era el darrer consol de mon dolor. 
Mes ja, a la incerta claretat d'un ciri, 
hi congriava l'obstinat corcó 
r obra fatal de ton darrer martiri. 
Y, quan en la fredor del cementiri 
se m'ocultava sota el marbre llis, 
tota ma carn, en un suprem deliri, 
sentí la mort com si la mort patís. 

TORNADA 

Ara que 'm torna l'oblidat somrís 
y 'm sento fort y plè de confiança, 
vina ¡oh dolor! fet un esclau sumís 
a compartir la meva delectança. 

IV 

Quan la tragèdia de la mort fina, 
quan dels amichs y dels parents roñada 
de mon sagrat poruga reculà, 
se m'oferí la dobla mort passada. 
Llavors com una tètrica endolado 
m acompanyà la llarga solitut 
qui ab la memòria del gran bé perdut 
purificava l'ànima ?iafrada. 

A voltes queya fatalment retut, 
sota els recorts de la passada vida. 
De mon dolor vaig fer-me'n un escut 
per evitar la persistent punyida. 
Prou cercava enterrar d'una embranzida 
la munió dels sentiments al cor, 
però com més tota esperança mor, 
més el desitg de viure es fora-mida. 

Sota la posta de morat y d'or, 
en el cansanci de la tarde blava, 



d'un cementiri de xiprè y de llor 
la solitària via contemplava. 
Un pobre vell una fossera hi cava 

y un àngel pervingut del Paradís 
la tasca presideix qui mai s'acaba, 
assegut d'una llosa en el pedrís. 

TORNADA 

Ara que 'tn torna l'oblidat somrís 
y 'm sento fort y ple de confiança, 
vina ¡oh dolor! fet un esclau sumís 
a compartir la meva delectança. 

V 

A Vos qui sou l'eterna Pietat, 
a Vos qui sou Madona Adolorida, 
del fons de ma tristesa y mon pecat 
ma llengua balba dolçament us crida. 
Preneu, Senyora, de mon cor la brida 
ab vostra mà de sabí regiment 
qui ab la gràcia d'un sol amoixament 
el menarà a la terra pressentida. 

Sota la Creu fa?i cantellut sient 
els cranis y les pedres del Calvari 
ont sou romasa perdurablement 
ab vostre Fill estès en el suda? i. 
Com en el pergamí d'un breviari 
dins una bella inicial us tinch 
ont tres amors de dona (y ara vinch 
de plorar-ne un) alhora vaig posar-hi. 

Y cada nom es un esquellerinch 
—Maria, Magdalena, Margarida— 
qui tritlleja d'amor. Brillen les cinch 
llagues de Jesucrist com font de vida. 
Ja l'ànima, de nou rejovenida, 
a vostres peus tornarà a ser feliç 
al veure-us resignada y esquisida 
de vesllumar l'incògnit Paradís. 

TORNADA 

Ara que 'm torna l'oblidat somrís 
y 'm. sento fort y ple de confiança, 
vina ¡oh dolor! fet un esclau sumís 
a compartir la meva delectança. 



VI 

Ja apunta l'auba precedint el jorn. 
S apaga la visió del cementiri. 
L'ànima vola de la Creu entorn 
com una abella giravolta un lliri. 
En la blavor serena de Vempiri 
vaga la simfonia d'un perfum, 
y en un diluvi de creixenta llum 
desapareix la boira del martiri. 

Purificant-se de carnal farum, 
d'aquella horrible fosca de caverna 
sorgí de nou, com Fènix sobre el fum, 
l'imatge teva esdevinguda eterna. 
Ja el teu recort ma voluntat governa 
com una sabia llum de l'esperit: 
si avans danyava, càlida, el sentit, 
refresca avui com aigua de cisterna. 

Per xò el dolor no 'm porta avui neguit, 
car es segons predica la natura. 
Per xò el dolor m'es un conhort seguit, 
perquè en mon ésser amplement perdura. 
Cap violència corporal tortura 
la teva imatge qui en V espai blavís, 
com una forma trevaliada y pura 
d'enteniment, se m'apareix feliç. 

TORNADA 

Ara que 'm torna l'oblidat somrís 
y 'm sento fort y plè de confiança, 
vina ¡oh dolor! fet un esclau sumís 
a compartir la meva delectança. 

VII 

D'aquesta imatge qu'ara tinch dins meu 
n'ha pervingut la Mare que tenia, 
mes una Mare qui té més de Deu 
car flota en un ambent de poesia. 
Es una Mare que l'albir congria 
com una filla dins el meu recort. 
Es una Mare qui no tem la mort, 
car l'ha vençuda com Santa Maria. 



De tot dolor qui de natura es fort, 
vençuda ja la dolorosa prova, 
no 'n resta més que perennal conhort. 
Avui ¡oh Mare! tens la vida nova, 
y jo li~tinch quan ton ímatge troba 
dins son replech més íntim el meu seny, 
com un crestall en l'ànima del greny 
més amagat dins l'amagada cova. 

Ja cap temensa nostre amor constreny 
a abandonar-se a lassituts mesquines, 
ja Vaura qui benèvola l'empeny, 
deixa les jlors y trenca les espines. 
No més com unes tímides bobines, 
tinch la recança, al contemplar-te aixís, 
de lo que ?io veuran les teves nines 
de goig domestich, com en temps feliç. 

Fí 

Ara que 'tn torna l'oblidat somrís 
y 'm sento fort y ple de confiança, 
vina ¡oh dolor! fet un esclau sumís 
a compartir la meva delectança. 

ENDREÇA 

A Vos ¡oh Pare! qui teniu l'esment 
posat en el trevall qui no varia, 
y oculteu un tresor de sentiment 
en la simplicitat de cada dia, 
a Vos qui sou curull de poesia, 
adhuch blasmant-la ab un crudel incís, 
a Vos qui compartiu la dolor mia, 
a Vos endreço ma LLOANÇA aixís: 

Ara que 'm torna l'oblidat somrís 
y a vostres peus cap alegria 'm manca, 
de mos dolors me 'n he teixit un fris 
per coronar la vostra testa blanca. 

GUERAU DE LlOST 
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La Munícípalísacíó de serveis 

X. ¿Els municipis poden munícipalisar 
serveis o indústries? 

Si prevalgués el criteri de l'actual llei 
municipal espanyola, inspirada per com
plert en el concepte afrancesat o revo
lucionari qui considera el municipi com 
a pura creació de l'Estat, com a mera 
oficina burocràtica o administrativa, afir
maríem que no es possible la municipa-
lisació. Aquell art. 71 que diu que «els Ajun
taments són corporacions econòmich-admi-
nistratives y sols poden exercir aquelles 
funcions què per les lleis els hi estan enco-
menades»; aquest article en el qual hi està 
condensada tota la teoria centralisadora, 
crech jo que impossibilitaria la municipali-
sació. Però, per sort, aquest concepte del mu
nicipi, com he dit avans, va ja desapareixent. 

La meteixa llei que consigna que 'Is 
Ajuntaments no són més que Corporacions 
econòmich-administratives y que no tenen, 
per tant cap caràcter polítich, ve ja a vul
nerar dit precepte. En efecte: els Ajunta
ments estan baix la constant tutela dels 
Governadors que són els agents polítichs 
del Govern; el Governador pot presidir les 
sessions, pot examinar en qualsevol hora 
l'estat de l'Ajuntament, coneix en alsada 
fins d'aquells assumptos que la llei declara 
de la esclusiva competència dels munici
pis, examina y censura 'Is pressupòsits 
municipals, destitueix els secretaris, qu'en 
els pobles petits solen ésser l'ànima de la 
gestió municipal, suspèn els Ajuntaments 

en els casos que la llei determina y sem
pre que hi hà descuits o negligències gra
ves, essent com se comprèn tant lata aques
ta espressió que, amparada ab ella, ha vin
gut una llarguísima jurisprudència a sentar 
que 'Is Ajuntament poden ésser destituits 
sempre que al Governador o al Ministre els 
hi vingui be. Y com si tot això no fos prou 
per demostrar que '1 desitg de que Is Ajun
taments no siguin polítichs està tant sols 
escrit en el paper, però no existeix en la 
realitat, la esperiència ve a demostrar-nos 
que al venir un cambi de govern el segueix 
com a conseqüència obligada la suspensió 
de multitut d'Ajuntaments constituits du
rant el govern anterior, com significant 
qu'aquestes corporacions representen la 
política del govern qu'ha cessat y qu'es ne
cessari substituir-les per altres que reflexin 
en llur composició y en llurs actes els prin
cipis polítichs del nou partit dominant. 

No; que no 's digui més que 'Is Ajunta
ments, que Is municipis sols han de fer ad
ministració, y no política, puix això demos
traria ganes d'anar d'esquena a la realitat. 
Tothom qui vulgui ser sincer avui dia sosté 
ja, qu'en els Ajuntaments, qu'en la vida dels 
municipis hi hà, es cert, un aspecte admi
nistratiu, però que al seu costat hi hà un 
aspecte social, y un aspecte polítich... Si'l 
municipi es una veritable estensió de la fa
mília, com no 's pot menys d'admetre, no 
pot mancar-li cap de les atribucions que a la 
família corresponen, y per lo tant deu sos
tenir-se que al municipi correspon el procu
rar la realisació de fins de la vida física, 

(*) Per erro de compaginació aparegué Incomplet el paràgraf X de l'estudi degut al nostre intel·ligent y estimat col·laborador 
D. Joan Vallès y Pujáis. Per subsanar l'erro en lo possible, y donada la importància de lo tractat en aquell paràgraf, creiem opor
tuna aqui la seva inserció— N. de la R. 
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de fins de la vida moral, de fíns de la vida 
intel·lectual, de fins de la vida econòmica... 
Y ¿cap tot això dins d'una gestió purament 
administrativa? 

Abandoni's ja d'una vegada aquest con
cepte del municipi y no's repeteixi més 
aquella frase tant gastada «a l'Ajuntament 
s'hi ha d'anar sols a administrar y no a fer 
política». ¡Com si fos possible intervenir, 
com si fos possible pendre acorts sobre 'Is 
trascendentalíssims problemes que la vida 
municipal moderna planteja, prescindint de 
les opinions polítiques de cada hu! ¡Com si 
no vegessim que avui dia en el govern y 
administració de les grans ciutats s'hi pre
senten innumerables problemes adminis
tratius, econòmichs, fiscals, polítichs, socio-
lògichs!... 

Ab raó ha dit un eminentíssim autor 
italià de nostres dies que per a poder ad
metre això de que al municipi no s'hi ha de 
fer política y si sols administració, caldria, 
en primer lloch, que hi hagués format 
un concepte exacte, precís, clar, de quines 
son les necessitats qu'ha de venir a satisfer 
el municipi; en segon lloch, que tota la co
munitat participés en la administració de 
la cosa pública y, per últim, que hi hagués 
un acort perfecte entre tots els membres de 
la municipalitat respecte a la importància 
de les necessitats que s'han de satisfer col-
lectivament. 

Y cap d'aquestes tres coses succeeix. No 
estan encara ficsades d'una manera clara, 
precisa, categòrica, d'una manera que no 
deixi lloch a dubtes, quines son les necessi
tats que '1 municipi ha de venir a satisfer, y 
sobre aquest punt hi han contínues discu-
sions y polèmiques en les quals es impossi
ble prescindir de les idees polítiques; tam-
poch succeeix en lloch que tota la col·lec
tivitat intervingui en la administració de la 
cosa pública y, finalment, sobre aquelles 
que tothom admet que són funcions pròpies 

del Ajuntament no hi hà tampoch acort so
bre la llur importància. 

Ara meteix podríem tenir un exemple 
d'això últim en nostre municipi. Se tracta 
de gastar una grossa cantitat en lo que s'ha 
anomenat pressupost de cultura. Tothom 
està conforme en que la educació, la cultu
ra es una primera necessitat de l'home y 
que a l'Ajuntament correspon el foment 
d'aquella, però jo he sentit a persones il·lus-
tradíssimes, de criteri recte, censurar, de 
bona fè, el que això faci el municipi barce
loní quan hi han per resoldre problemes 
convel de la mendicitat, com el dels trinxe
raires abandonats, y com algún altre que 
ab alguns milions quedarien resolts, y que 
aquestes persones consideren de molta més 
urgència que 1 de la cultura. Y tal vegada 
a n'aquesta opinió s'oposin els partidaris 
de la obra que 's progecta, ab un argument 
que vaig llegir no fa molt temps en un 
llibre qu'En Per ojo publicà sobre la educa
ció y en que s diu que la educació, que la 
cultura es lo primer de tot, puix gastant 
diners en elles, vindria un estat tal de pros
peritat y benestar qu'ens estalviaríem tots 
els diners qu'avui se tenen d'emprar en 
hospitals, en alberchs, en presons... Es qües
tió d'apreciacions, lo qual vol dir qu'en el 
municipi s'hi hà de fer bon xich més qu'ad-
ministrar; y això deu haver sigut comprès 
per En Maura quan en el progecte de nova 
llei municipal que s'està discutint ha su
primit aquell precepte de que a l'Ajunta
ment no s'hi pot fer res més qu'administrar. 

Essent això aixís, y admès que cau de plè 
dins de la esfera municipal tot lo que fa re
lació ab la vida física, ab la vida moral, ab 
la vida intel·lectual y ab la vida econòmica 
dels ciutadans, es clar qu'els Ajuntaments 
poden municipalisar tots aquells serveis o 
indústries que creguin convenient. 

JOAN V A L L È S Y P U J A L S 
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EN và l'home atrafegat pels negocis, àvit de riqueses, y 1 home d'acció, buscaran la 
apacible serenitat del artista! Consagrat aquest a les seves obres, a les que s'hi ha 
donat per enter, troba en la seva creació un lliure exercici del seu talent, y en la 

contemplació desinteressada de la natura, una font de goig que 1 posen al abrich de les 
borrasques del món. Espectador més que actor, mira sense cobdícia la bellesa de les 
coses, únich aspecte d'elles que l'interessa. N o t é cura d'adquirir més que coneixement, 
per penetrar més y més la natura, y aixis mira ab ull tranquil l'esplendor de l'ordre 
maravellós d'aquet món sense que escapi a la seva vista cap aspecte de la vida. Es 
l'únich que s'en adona, de que mentres els homes se tenen les llurs guerres engendrades 
per l'egoisme, la natura va fent el seu camí solemne, perquè es l'únich que comprèn el 
tot inmens. La fonteta ignorada, el núvol silenciós que passa, la floreta humil, ell sol les 
veu. S'en adona, com Virgili, del trevall de les formigues que pressenten una tempestat, 
perquè ell veu altres relacions entre les coses, que la generalitat. Rich interiorment, ben 
poca cosa més demana al món que un lloch tranquil, y per això, la seva existència seria 
de les més felices, si aquesta misèria que demana a cambi de lo molt que ell dóna, l'hi 
fos otorgada. Certament, que si algú ha de donar testimoni de que en el món hi ha justí
cia, amor a la veritat, fè en una vida superior, aquest ha de ser el ver artista, puix ell 
torna al món la ignoscència primitiva de la Edat d'Or. 

Y això que diem de l'artista en general, a ningú convenia més que a En Joan Gon : 

zíüe/. 

y 



6a 

Poch se avenia el seu modo de ser als convencionalismes que imposa la societat, y 
sols en plena natura se trobava identificat ab les coses, y sols allí s'aquietava aquella 
animositat sempre desperta contra to : lo injus^ contra els atachs al sentit comú, de que 
no s'en adona l'home arrastrat per les preocupacions del dia; contra la falsa glòria y el 
fals nom inflat per la parcialitat; en fi, contra tot lo que va contra de la Veritat. 

V com aquell que trobant-se desterrat anyora la seva pàtria, aixís ell, en la ciutat, 
anyorava el camp, aont trobava, en l'espectacle del paisatge, la ignoscència d'altra vida 
per ell somniada. Y poch podia el sometre's a les exigències del gros públich, y abdicar 
de la seva estimada pintura per obtenir una recompensa material; ni menys, encara, 
buscar l'èxit a cambi de prostituir-lo. Y per això, s'esplica perfectament que hagi viscut 
y hagi mort ignorat, perquè va voler conservar la seva dignitat d'artista ver, sense 
descendir fins aLpúblich y sense sol·licitar a ningú perquè en fes la seva alabança com 
està en ús. Ademés, ocupat el seu esperit en les coses desinteressades, com ho ha d'estar 
el de tot artista, se va desacurar absolutament tot lo que toca a la vida pràctica, es més, 
ho va menyspreuar com a cosa de poch pès. Y no perquè no sofrís a causa de l'inconve
nient que té en el món el seguir semblant conducta, sinó perquè, com hem dit, va voler 
conservar la seva independència. 

N» sé aont he llegit, que '1 dia en que neixem se tanca la porta a tots els bens que 
rebem del Cel. Vol dir això, si jo no m'equivoco, que la nostra acció en el món, la nostra 
fortuna o desgràcia, la portem en la nostra manera de ser, en el nostre temperament y 
en la nostra més o menys gran capacitat intel·lectual. Sense tancar-nos en el fatalisme, 
y per altre cantó, sense deixar de reconèixer que entren en la nostra sort o desgràcia 
les circunstancies, el medi, y sobre tot la intervenció de la alta Providència, creyem lo 
que més amunt hem dit, o siga, que lo que tothom es en sí, lo que ingenitament portem 
desde '1 dia en que obrim els ulls a la llum, es lo que influeix més en la nostra vida y lo 
que devem estimar o rebutjar més en un home, puix es lo que perdura a través de tot, es 
lo que es ell meteix, la seva essència. Feliç, donchs, el qui ha rebut un geni alegre, alt 
ingeni, un natural decantat a la bondat, un esperit recte! Aquest ha rebut més que una 
gran herència que pot perdre, o que un títol nobiliari que contribuirà ben poch a la seva 
felicitat. Aquest ha rebut quelcom que l'acompanyarà, mentres visqui y que influirà direc
tament en ell. 

Y d'aquèts dons En González n'havia rebut molts. Esperit agut, no escapava a la 
seva intel·ligència lo infantívol de moltes coses sèries dels homes. Y aixís, les seves ob
servacions impregnades d'humorisme, feyen la seva conversa interessantíssima a tot 
ser-ho, y la seva observació portada a un estrem que sorprenia, ens feyen adonar de coses 
que'ns escapaven per complert. Y la meteixa sorpresa se repetia al contemplar qualse
vol obra seva, puix eren el meteix comentari interessant, la meteixa finesa d'observació, 
la meteixa serenitat, del seu esperit, el meteix tó elevat en que parlava. Y tot això, apart 
de la gran facilitat en concebre y executar, de la bellesa plàstica, ben real, continguda en 
les se res obres, de la vida y de la veritat tancada en elles, de la llur originalitat y de 
llur positiva bellesa. 

Creyem que tota obra d'art que no pugui constatar la seva veritat ab el testimoni de 
la realitat; es dir, que no transporti a quelcom obgectiu situat fora d'ella, es una fantasia 
sense interès. Y per això, no 's pot fer més gran elogi d'un artista que dir, a la vista d'un 
tròç de paisatge, d'un cel, o d'una figura: els arbres d'En Corot, els cels de Ticià, el 
paisatge d'En Puvis! 

De igual manera, algú, més d'una vegada, trobarà en les nostres montanyes quelcom 
que'ns ha fet veure En González: la masia perduda entre els camps, una mare acotada 
donant el pit al seu íillet, un reguerot de curs tortuós, la clàssica figuera vora del pou, 



63 



64 

ís 



Ó
S

 



el porxo, l'era, la parra guardant la entrada; y tot això, ab un caràcter tant marcat de 
la terra, ab tant gran nevitat, que l'aspecte plàstich representant sugereix les mil sensa
cions de la realitat. Y es cert que tots aquéts temes no son nous, però sí ho es l'aspecte 
en que ens els ha mostrat En González, y per això, podem dir que ell ens els ha revelat. 

L'obra d'art es un comentari de la natura. Ella dóna la mida de l 'artista, la seva ca
pacitat en veure les relacions de les coses, el seu grau de sensibilitat, la seva comprensió 
de la forma, la seva finesa d'observació, en fi, el valor de la seva personalitat. De mane
ra, que aquesta personalitat es la que dóna importància a l'obra, ella es la que ha fet 
interessant un tròç de paisatge, per exemple, que vist per un altre ens hauria semblat 
\Tulgar. Y per això, la falta de personalitat o la abdicació de la seva pròpia per vestir-se 
ab la de un altre equival a la mort de quelcom que era lo únich que podia interessar als 
demés. Però, quan el sentunent de naturalesa no es prou pregon, prou marcat; quan la 
imatge real no es prou neta; quan la emoció no ha sigut prou intensa, ab facilitat s'es
borra, y es substituida per la imatge més vigorosa d'un altre. 

En González, que com hem dit tenia un sentiment profundíssim de la realitat, no va 
ser ar ras t ra t mai per la manera de veure o sentir d'un altre, y per això, les seves obres 
son originalíssimes malgrat de lo conegut dels temes: Ell va comentar admirablement lo 
que altres no varen fer més que copiar. 

Molt y molt ens queda per dir d'En González, però no 'ns es possible fer-ho avui. 
Després de tot, més diran les seves obres aont està tot enter. Creyem que elles tenen un 
doble valor per sí meteixes, y valor com a camí a seguir. 

J. TORRIÏS-GARC i.\ 
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Linneo r ) 

DE tots els naturalistes del sigle XVIII 

cap com Linneo d'una influència tant 
universal; avans del seu temps, la 

Ciència de la naturalesa era un conjunt de 
fets y observacions sense ordre ni consis
tència, sense lligam; les descripcions o be 
resultaven fosques per massa concises, o 
be difuses y manques de precisió. El gran 
mestre creà la classificació, fou el llegisla-
dor veritable, qui inicià una nova era per 
les Ciències Naturals, donant a cada espè
cie significació precisa, subgectant les des
cripcions a un ordre rigorós, y establint 
una nomenclatura clara y definitiva. Per 
aquesta raó be 's podria dividir la història 
de les Ciències Naturals en dues grans èpo
ques: avans de Linneo y després de Linneo. 

Tots els seus historiadors entenen que 
l'estudi de la naturalesa, no es per ell lo 
meteix que per la major part dels natura
listes del sigle xvm; per Linneo aquest es
tudi es un medi d'elevar-se a Deu; la Crea
ció es avans que tot y sobre de tot un himne 
al Creador. Quan ell comença a descriure, 
en l'ordre admirable creat pel seu geni, els 
tres regnes de la naturalesa, son pensament 
s'envola fins a l'autor de tantes maravelles: 
«Quan me vaig despertar, (diu al començ 
de son Systema naturoe) Deu etern, in-
mens, omniscient, Totpoderós, acabava de 
passar. El vegi de lluny y vaig quedar sor
près d'admiració. He seguit el rastre dels 
seus passos, contemplant ses obres, y en 
tot, fins en les coses tant petites que sem

bla que no existeixin, ¡quin poder, quina 
sabiesa, quina inesplicable perfecció! 

»E1 món—segueix dient—està plè de la 
glòria de Deu, ja que totes les criatures 
glorifiquen a Deu per mediació de l'home, 
qui format de pols de la terra, vivificat 
però per la mà divina, contempla la ma-
gestat del Creador, sorprenent les causes 
finals». 

En una de les més belles regions sueques, 
hi hà Stenbrohult, parròquia de Smalanet 
en el districte de Cronoberg, y en la fron
tera de l'antiga Escània; la seva posició es 
encantadora; el bell llach de Moklen arriba 
fins a tocar les parets de l'iglésia; fèrtils 
campinyes y frondosos boscos de faigs, 
creixen al seu voltant; fou a Rashult, y dins 
d'una humil cabana, ont nasqué el 23 de 
Maig de 1707, el gran Carles Linneo, en un 
temps de l'any, com diu en ses memòries 
autògraf es, «en que la terra se cubreix de 
flors, y en que els aucells festegen ab sos 
cants el retorn de la primavera». 

Son naixement estigué a punt de costar 
la vida a la seva mare, la qual per aquest 
meteix motiu, l'estimà més encara. 

Son pare, Nicolau Linneo, de bens escas
sos, arribà més tart a ésser pastor de la 
parròquia de Stenbrohult; era molt amich 
de les plantes, y s'havia arreglat un bonich 
jardí d'arbres escullits ab variats y nom
brosos exemplars; en aquest jardí pairal 

(*) Traduim els següents paràgrafs, del discurs llegit en castellà pel president de la Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales 
en la sessió celebrada a Saragossa per aqueixa entitat y dedicada a recordar el segón centenari del naixement del gran naturalista 
suech Caries Lluis Linneo (1707-1778). 

Aquest discurs ha sigut publicat en la obra «Linneo en España. Homenaje a Linneo en su segundo centenario». (Zaragoza. Ma
riano Escar, tipógrafo, 1907) ont reten testimoni de la llur admiració gran nombre de naturalistes espanyols en sos respectius tré-
valls redactats en castellà, català, francès portoguès o llatí. 

1U 
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passà Carles Linneo els primers anys de la 
seva vida, y allí anà adquirint l'afició a 
l'estudi dels vegetals, afició que tal volta 
s'era manifestada desde '1 brécol, car diu 
algún biògraf seu que sa mare aturava els 
plors de l'infant posant-li una flor entre ses 
petites mans. 

Essent sols estudiant, la seva inclinació 
per les Ciències Naturals era d'aital mane
ra, que no sentint-se gens atret pels clàs-
sichs, les lletres y la filosofia, obtingué a 
Física un dels primers llochs, y hauria po
gut nomenar fàcilment totes les plantes 
qui creixien pel camí de Stenbrohult a Ve" 
xio, ont tenia l'escola a la distància d'una 
lleuga. 

Procurava llegir en el gran llibre de la 
naturalesa, perquè estava segur de trobar-
hi les proves de la sabiesa infinita, del po
der suprem y de la bondat del Creador. 
Aixís l'acusen sos mestres, bon xich errats, 
d'esser peresós, de manca d'energia per de
dicar-se a l'estudi, el consideren incapaç 
de continuar les tasques intel·lectuals y 
aconcellen a son pare que li dongui un ofi
ci, per posar-lo aixís en condicions de gua
nyar curso temporis el nostre pà de cada 
dia. 

En gran y dolorosa manera impressionat, 
el pare del noi Carles se decidí a seguir els 
concells d'aquells mestres, però avans de 
pendre aital penosa resolució, anà a con
sultar el Doctor Rothmann, metge de Ve-
xio y un dels seus bons amichs; per sort el 
Doctor formà millor judici sobre les facul
tats intel·lectuals del fill de Nicolau Linneo, 
y digué al seu pare que entre tots els com
panys del noi, era ell el qui oferia mès espe
rances, y afegí Rothmann que en lloch d'un 
bon eclesiàstich podia algún dia arribar a 
ésser un metge meritable. 

Quan deixà l'escola de Vexio per anar a 
estudiar a l'Universitat de Lund no pogué 
obtenir de sos mestres més qu'un certificat 
molt mitjà. El Rector de l'escola Nicolau 
Krock redactà aquest document pedagò-
gich que val la pena d'esser conegut: 

«Els estudiants se poden comparar als 
arbres d'un planter; sovint entre 'Is més 

joves se 'n troba algún que, malgrat la cura 
esmersada en son conreu, presenta absolu
tament l'aspecte d'un arbret silvestre; però 
si més endevant se '1 trasplanta, cambia de 
naturalesa, y dona a voltes fruyts delito-
sos. Fundat únicament en aquesta esperan
ça, envio aquest jove a l'Acadèmia, ont tal 
vegada uns aires nous afavoreixin el seu 
desenrotllo». 

Un cop arribat a Lund, Carles Linneo, 
pobre y sense protecció, car s'acabava de 
morir l'únich parent capaç d'ajudar-lo, en
trà a dispesa a casa '1 Doctor Stoboeus, 
metge, qui fou més endevant professor de 
l'Universitat, y després protector y amich 
de Linneo. 

A casa de Stoboeus tingué '1 goig de pos-
sehir una petita col·lecció de productes dels 
tres regnes de la naturalesa y un herbari 
de les plantes que creixien en gran varie
tat pels voltants de Lund. 

El Doctor Rothmann qui veya sovint el 
jove Linneo a casa de la seva mare, ont ha
via anat convalescent d'una greu infecció 
local, produida per la picada d'un insecte 
mentres herborisava, no aprovà la direcció 
que rebien a Lund sos estudis. 

Li feya elogis de l'Universitat d'Upsal, 
de sos professors, sa biblioteca y son jardí 
botànich. Finalment el decidí d'anar-se 'n 
a-n aquella Universitat. 

Arribà a Upsal per la tardor de 1728, de
cidit a lluitar ab la misèria. Els cent escuts 
que sos pares li havien donat, no sense un 
gran sacrifici, foren gastats tot seguit, y '1 
pobre Linneo cercà debades un empriu dig
ne que li permetés guanyar els diners ne
cessaris per seguir sos estudis. Sa misèria 
arribà a ser tant gran que, segons diu en 
ses memòries autògrafes, «se trobava en 
tal estat de manca de vestit, que no 's podia 
fer adobar les sabates, y dissimulava ab 
papers vells llurs deplorables estrips». Sen
se pà, sense vestits, sense diners, no li que
dava altra remei que marxar de Upsal y re
nunciar als seus estudis. 

Avans de sortir de Upsal, Linneo volgué 
visitar per últim cóp el jardí botànich, ont 
tant delitoses estones havia passat exami-
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nant aquella varietat de plantes exòtiques, 
fins aleshores desconegudes per ell. Una 
espècie qu'ell no coneixia encara, acabava 
d'obrir ses flors; l'alegria que va sentir al 
veure-les fou tant intensa que, oblidant sa 
situació aflictiva, començà a examinar-les 
en tots sos detalls, y anava a arrencar una 
flor per endur-se-la, quan una veu vigorosa 
que sentí al seu costat, li detingué la mà; 
se girà, y vegé un sacerdot d'alta figura: 
era el vell Doctor Celsius. Unes quantes 
preguntes foren prou perquè '1 Doctor Cel
sius conegués el jove Linneo, y estant ell 
preparant aleshores una obra sobre les 
plantes de la Bíblia, creient trobar un col·la
borador intel·ligent en aquell jove estu
diant, se '1 endugué a casa seva, y '1 posà 
en condicions de seguir sos estudis. 

Aquesta entrevista té tota la importància 
d'un moment decissiu en la vida de Linneo: 
Celsius el posà en relació ab el sabi profes
sor Rudbeck qui no solament el feu precep
tor de sos fills, sinó que ademés durant una 
malaltia l'encarregà de substituir-lo en son 
curs de botànica. 

Agrahit Linneo a la bondat del sabi Rud
beck, li dedicà una planta de la família de 
les compostes, y ab aital motiu, li escrigué 
una carta delicadíssima y plena d'encís, 
d'ont ne trèiem lo següent: «Desitjós de tot 
cor de donar-te l'inmortalitat, sabi Rud
beck, vaig a consagrar-te una planta y a 
donar-li el teu nom. Ella serà prou per in-
mortalisar la teva memòria y dur-la als 
nostres descendents. Mentres existeixi la 
terra, y quan cada primavera la vegi cu-
brir-se de flors, conservarà la Rudbèckia 
ton nom gloriós. He triat una planta alta 
per recordar ton mèrit y 'Is serveis qu'has 
fet; esbelta per donar una idea de la teva 
alsària. L'he volguda ab moltes branques y 
carregada de flors y fruyts per demostrar 
qu'has honrat a l'ensemps les ciències y les 
lletres. Les flors radiades donaran testimo
ni de que vas resplandir entre Is sabis com 
el sol entre 'Is astres; y la seva arrel vívida 
ens ensenyarà que cada any te veya reviure 
ab noves obres. ¡Honor a la Rudbèckia dels 
nostres jardins! Se conreuarà a Europa y en 

els paissos llunyans, ont desde molt temps 
hauria d'haver sigut conegut ton nom es
timat». 

Ab prou feines havia sortit de l'indigèn
cia el gran Linneo, qu'una altra misèria 
molt pitjor, l'enveja, li fou causa d'innom
brables desabriments. 

Era massa jove per ocupar un lloch de 
professor a l'Universitat, y arribaren les 
coses a tal estrem, que tingué de renunciar 
a un tant cobdiciat càrrech; mes vingué 
molt aviat la compensació. L'Acadèmia de 
Ciències de Upsal acabava d'esser invitada 
pel Rei a enviar un naturalista per esplo-
rar la Lapònia y la Noruega; y Celsius ab 
son protector Rudbeck, aconcellaren y de
cidiren al jove naturalista d'aceptar una 
tant honrosa distinció, malgrat les molès
ties y perills veritables que calia sofrir per 
visitar la Lapònia, la terra promesa ales
hores de tots els naturalistes. Els habitants 
del país, els animals, les plantes, les dife
rentes produccions d'aquesta curiosíssima 
regió, foren motiu de pregones observa
cions y llarchs estudis del jove y verita
ble esplorador. Linneo reculli magnífiques 
col·leccions que dugué a Upsal. 

Linneo no era encara Doctor en Medici
na, y per arribar a esser-ho, cregué conve
nient anar a Holanda, y després de roman
dre uns quants dies a-n aquella capital, se 
trelladà a Horderwyck (província de Güel-
dres) ont hi havia una petita Universitat; y 
allí fou rebut com Doctor en Medicina. La 
tesi de son discurs fou sobre «Les noves 
hipòtesis de les febres intermitents». Ja en 
aquesta època rebé múltiples considera
cions y proves plenes d'estimació pública; 
els homes més richs rivalisaren per procu
rar-li els medis de fer que dins Holanda 
fruís d'un folgat estatge y pagar-li sos viat
ges a Anglaterra y França. 

Diferentes nacions, Alemanya, Anglate
rra, França, li feren oferiments generosos 
per atraure'l y encarregar-li càtedres en 
ses Universitats; el Rei d'Espanya oferí a 
Linneo una renda de dos mil duros anyals, 
si 's volia encarregar del jardí botànich y 
d'una càtedra de Botànica a l'Universitat 
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de Madrid; però Linneo era suech y estava 
enllaçat a la seva pàtria pels grans afectes 
de l'ànima y no 's deixà dur a terres estran
geres. Refusà totes les proposicions que se 
li feren, y s'entornà al seu país. 

No fou rebut a la seva pàtria ab tot l'en-
tusiasme que mereixien sa fama y renom 
universal, ans al contrari; aquest naturalis
ta aclamat per tot el món, estava quasi 
oblidat pels seus. Però la nuvolada d'aqueix 
aillament s'acabà ben aviat, mercès a la 
decidida protecció del Comte de Tesin, 
mariscal de la Dieta, qui primerament e* 
nomenà professor de l'Escola de Mines de 
Stockolm, y després lo feu nomenar metge 
de l'Almirallatge, ab sou ficso; son noble 
protector li donà habitació en sa pròpia 
casa y un lloch a la seva taula, y '1 posà en 
relació ab tots els personatges més in-
fluients de la Dieta Sueca. 

D'aleshores Linneo començà a exercir 
profitosament la medicina a Stockolm; el 
proclamen com el primer metge d'aqueixa 
ciutat, arribant a guanyar nou mil escuts 
l'any, més que '1 total dels honoraris de 
tots els altres metges de Stockolm. No obs
tant Linneo no havia pensat passar sa vida 
en aquella ciutat; son desitg més vehement 
era estat sempre la càtedra de Botànica de 
l'Universitat de Upsal, y son somni devin-
gué realitat l'any 1741. 

Marxà cap a Upsal a inaugurar els seus 
cursos, y pronuncià devant de l'Universitat 
un notabilíssim discurs titulat: «Sobre la 
necessitat dels viatges per la Pàtria». 

En aquest discurs, escrit ab istil viu, de
mostra Linneo a sos alumnes l'ample camp 
de qüestions que 'Is hi ofereix llur país per 
estudiar, en el terreny de la medicina, de 
la física, de la mineralogia, de la zoologia 
y de la botànica. 

Desde 1741, a l'edat de trenta quatre 
anys, fins el 24 de Janer de 1773, data de la 
seva mort, Linneo no abandonà un punt la 
seva càtedra de l'Universitat de Upsal: 
¡Trenta set anys en plè exercici de vida 
acadèmica! Instruint y educant alumnes de 
tots els paissos del món, estimat y admirat 
de sos alumnes quasi ab adoració; mestre, 

protector y amich de sos deixebles, als 
quals tenia constanment admirats de la 
seva bellíssima intel·ligència, son cor noble 
y la senzillesa de les seves costums. 

En aquest llarch període de son profes
sorat son renom va créixer d'una manera 
estraordinària. ¡Era ben be hora! L'ompli
ren d'honors; li donaren el títul de primer 
metge del Rei; el nomenaren cavaller de la 
Estrella Polar, (distinció concedida aquell 
temps rares vegades), se vegé, en fi, son 
nom rodejat de tots els prestigis y nobleses 
possibles, y en mitg de la grandesa y l'es
plendor de sa fama, vegé avans de morir 
son fill designat successor seu en la cátedra. 

Linneo sentí la necessitat de publicar ses 
observacions y ses idees pròpies; pochs ho
mes hi haurà qu'hagin escrites tantes obres, 
y totes elles notables; qui posseeixi el cabal 
complet dels seus llibres, té a les mans una 
veritable biblioteca, biblioteca ben notable 
malgrat els falliments de tota obra humana 
y 'Is errors propis de la època. 

Linneo va descriure tots els animals, to
tes les plantes, tots els minerals coneguts 
en son temps, els classificà, els ordenà, se
gons son mètode, qui permet als conresa-
dors de la Ciència determinar les espècies 
que trobin. Ademes de la descripció de cada 
una de les espècies, dels detalls de ses cos
tums y manera de viure, estudia la seva 
utilitat, sos usos, sa toxicitat, etc., etc.; sen
se això la Història Natural no fóra més 
qu'una nomenclatura ampliada. 

Les obres del naturalista suech estan 
plenes d'un gran nombre de descubriments 
y de noves idees, qui contribueixen a es-
vahir errors y supersticions. 

Linneo era infatigable; no hi hà vida que 
tingui uns dies més aprofitats pel trevall. 
Les lliçons que donava a la càtedra y al 
jardí no satisfeyen els seus desitgs d'ense
nyar, y sovint organisava escursions al 
camp ab sos alumnes. Se 'Is veya eixir, més 
de doscents, molt de matí, y després d'una 
jornada de trevall, arribar a la tarda a Up
sal plens d'alegria, acompanyant tots el 
mestre fins a casa seva. 

Aixís les Ciències Naturals, poch conre-
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sades a Suècia, tingueren ben aviat un nom
bre d'adeptes molt major que '1 de les altres 
ciències. 

Linneo sostenia a Upsal el centre de vida 
de les Ciències naturals; son nom, desde 
aquest punt de vista, ho omplia tot. Prín
ceps y sabis tenien com un honor estar-hi 
ab relació personal; sos alumnes, ab entu
siasme estraordinari, fins de les regions 
més allunyades, feyen escursions les més 
perilloses, per enviar-li animals y plantes 
desconeguts encara. 

Gran, inmensa fou la influència exercida 
per Linneo sobre '1 seu sigle; sens dubte 
per la llum genial qui il·luminava aquella 
intel·ligència escepcional y l'amor al tre-
vall que fou en ell passió inestingible. Mes 
l'hem d'atribuir també a condicions morals 
més modestes; Linneo aceptava sa sort y 
son benestar alegrant-se com un noi en els 
honors que se li concedien y jamai se deixà 
dur per l'orgull qui asseca tota dèu de tran-
quilitat espiritual; mai se glorificà a si me-
teix en ses obres, sinó qu'elles respiren el 
respecte més pregon envers l'Autor de la 
Natura. 

Linneo era en son cos de poca alsària, y 
semblava més petit encara pel vestit curt 
que duya; era prim, però ben constituit; 
d'aspecte franch y serè quasi sempre; te
nia 'Is ulls blaus però que espressaven una 
gran vivor, penetrants fins a lo més pregon 
de l'ànima y intel·ligents,—diu Fabricius,— 
com jo no he vist en altre home. Tenia 
l'ànima noble y la intel·ligència desperta y 
aguda. Son cor era obert a tota idea gran 
y generosa, y a totes les impressions de 
l'alegria. 

Son amor a la glòria fou ilimitat, y sa 
dita ordinària era *famaní extendere fac-
tis*; però mai tingué altre obgecte que la 

preeminència literària, l'amor a son pais, 
y mai degenerà en orgull ofensiu. 

Entre ses dues passions dominants, la 
glòria y '1 trevall, aquesta derrera pujà 
més que l'altra. 

La seva amistat era ardent y inalterable, 
y era aixís particularment per sos deixe
bles predilectes; ses passions en general 
eren violentes, però sobre d'elles sabia pro
vocar ben prest la reacció de la calma. 

Ses costums, inspirades per la seva ma
nera d'esser, y guiades per sos bellíssims y 
enlairats sentiments, eren apacibles, dol
ces y pures; moderat y estalviador en sa 
manera de viure, algú l'ha titllat d'avar, 
però mil exemples de generositat desmen
teixen la justícia ab que s'aplica aital con
cepte. 

Fa més d'un sigle que Gustau III en un 
discurs notable, se dolia de la pèrdua irre
parable que la Suècia acabava de sofrir ab 
la mort de l'il·lustre naturalista. Mols carn-
bis se son esdevinguts desde aleshores; mes 
lo que no ha cambiat es l'admiració de tots 
els sabis del món per l'home més gran qu'ha 
tingut Suècia. Cada any se celebren festes 
en honor de Linneo; els naturalistes de tot 
el món visiten sa tomba en la catedral de 
Upsal. 

Entre l'ombra intensa dels abetars, s'hi 
cria una petita planta, de tronch curt ab 
flors campanudes d'un vermell clar. Aquei
xa planta tots la estimem, car té per nom 
Linnece boradisa. Ses fulles romanen sem
pre fresques y verdes, ses flors son senzi
lles y modestes; y no-res-menys la troba 
tothom encisadora; prop d'ella s'hi sent 
l'atmosfera saturada d'un perfum suau. Es 
l'imatge de Linneo y de la seva glòria. 

JOAN ENRICH IRANZO 
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La simbòlica de les catedrals 
D E J. K. HUYSMANS (*) 

EXISTEIX l'ànima de les catedrals; l'estu
di de la simbòlica ho demostra. 

La simbòlica, qui es la ciència d'em
prar una figura o una imatge com a signe 
d'una altra cosa, es estada la gran idea de la 
etat mitja, y, sens ella, res s'esplica d'aquelles 
èpoques llunyanes. Sabent molt be que aquí 
baix tot es figurat, qu'els sers y els objectes 
visibles son, segons l'espressió de Sant Dio-
nís l'Areopagita, les imatges lluminoses dels 
invisibles, l'art mitgeval se proposà espres-
sar els sentiments y les idees ab les formes 
materials, variades, del vidre y de la pedra 
y creà un alfabet a son ús. 

L'Història Sagrada es un seguici d'imat
ges; tot arribava als hebreus en figures, afir
ma Sant Pau; el Crist ho ha dit moltes ve
gades a sos deixebles, y Ell meteix s'es ser
vit casi sempre, al parlar a les multituts, de 
paràboles, o, si's prefereix, de narracions 
alegòriques que li permetien, tot mostrant 
una cosa, descubrir-ne una altra. 

No té donchs res d'estrany que l'etat mitja 
haja seguit la tradició que, derrera les en
senyances del Messies, li havien tramesa els 
Pares de la Iglesia y haja aplicat a la casa 
del Senyor llurs procediments. 

La catedral era donchs un conjunt, una 
síntesi; ella ho abrassava tot; era una bíblia, 
un catecisme, una classe de moral, un curs 

d'història, y reemplassava el text per l'imat
ge per a 'Is ignorants. 

Anem a veure, fent ús de la doctrina dels 
símbols, lo qu'es Nostra Senyora de París, 
quin es el sentit de ses diverses parts, qui
nes paraules profereix, quines idees ma
nifesta. 

Ocupem-nos per de prompte del esterior. 
Durand, bisbe de Mende, qui visqué al sigle 
tretzè, es a dir a l'època meteixa en que fou 
construida Nostra Senyora, ens ensenya que 
ses torres representen els predicadors, y 
aquesta asserció se confirma per la signifi
cació assignada a les campanes que recor
den als cristians ab llurs predicacions aè
ries, les virtuts que 'Is es precís practicar, 
si volen arribar al cim de les torres, imatges 
de la perfecció que cerquen atènyer, ele
vant-se, les ànimes. Segons una altra exegesi 
formulada en la Espicilegi de Solesmes per 
Pere de Mora, bisbe de Càpua, les torres re
presentarien principalment la Verge Maria 
y l'Iglèsia, vetl·lant per la salut de la ciutat 
qui s'estén baix d'elles. 

El sostre es l'emblema de la caritat; les 
teules, destinades a abrigar el temple de 
les plujes, son els soldats qui protegeixen 
l'Iglèsia contra les envestides dels pagans; 
les pedres de les murades, soldades entre 
elles, certifiquen, segons Sant Nil, l'unió de 
les ànimes, y segons Huch de Saint-Victor, 
la mescla dels làichs y dels clergues qui 
constitueixen la societat cristiana, qui son, 
diu ell, els dos flanchs d'un meteix còs. 

(») Del llibre pòstum Trots Eglises et Trois Primitifs. 



Y aquelles pedres, lligades pel ciment que 
Iu de Chartres assimila a la caritat, formen 
els quatre grans murs de la basílica, els 
quatre Evangelis, segons el Tractatus súper 
cedificium de Prudenci de Troves, y segons 
la traducció d'altres escriptors, les quatre 
virtuts principals: la Justícia, la Fortalesa, 
la Prudència, la Temperança. 

Les finestres son els emblemes dels nos
tres sentits qui deuen ésser tancats a les 
vanitats d'aquest mon y oberts als dons del 
cel; son guarnides de vidres, deixant passar 
el raigs del sol, del Sol de Justícia qui es 
Deu; son també, segons la teoria de Huch de 
Saint-Victor, les Escriptures qui il·luminen, 
però no deixen passar el vent, la neu, la 
pluja, símbols de les heretgies que forma el 
Pare de la divisió y de la mentida. 

Nostra Senyora té tres portals, en honor 
de la Trinitat Santa; y el del mitg, denomi
nat portal reial, es dividit per un pilar so
bre '1 qual reposa una estàtua del Crist, qui 
ha dit d'ell meteix, en l'Evangeli de Sant 
Joan: Ego sum ostium. Així dividida, la 
porta significa les dues vies que l'home es 
lliure de seguir. 

Y aquesta alegoría es completada per 
l'imatge del Judici final qui 's desplega so
bre el timpà del pòrtich, advertint al peca
dor la sort que li espera, segons esculli l'una 
o l'altra d'aquelles dues vies. 

Per resumir breument, podem dir que 
l'ànima cristiana, partida d'en terra, de baix 
de les torres, ab la fè en les veritats primor
dials de la religió espressades pels grupus 
dels tres pòrtichs: la Trinitat qu'el meteix 
nombre d'aquestes entrades manifesta, la 
creença en la Divinitat del Fill y la Mater 
nitat divina de la Verge, relatada per les es. 
tatúes y les figures, s'eleva poch a poch-
mediant la pràctica de les virtuts designa^ 
des pels grans murs, fins al sostre, símbol 
de la Caritat qui es la virtut per excel·lèn. 
eia, segons Sant Pau. 

Aquí, ja no li resta més per atènyer el 
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Senyor y fondre's en Ell, qu'escalar les tor
res, qui representen els cims de la vida per
fecta. 

Y aquest resum de la teologia mística que 
la fatxada de Nostra Senyora ens ensenya, 
el retrobam, condensat en altres termes, es-
pressat ab altres mots, en son interior, pel 
conjunt de la nau, del creuer y del chor, 
aquells tres graus de l'ascèsis: la vida pur
gativa, enunciada per les tenebres de l'en
trada, lluny del altar; la vida contemplativa 
qui s'il·lumina al avensar vers el chor: la 
vida unitiva, qui sols se realisa en aquella 
part atribuida a Deu, allà aont convergei
xen els fochs encesos pel Sol de Justícia, en 
els vitratges dels rosetons. 

* * * 

Nostra Senyora de París, recapitulant, no 
es sinó una de les pàgines del gran llibre de 
pedra escrit al sigle tretzè sobre nostre sol, 
y no fa més qu'ensenyar dins l'Ille de Fran-
ce el meteix curs de teologia mística qu'en-
senyen al meteix temps a la Beauce, a la Pi
cardia, a la Champagne, les seves germanes 
de Chartres, d'Amiens, de Reims, per no ci
tar-ne més que tres: totes se serveixen d'un 
meteix idioma y aquesta unanimitat de doc
trina y d'espressió se comprèn, si 's consi
dera qu'els artistes no foren mai, en aquella 
època, més qu'els interpretes del pensament 
de la Iglesia. Com ho fa remarcar justament 
M. Male, en son substancial volum sobre 
«l'Art religieux au trezième siècle», des
de '1787, els Pares del segon concili de Nicea 
declaraven que la composició de les imat
ges no era deixada a la iniciativa dels artis
tes, derivava dels principis posats per la 
Iglesia y la tradició religiosa, y els Pares 
afigen encara: «L'art sol pertany als ar
tistes, l'ordonança y la disposició ens per
tanyen». 

Trad. per MIQUEL R. FERRA 
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Francisca ferrera 
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Al dia quatre de Maig 
regalada primavera 
s'ha dictada una cançó 
d'un jove y una doncella. 

Aden 
adeu Francisca ferrera. 

Adeu. 
De petitets s'han fet grans 

lo fadrí 's vol casà ab ella 
son pare diu que no ho vol 
sa mare contenta n'era. 

—Deu vos guart Josep ferrer 
vostra filla ha de ser meva, 
si no me la voleu dar 
la pendré sense llicència. 

Fadrins si voleu venir 
a robar una donzella 
sereu pagats ab diners, 
moneda barcelonesa, 
y ab pessetes de pilans 
que ara corren per la terra. 
A les dot se de la nit 

n'hi truquen a la finestra. 
—Josep ferrrer baixa a obrir 

que 'm lluçiaràs la relia 
em ferraràs el cavall 
de ¿es potes de darrera 
y si tu 'm baixes a obrir 
te 'n faré jo de manxego. 
Ja n'agafa 7 botabant 
y me li tira el derrera. 

Al primer cóp de martell 
tres punyalades li pega, 
l'una li pega al costat, 
Valtre li pega a l'esquena, 
Valtre a la boca del cor 
qu'es la que li dó més pena. 

—Justícia del cel baixàu 
ja que no n'hi hà en la terra 
que me n'han mort al marit, 
m'han robat la filla meva. 
Al dia quatre de Maig 
regalada primavera. 



Coses assenyalades 

MEMORIA PRESENTADA PER 
L'INSTITUT D'ESTUDIS CATA
LANS AL EXCM. SR. ALCALDE 

DE BARCELONA Y LLEGIDA EN CON
SISTORI DEL DIA 13 DE NOVEMBRE 
DE 1907. 

Excm. Senyor: 
» Es una antiga esperança d'aquesta terra, 
la fundació a Barcelona d'una Biblioteca 
catalana. 

El nostre poble, quasi despullat avui, re
corda encara orgullosament les seves per
dudes riqueses literàries. Un Rei d'Aragó 
acabava les campanyes ab el cambi d'un 
llibre; un altre Rei moria deixant com a 
principal glòria seva l'inventari nombrós 
de la Biblioteca palatina. 

Els catàlechs de les col·leccions de la 
Reina Maria, del Duch de Calabria y del 
Príncep de Viana, demostren qu'aquell fu
ror per la possessió de llibres dels bibliòfils 
coronats, el seguien els nobles y barons de 
la terra, fins les dones meteixes. Un pobre 
particular com En Boades, a les primeries 
del sigle xv, s'anticipava a tots els huma
nistes de l'Espanya, fent l'arreplega de ma
nuscrits grechs, comprats a-les-hores ab 
moltes dificultats e bona pecunia. 

Ab les intermitències dinàstiques, y sen
se un poder monàrquich o popular que re
cullis, com a França, les col·leccions reials 
y privades, per formar ab elles la Biblioteca 
de la Pàtria, els llibres dels passats se dis
persaren y romangueren sempre esperant 
l'hora d'un renaixement, en que fos possi
ble sustituir-los o repatriar-los. 

Ja al començament del passat sigle, aquell 
admirable missioner científich, que va visi
tar el nostre país, el pare Villanueva, se 
queixava de la pobresa de llibres y de pu
blicacions sèries en que vivien els catalans, 

y insinuava la falta que feya una Biblioteca 
catalana. 

Més tart, durant tota la centúria, es va 
intentar, per vàries vegades, sense conse
qüències, de formar a Barcelona un arxiu 
ab tots els llibres publicats a Catalunya, o 
que, vinguts de fóra, directa o indirecta
ment interesessin al nostre país. 

El primer qui va pendre l'iniciativa per 
aquesta obra patriòtica, fou un ben inten
cionat Bisbe de Barcelona, el Dr. D. Pau 
de Sichar, ajudat poderosament pel qui més 
endevant fou Bisbe d'Astorga, l'il·lustre bi
bliòfil y escriturari D. Fèlix Torres Amat, 
instalant una Biblioteca, que va arribar a 
tenir més de dos mil volums referents a 
coses de Catalunya. En el Diario de Barce
lona de 15 de Novembre de 1819, escrigué 
el meteix Torres Amat un article en que 's 
donava raò de l'apertura de la Biblioteca 
catalana y del seu petit monetari y museu, 
y es convidava a tots els naturals a que 
cooperessin a la seva perfecció... y en l'any 
1536, en el pròlech del seu Diccionario de 
escritores catalanes, insistia en la meteixa 
patriòtica idea:«Ojalá (los venideros) sepan 
aprovechar las luces y el amor patrio con 
que las academias y particulares se intere
sarán en el aumento de este establecimiento 
nacional de Cataluña!* 

El titulat Gobierno de Manresa invitava 
a tots els catalans a ajudar l'obra del Bisbe, 
secundant una circular del Capità General, 
del 23 de Desembre de 1819, y recomanava 
als alcaldes que entreguessin graciosament 
tots aquells llibres, papers y altres memò
ries que merescan la atención de los veni
deros siglos con honor de esta grandiosa 
provincia y de los dignos y ingeniosos ha
bitantes que de tiempos remotos ha pro
ducido. 



Aquesta iniciativa del Bisbe y la singula
rísima literatura de la circular esmentada, 
ab que s'estimulava, indicaven les necessi
tats del país, que eren ja a-les-hores les me-
teixes d'ara, però sense arribar a ser mides 
suficients per remeiar-les. 

En Pi y Arimón esplica ja ab una mica 
de desengany l'instalació d'aquella Biblio
teca y transparenta en els seus elogis les 
esperances que hi havien posades els in
tel·lectuals del nostre país. 

Ab la crema dels convents, se perderen 
o dispersaren els últims fondos semipú-
blichs de llibres que teniem a la nostra te
rra, y des d'aquells dies hem viscut a Bar
celona sense altre Biblioteca pública que la 
provincial universitaria, formada esclus-
sivament ab les desferres de les bibliote
ques monacals, que ja no devien estar gaire 
al corrent de novetats, en els seus últims 
anys, quan les polèmiques revolucionàries. 

Aquella trista Biblioteca que l'Estat ens 
serveix, dóna la sensació com si el món ha
gués quedat inactiu des d'els principis del 
sigle anterior, y invita naturalment a se
guir en l'apariència de pau en que han que
dat les intel·ligències! Una ínfima consigna
ció del capítol de material, permet no més 
l'adquisició dels llibres de text indispensa
bles al servei universitari, y sobre tot, lo 
propi y genuinament català de la nostra 
Renaixensa hi manca d'una manera llas
timosa. 

La gran necessitat d'arxivar els llibres y 
documents de les coses catalanes, va esser 
també sentida, Excm. Senyor, per un il·lus
tríssim antecessor vostre, l'alcalde Rius y 
Taulet, qui en aquell any de 1888, es va 
proposar constituir una Biblioteca catala
na. L'alcalde que el succehí va insistir en 
els meteixos propòsits y ell, que era D. Ma
nuel Porcar y Tió y el seu continuador, 
D. Joan Coll y Pujol, d'acort ab la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres, feren noves 
tentatives y esforços per que finalment la 
Biblioteca Catalana arribés a esser una rea
litat. Es consignà una quantitat en presu-
pòsits, es reculliren alguns llibres y fins 
se construiren alguns dels armaris de la 

futura Biblioteca. Pins es va senyalar el 
local aont tenia que instalar-se, que era el 
Palau de Ciències de l'Esposició Universal, 
però aquell edifici va desaparèixer, y tam
bé les esperances de que 's realisessin els 
bells propòsits. Avui no 'n queden, Exce-
lentíssim Senyor, d'aquelles bones inten
cions, més que '1 recort que 'ns anima a 
nosaltres, per a insistir, creyent que si vos 
y el vostre Ajuntament torneu a patrocinar 
aquesta idea, no fareu més que cumplir una 
herència dels vostres antecessors y pro-
vehir a una antiga necessitat de Catalunya. 

Y no os creieu, Senyor, que 1 oportuni
tat sigui passada! Cada dia aumenten les 
necessitats del coneixement, y avui ja no 
es una Biblioteca catalana lo que venim a 
demanar, sinó que anem a proposar-vos 
que l'Ajuntament, en representació de la 
Ciutat de Barcelona, prengui l'iniciativa-de 
constituir una gran Biblioteca, provehida'de 
tots els recorts del passat y de totes les 
modernes meravelles de l'activitat contem
porània. 

L'Estat espanyol, el dia que veges a Bar
celona capacitar-se ab aquesta ambició de 
tenir una gran Biblioteca pública, no po
dria menys d'aprontar el seu concurs, aju
dant a la formació d'una verdadera Biblio
teca Nacional de Catalunya. La Biblioteca 
de Madrid en tindria aquí una que seria no 
una rival, sinó una germana, igual que pas
sa a Itàlia ab les tres grans Biblioteques 
Nacionals de Roma, Nàpols y Florència, y 
ab les tres Biblioteques germàniques de 
Berlín, Munich y Strasbourg, que en noble 
emulació es disputen quina portarà la glò
ria del major nombre de volums en llurs 
catàlechs! 

A-les-hores tindríem dret d'exigir al Es
tat la concentració en la nostra Biblioteca 
nacional dels llibres que té dispersos de 
l'antiga literatura catalana. Demanaríem 
y conseguiriem que ns fossin retornats els 
manuscris procedents de Poblet, que 's 
guarden a Madrid, y 'Is que hi hà escam
pats per totes les cases oficials, a falta d'un 



lloch venerable que decorosament els reu
neixi. Per a donar-vos una idea, Excelen-
tíssim Senyor, del gran escampall dels 
nostres tresors literaris y de la veritable 
necessitat d'una concentració, no més us di
rem que 'Is vells manuscrits d'un sol con
vent de la Mercè, estan reparti ts entre els 
tres dipòsits del Arxiu d'Hisenda, del Reial 
d'Aragó y de la Biblioteca universitària. 

Per arribar a-n aquesta concentració de 
la nostra cultura, es necessari que l'Ajun
tament faci un esforç, creant un primer 
fondo, al voltant del qual hi vinguin a agru
par-se tots els altres. No mancarien tam-
poch donadors generosos, que avui no sen
ten la necessitat d'aquesta obra patriòtica, 
o que, coneixent-la, no saben a qui entre
gar les pròpies col·leccions de llibres, que 
voldrien deixar com un llegat a-n el seu 
poble. 

Es urgentíssim també que l'Ajuntament 
deixi a la disposició de l'entitat que go
verni la Biblioteca, una quantitat anyal 
per a les adquisicions dels llibres que inces
santment vagin necessitant-se y també de 
les obres catalanes que cada dia van des
prenent-se de les col·leccions particulars y 
y escampant-se pel mercat literari de tot 
el món. Us doldria, Senyor, de saber que 
tot sovint manuscrits catalans importan-
tíssims son venuts al estranger, y que en 
plena resurrecció del nostre poble, per fal
ta d'un grapat de moneda, ens vegem des
heretats de les cròniques dels nostres Reis 
conqueridors, dels Cançoners dels nostres 
antichs poetes. Per més que 'Is seguim ab 
la mirada, per més que anem a estudiar-los 
en el lloch aont se trobin, ja mai més seran 
completament nostres, y 'ns esposem a 
veure'ls fredament investigats per hòmens 
d'altres terres que, si tenen més ciència 
que nosaltres, no senten la veu de la sanch 
que 'ns fa moure per estimar-los. Hi hà una 
fonda compenetració entre els recorts d'un 
país y la terra meteixa; trasplantáis, per
den de la llur vida qualque cosa de miste
riós y inestimable. 

La bella obra que ha fet l 'Ajuntament, 
creant el Museu de Barcelona, ha de com

pletar-la ab una institució paralela, que 
sigui la Biblioteca de la Ciutat, la Nacional 
de Barcelona, y no ha de perdonar esforços 
ni estalviar-se sacrificis, avui que encara 
s'hi es a temps... perquè més tart ni ab tots 
els diners del món podríem tornar a adqui
rir aquestos manuscrits únichs, incunables 
y llibres preciosos que cada any emigren, 
emportant-se els trossos de la nostra àni
ma, la nostra psicologia nacional, que entre 
ells vaga perduda. 

El dia, Senyor, que aquesta Biblioteca 
estigués constituida y acreditada, tindriem, 
no solzament els llibres propis, sinó que, 
de passada, reconquistaríem tots els que hi 
hà allunyats de Catalunya. Avui, els hò
mens de tot el món es faciliten en una llei 
d'obra cooperativa, aquèts primers mate
rials d'investigació, que són els llibres. 
Totes les grans Biblioteques del món, con
federades fraternalment, s'envien, a la de
manda dels estudiosos, els seus més richs 
tresors de manuscrits y obres rares. Un 
llibre català de les biblioteques d'Itàlia, 
anirà a trobar al professor eslau en la Bi
blioteca del Ermitatge a Petersbourg, y 
l'universitari de Stockolm no 's tindrà que 
bellugar de la cadira a la Biblioteca, per a 
que vingui a trobar-lo un volum lulià de la 
Reial de Munich o de Venècia. Les biblio
teques departamentals franceses participen 
també d aquesta confiança en que s'inspi
ren les principals de tot el món, y un estu
diós de Tolosa o de Bordeu, per exemple, 
pot disfrutar d'una quantitat de llibres, 
molt superior a la que 's guarda en la ciutat 
aont habita. 

Espanya es l'últim país que, ab més difi
cultats, s'ha adherit al cambi internacional 
dels llibres, posant-hi tais destorbs en el 
reglament de Biblioteques de l'any 1901 en 
que s'estableix aquest servei, que fan poch 
menys que impossible la seva realisació. 

Es d'esperar que '1 dia que nosaltres tin
guéssim a Barcelona una Biblioteca nacio
nal d'importància, organisada lliveralment 
y segons aquest sentit de la cooperació 



moderna, immediatament disfrutariem del 
cambi internacional y podríem exigir de 
les altres biblioteques de l'Espanya, un ser
vei de circulació dels llibres que avui elles 
desconeixen. 

Es a-les-hores y solzament a-les-hores, 
que '1 pensament de Catalunya podria en
trar dintre l'organisació mondial de la Cièn
cia, y que aquest desconcert regnant en la 
terra nostra cessaria, disfrutant de la cal
ma que porta l'espectacle de la moderna 
activitat científica. 

Penseu, Senyor, en la lamentable inferio
ritat de medis de trevall en que 's troben 
els estudiosos de Catalunya, tenint que gua-
nyar-s'ho tot per sí propis, mancats de rela
ció y d'estímul, sense més llibres que 'Is 
que individualment posseeixen. Un llibre 
ve a ésser entre nosaltres una cosa difícil 
y preciosa; les grans obres de consulta, im
possibles d'adquirir, arriben a ésser pel qui 
les desitja quasi una obsessió. Tot sovint 
els estudiosos de Catalunya han de fer viat
ges ab el sol obgecte de veure algun llibre 
car... Penseu, Senyor, en les penes del pro
fessor universitari que ha rebut l'encàrrech 
d'una funció social, que no pot honrada
ment desempenyar d'una manera digna 
per falta de llibres! Penseu en la nostra jo
ventut sense altres alicients d'estudi que 
una Biblioteca feta ab les engrunes dels 
antichs convents. Penseu en tot això y con
sidereu que si es trista la sort del qui no 
sab de lletra, es més trista la condició 
d'aquell que, necessitant de llegir, careix 
dels llibres necessaris, com ens passa a 
nosaltres. 

L'Institut d'Estudis Catalans, creat per 
la Excelentísima Diputació de Barcelona, 
té per un dels mòvils primordials de la seva 
fundació, l'organisació d'aquesta Biblioteca 
catalana, y en aquest sentit es dirigeix a 
vos, Excm. Senyor, y al vostre Ajunta
ment, per convidar-vos a que prengueu 
aquella part inicial y resoluda, que li per
toca a la metròpoli barcelonesa, en una 

empresa espiritual de tanta trascendencia 
per Catalunya. 

Per això es de llei qu'abans de començar, 
aclarim be el contingut de la nova institu
ció y el concepte de la seva existència y 
condició jurídiques. 

En la Biblioteca s hi reuniran tots els ele
ments d'estudi per la coneixensa passada 
y present de lo que pertoca als paissos de 
llengua catalana y tot element intel·lectual 
qu'ordeni, aixequi ó perfeccioni la cultura 
del nostre poble. Dintre aquest marge am
ple, que no pert de vista una generosa fina
litat humana en l'obra de l'educació nacio
nal, hi caben les quatre Seccions fonamen
tals de manuscrits, impresos, plànols y 
cartes geogràfiques y gravats o estampes, 
ab tots aquells altres medis gràfichs d'im. 
pressió qu'en les biblioteques d'ordre nacio
nal s'istila recullir. 

La Biblioteca es formarà ab els llibres 
que són de YInstitut d'Estudis Catalans, 
ab les col·leccions de llibres y d'estampes 
procedentment adquirides o que ab aquest 
obgecte adquireixin la Diputació de Barce
lona, ab les adquisicions de que li faci pre
sent l'Ajuntament d'aquesta ciutat, ab les 
donacions de les demés Diputacions" y 
Ajuntaments de terres de llengua catalana 
y ab els donatius de l'Estat espanyol y d'al
tres entitats particulars. El sosteniment de 
la Biblioteca y el seu progrés futur es pa
garà ab les assignacions de YInstitut, ab les 
subvencions de les entitats públiques susdi
tes y ab els presents, deixes y llegats de 
tota mena que 's facin á favor de la seva 
fundació jurídica. 

Si repareu, Senyor, el camp espiritual 
d'aquesta Biblioteca veureu com se 'n de
dueix que davant de qualsevol contingèn
cia convé que resti a tota hora, pel millor 
complement del seu fi, inseparablement 
unida a Catalunya com formant part del 
seu tresor comú, talment que si venia un 
dia la disolució del Patronat de la Fundació 
qu'haurà de patrocinar-la, el nucli central, 
el còs de la nostra Biblioteca hauria d'anar 



a raure baix la potestat jurídica d'aquella 
entitat pública que tingués la representació 
més integral de les terres de llengua cata
lana y, en el seu defecte, a la ciutat de Bar
celona pel seu caràcter d'empori de la nos
tra cultura. 

Mentres duri el període de gestació y no 
existeixi verament una Biblioteca sinó un 
dipòsit de llibres en formació, VInstitut 
d'Estudis Catalans podrà cuidar-se de re-
cullirlos, guardar-los y catalogar-los. Mes 
el dia que la Biblioteca estigui ja formada 
y a punt d'obrir-se al públich, serà conve
nient donar-li una plena . personalitat jurí
dica, estatuint-la en Fundació a cobert de 
les lleis desamortisadores y donant-li un 
Patronat per la regència. 

L'Institut d'Estudis Catalans constituirà 
llavors el nucli del Patronat , al que porta
rà l'esperit y la continuació Ilógica de la 
seva creació y organisació, mes deuran 
agregar-s'hi els membres delegats de la Di
putació y de l 'Ajuntament de Barcelona, 
els de les altres Diputacions y Ajuntaments 
qu'ajudin poderosament a la formació de 
la Biblioteca y els potentats de la nostra 
terra que disposin de les millors y més 
nombroses col·leccions de llibres, per acos
tumar-los al sentiment de responsabilitat 
social que 'Is imposa la posessió d'aquells 
tresors. 

Heus aquí, Senyor, la condició jurídica 
de la nova Institució que tracta de crear-se, 
per la qual condició es comprèn que dis
posarà lliurement, per a una ben certa fina
litat, dels béns que se li assignin. Així 
possehirà un còs central de llibres en plena 
propietat y podrà rebre donacions ab pacte 
de retorn, com ara d'aquells llibres que 
tinguin, per les Corporacions donadores, 
un preu d'estima venerable, així com els 
dipòsits que li plagui acceptar, baix condi
ció de sometre's a les condicions comunes 
del reglament y servei de la Biblioteca. 

D'aquesta senzilla esposició s'en conclou 
lo que Y Institut d'Estudis Catalans ve a 
demanar-vos a vos, Excm. Senyor, y al vos

tre Ajuntament, això es: l.er Que s disposi 
per l'Excm. Ajuntament de Barcelona la 
donació per primer nucli d'una Biblioteca 
nacional, de tots els llibres reunits fins ara 
al intent de crear institucions semblants; 
2.0n Que s'encarregui tot seguit a una Po
nència municipal que l'Institut d'Estudis 
Catalans s'ofereix per assessorar, l'estudi 
dels exemplars existents al Arxiu Munici
pal, que per tenir un valor d'estima vene
rable convindrà donar o depositar a la 
Biblioteca catalana susdita ab pacte de re
torn pel cas de disgregació; 3 . " Que a co
mençar de l'any vinent es posi en el Pesu-
pòsit ordinari del Municipi una quantitat pel 
servei regular de la Biblioteca, y 4. r t Que 
en el Presupòsit estraordinàri en formació, 
anomenat de Cultura pel seu noble intent, 
s'hi posi una forta quantitat, que deurà 
mesurar-se per la magnificència del pro-
post y pels altres fins que la vostra Ex
cel·lentíssima Corporació tracti d'atènyer, 
al obgecte de donar el primer impuls a la 
creació de la Biblioteca. 

Que Deu vos guardi molts anys. 
Barcelona, 7 de Novembre de 1907.—El 

President, Antoni Rubió y Lluch.—El Se
cretari, Joseph Pijoan. 

El cadavre del Rei En Jaume 

AQUEST matí he anat a Tarragona. 
Feya un dels bonichs dies de la vella 
ciutat. El cel lluminós, transparent, 

pur, la vista hi penetrava amunt, amunt. 
Ensà y enllà suraven en l'aire lleus boiri
nes blanques que l'oreig esfilagarsava. 

A l'estació m'esperava l'arxiver de la 
ciutat. 

—¿Com va? 
—A la Catedral tot està preparat. 
El cotxe 'ns puja per la costa de la banda 

de mar; a través de la finestreta veiem 
passar un cop més els còdols ciclòpichs de 
la muralla, 'Is carrèus romans, d'ocre dau
rat pel sol. 



A la Catedral espera un grupo. M'hi pre
senten: el Sr. Degà, el Magistral, altre se
nyor capitular, els senyors de la comissió 
del centenari; l'alcalde vindrà aviat. Hi hà 
també l'Albert Rusinyol, senador per la ciu
tat. L'ampla y robusta nau està inmergida 
en una claror, blanca, difusa. Per amunt 
de la tomba del rei Jaume una cabria junta 
ei? l'aire 'Is seus ferrus brassos, esgraortats. 
Els vents de corda atravessen la nau y van 
a lligar-se als groixuts pilars. A banda y 
banda de l'alta sotalada hi hà arrimades 
escales. Sobre la paret del traschor esperen 
els paletes. El Magistral me presenta al 
mestre de cases de la catedral, un home de 
mitja edat, robust, seriós, atent y de poques 
paraules; tal com escáu a la casa. 

—¿Vol veure si està corrent? 
Pujo un xich conmogut, se m'escorra '1 

peu al primer graó.—No, no ha estat res.— 
En Tomeu, '1 mestre de cases, me segueix. 

Dues grípies de ferro estan clavades a 
banda y banda de la tàpia de pedra, les 
cordes de cànem passen a diferents volts; 
paraléis, ben ordenats, igualment t irants, 
t rempant, de les anelles al ganxo del ternal 
que penja ab les demés cadenes del cap de 
la cabria. Piquem sobre les grípies, estan 
ben fermes en llurs empotraments. 

—¿Heu tingut de fer forats a la tapa? 
—No; hi eren de quan el difunt rei Alfons 

volgué veure'l . 
—Està tot be. ¡Hisseu! 
Els graons de la cadena, clinquejant, trit-

llejen, dins del ternal; en el silenci profond 
de la nau, la cadena va passant avall... y la 
tapa de pedra, llarga, lleugerament apira
midada per sobre, s'alsa uniforme, pausa
dament, deixant-hi sota una faixa vuida y 
fosca; se descobreix la boca d'una caixa de 
pedra gran, toscament trevallada. 

No sé aont he llegit que aquesta caixa 
era la primitiva en que estigué sepultat a 
Poblet el cadavre del alt rei Jaume fins que 
Pere IV li feu fer el sepulcre (que creya de
finitiu) pel mestre Aloy, l 'imaginer de Bar
celona. Al volt d'ella hi estan enganxats ab 
guix blanch les cornisetes y 'Is aplaçats de 
marbre fets l'any 1856. 

Per precaució embraguen per sota la 
tapa, fem portar uns travessos y tornen a 
hissar, tant com se pot. 

Apareix dintre de la de pedra altra caixa 
de fusta tapada, barnisada de vermell fosch 
ab bordons negres. De dalt a baix ab lletres 
grosses, desdibuixades, de planxa de llautó, 
s'hi llegeix: 

TACOBUS R E X 

Alsem la tapa, lleugerament clavada. A 
sota hi surt el gruix de fusta blanca, ab fe
rrat de plom y ab una planxa soldada que 
tapa encara '1 cadavre. Solament a l'indret 
del cap un vidre de poch més d'un païm en 
cuadro deixa veure l'oval robust de la cara. 

Un manyà ab les revingudes estisores 
de tallar metall, va desfent per un cantó y 
pels caps la soldadura. Veig En Rusinyol 
enfilat, dret a la capsalera de la caixa; me 
sembla pàlit, conmogut. Al costat, enfilat 
en la cabria, s'aboquen tres o quatre perso
nes, se treuen els mocadors y aixuguen ab 
cuidados respecte els grans de runa del 
gruix de la caixa. Me giro al de més aprop 
y me trobo ab un jove, deixeble meu, que 
no sé d'aont ha sortit. Es En Jujol, ajudant 
d'En Gaudí en una obra de Tarragona; ha 
acudit a l'emoció de l 'espectacle. 

Per fi aixequen el plom y apareix el ca
davre. Llarch, vestit d'un hàbit blanch ab 
baieta, encara nou, ample, plegat y mat-
xucat dins la caixa estreta; la caputxa 
apretada, cosida al entorn del cap y cara. 
Al volt, vestint la caixa, un llensol ordi
nari . Ja ho deya ell al de Navarra: «Beu 
sabets vos, Rey, que nosaltres Reys no 
levam mes d'aquest mon quan ve a la hora 
de la mort sino sengles lançols, mes que 
son de meylor tela.» Donchs, ¡ni tant! 

A sobre del còs hi hà dos papers plegats, 
als peus una ampolla gran embolicada de 
draps y lligada ab uns cordills; deu és
ser de documents. Despleguem els papers, 
que 's conserven nous. L'un, sellat y es
crit, es l 'acta autèntica del enterrament; 
l 'altre, '1 programa imprès, en fulla solta, 
de la mateixa cerimònia, tots dos del 1856. 

El cap es voluminós, de línea franca, 



oval, regular, proporcionat de crani y cara; 
tant desenrotllat té l'una com l'altra. Està 
totalment cubert de la pell y muscles mo
mificats, d'un color moreno fosch. Està 
contret y remenjat el nas y un bossí de 
llavi de la part dreta; per l'esboranch se 
veu un ullal rovellat y que hi íalten dents. 
No hi hà senyal de pèl a la barba. 

Al front, ben ample y alt, hi hà a la pell 
com un tall fondo, de tres o quatre centí
metres de llarch, que desde sobre la cella 
dreta puja un xich inclinat cap al pols. 

Els brassos estesos se creuen sobre '1 
còs; mostren les mans, relativament peti
tes y primes, cubertes d'una pell arruga
da, apergaminada, groguenca; en els dits, 
escapsats y rosegats, hi falten algunes fa
langes. 

Cridem el metge municipal per el reco
neixement. 

—¿De què 's tracta? 
— Se tindria de veure si '1 cadavre po

dria resistir, sense descompondre's en res, 
el cambi de caixa y '1 portar-lo als funerals 
de còs present y a la cerimònia de la sua 
glorificació cívica y militar. 

Indecís, s'el mira respetuosament, com 
si no s'atrevís a tocar-lo. 

—Se tindria de veure,—diu. 
—¡Vegi-ho! 
Pausadament abaixa la mà estesa so

bre '1 cap real, posa 'Is dits sobre 'Is pol
sos, sobre 'Is pòmuls; el cap se mou lleu
gerament. 

—El cap està després del tronch,—diu. 
-Sí , ja ho estava a Poblet. 

La pell, com feta cuiro, subjecta 'Is os
sos dintre un estutx. Per sobre '1 hàbit se 
toquen en el tòrax les costelles, els brassos 
estan adherits y encarcarats. Quan se vol 
alsar-ne un xich l'un se mou l'altra y '1 pit. 

Desclot diu que'1 rei Jaume «era major 
que altre hom hun païm»... y que «havia... 
llonch cos e delgat»... «e les cames llon
gues e dretes» y be devia ésser veritat. La 
caixa de plom interior té dos metres cinch 
centímetres de llarch; tal com està avui '1 
cadavre en sobra apenes mitg païm; té 
donchs l'esquelet un metre noranta cinch 

centímetres y quaranta centímetres d'am
plada a les espatlles. Les cames, enter
ques, cobertes també d'una pell forta y 
rugosa, com xagrinada, se presenten de 
longitut estremada, rectes; el fèmur y la 
tíbia com si formessin un sol pal, el genoll 
com un nus. 

S'acaba '1 reconeixement. L'opinió es del 
tot favorable. Si no fem disbarats les 
generacions venidores podran veure en
cara per sigles el cadavre momificat del 
gran rei. 

Ens criden per el reconeixement de les 
demés despulles reals procedents de Po
blet. Els fotógrafos aprofiten els moments 
que deixen la tomba oberta, monten els 
cadafalchs y 'Is trípodes de les càmares y 
encenen les flames de magnesi. 

A l 'atravessar el claustre un senyor de 
Tarragona me mostra una vella fotografia 
del cap del rei Jaume, montat sobre un 
peu tornejat, com una exemplar de gabi
net d'història natural. Es igual a altres ja 
publicades. Me pregunta si'm sembla au
tèntica. Ho es realment, però '1 clixé devia 
ésser girat: el tall del front resulta a la 
part esquerra. Realment es a la cella dreta. 

Un detall: a l 'apartar l'hàbit per reco
nèixer les estremitats inferiors, apareixen 
aquestes calsades ab unes mitges fines y 
unes sabates noves. 

—¡Y ara!... Es aixís. 
Un acudit dels bons senyors de l'any 56 

al posar els restos venerables del nostre 
rei en la nova tomba. 

L L U Í S D O M È N E C H Y M O N T A N E R 

Barcelona, 17 de Juliol de igoS. 

ALGUNES ESPRESSIONS CATALA
NES, SEGONS EN JOAN AMADE. 
—De l'article esmentat en nostre 

número anterior, de la Revue Catalane 
degut a l'il·lustrat professor de la Univer
sitat de Montpeller, traduim lo següent: 

«El català posseeix un gran nombre de 



comparacions. En ses Espigas y flors, (1) 
Justi Pépratx n'ha reunides aprop d'un cen
tenar; y això no es rès en comparació dels 
que'queden. Nosaltres no tenim la preten
sió de reunir-ne tantes d'un sol cóp; heus-en-
aquí algunes: 

•Al costat de aixerit com un pèsol, dona
da per J. Pépratx, hi hà aixerit com un pas
serell. 

•Al costat de brut com una aranya, brut 
com una barra de galliner, brut com un 
forat d'aiguera, hi hà també, y sobretot, 
brut com una xinxa, qu'es molt espressiu. 

»A1 costat de més dolent qu'un gat borni, 
nosaltres tenim dolent com la grel-la (grel-
la, grèle), que ve a ésser un galicisme, y 
rabiós com la pedra, qu'es més català. 

•Al costat de sort com una campana, y 
de més sort qu'un timbal, cal posar sort com 
una caveca (caveca, chouette), y sort com 
ttnparol, espressions emprades més sovint. 

•Al costat de més tossut qu'un ase, les de 
tossut com un matxó, qxi'es potser més usa
da, y sobretot tossut com un marrà o com 
unes banyes de marrà. 

»Després d'aquestes comparacions, ab les 
quals hem volgut completar la meteixa 
llista d'En Pépratx, convé comentar les se
güents qui s troben en totes nostres con
verses y son part integrant de la nostra 
llengua: 

»Besti com un cuxí de fer puntes—Bestt 
com un pòt.—Best i com un cabàs. 

'Roig com una perrina. 
»Vell com un escón. 
^Espantat com una bagra (bagra, cheves-

ne, peix de ribera). 
'Verinós com una ceba.—Verinós com la 

tinya.. 
'Fi com un gat fagí. 
'Negre com la pega. — Negre com una 

panna (panna, paella). 
'Llengut com una maraltenga. 
'Rnat com una guilla (ruat, ruséj. 
'Fuig com un ca llebrer. (2) 
»Y moltes altres; ja hi tornarem. 

(1) Espigas y flors. (Perpinyà 1884, Latrobe) pi. 27, 28 y 29. 
(2) Deixem d'esmentar-ne algunes de les que posa N'Ama-

ue, per ésser d'ús molt general a Catalunya. 

•D'una persona un poch simple d'esperit, 
o d'un caràcter tant feble que 's deixa do
minar fàcilment, se diu: Li farien batejar 
una teula, o be, Li farien creure que la 
Mare de Deu se diu Joana. 

«Quan una dona 's casa ab un home qui 
no es gentil, diu a-n aquells qui n'hi fan 
adonar: Es pas per posar sobre l'escudeller, 
o be, De la guapes a no s'en tira cap troç a 
l'olla. 

•D'una persona molt lletja, se diu: Es un 
motiló de fer caretes, o també això qu'es 
més fort: Ten una cara a desmamar cria
tures. 

'De figues s'en va a rahims, s 'ampra par
lant d'una persona qui, en la conversa pas
sa sense tranzició y sobtadament d'una 
qüestió a l'altra. 

'La lluna se l'ha begut, s'aplica en certs 
indrets de Catalunya a una persona qui, 
després d'haver viscut en un lloch, des
apareix de sobte sense saber com ni perquè. 

-Quan tenim molta gana, y comencem a 
sentir defalliment estomacal: Les rates me 
comencen de córrer. Tothom coneix també 
entre nosaltres les espressions: Tinch una 
fam que m'esquerda, o Ten una fam que 
l'aixeca en l'aire. 

«•D'algú qui menja ordinàriament ab bona 
gana, y 's fa notar de tothom, se diu: se 
menjaria Sant Joan ple de pà y de socissot 
(socissot, saucisson); o be, se menjaria 
Barabam y Santes Creus. Fer un bon àpat 
s'espressa molts cops per: se treure una 
rufa del ventre (rufa, arruga). 

• He sentit algún cóp l'espressió següent, 
que trobo xiroia, y la crech ben catalana: 
me sembla que les llebres me llepin, com 
volent dir: reposo molt a gust després d'una 
llarga fadiga, y 'm trobo molt be en mon 
llit. 

'Ja t'espolsaré el pruner, crida, per exem
ple un pare dirigint-se al seu fill qui no '1 
vol creure, espressió més pintoresca sens 
dubte que: ja t 'est iraré les orelles. Espolsar 
el pruner vol dir també: confessar-se. 

•Quan un vol recordar a un altre que 's 
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deixa dur massa sovint pel seu gènit, que 
s'irrita molt fàcilment, se li diu: Arreu ets 

al cim del perer. 

*Ab una pedra matar dos pardals tra
dueix d'una manera més viva, més concre
ta, més gràfica, l'espressió francesa defaire 

d'une pierre deux coups. 

*Sempre tornes el dit al meteix forat, vol 
dir, tu sempre surts ab la meteixa qüestió, 
o t'obstines a fer sempre lo meteix. 

»Ratolinejar per la casa, vol dir anar 
furgant per casa a la faiçó dels ratolins. 

*Les rates seran pas salvades pel paller, 

s'ampra quan se vol parlar del perill que 
passaren certes persones o de la por que 
les amenaça durant cert temps per qüestió 
de persecucions exercides en contra seu. 

»Tots els mosquits volen pendre tabaco, 

es l'espressió que serveix per raó dels nois 
qui volen imitar les persones grans». 

Dietari de cultura catalana 

Conferències 
Dia 1 . Societat Gremial de Cerrallers.—«Fe

rros decoratius en el modern istil>, per D. Ignasi 
Brugueras Llobet. 

Lliga Regionalista.—«El ressorgiment del Fue-
risme a Aragó», per D. Joan Moneva y Puyol. 

Dia 3 . Saló de Cent.—«Crònica de la espedi
d o a les Balears», per D. Joseph Galvany. 

Dia 4 . Centre Popular Catalanista de Sant 
Andreu de Palomar.—«Administració municipal», 
per Francesch Puig y Alfonso. 

Dia 1 1 . Ateneu Enciclopédica Popular.— «Ra
diometria», per D. Jaume Mitjans. 

Dia 1 2 . Agrupació Regionalista de Terrassa. 
—«Catalunya ciutat», per D. Domingo Martí. 

Dia 1 4 . Centre Popular Catalanista de Sant 
Andiéu de Palomar.—Sessió necrològica dedicada 
al Dr. D. Isidor Martínez y Roig (a. c. s.). Trevalls 
dels senyors: D. W. Corolèu, D. Joseph Alcoverro, 
D. J. Cararach y D. Ignasi Iglesias. 

Dia 2 5 . Foment Català» de Sallent.—«L'ideal 
del Catalanisme», per D. Joan Montllor. 

Dia 2 8 . Ateneu Enciclopèdic/i Popular.—Se" 
gona vúltima conferència sobre «Radiometria», per 
D. Jaume Mitjans. 

Dia 3 0 . Centre Autonomista de Dependents 
del Còrners y de la Indústria.—«Sota terra», per 
D. Joseph Maria Co de Trióla. 

Durant els primers dies de Juriol han tingut 
lloch les derreres sessions del «Congrés d'Econo
mia» celebrat al Paraninf de la Universitat de Bar
celona y començat a derrers de Juny. 

Concerts 
Dia 4 . Orfeó Català.—Recital pels germans 

Girosi, senyoreta Mareé (violinista, y Delfí (pianis
ta). Obres de Mendelssohn, Wieniawski, Sarasate 
y Vieuxtemps. 

Dia 1 3 . Foment Autonomista Català.—Con
cert de violoncel y piano, per Aurèlia Sancristòfol 
y Francesch Costa. Obres de Bach, Mozart, Cho-
pin, Saint-Saèns, Popper, Drdla y Klengel. 

Dia 1 6 . Círcol Musical Bohemi.—Concert or
questal. 

Dia 2 6 . Teatre Tívoli.—Concert per la Socie
tat choral «Euterpé». Obres de Clavé, Ribera, 
Candi y Rodoreda, y exercicis de Gimnàstica rít
mica ab cançons cal·listèniques per la «Fundació 
Horaciana d'Ensenyansa». 

Bibliografia 

OBRES NOVES ORIGINALS 

Faura y Sans (Mn. Marian). «Espeleologia.» 

Gudiol (Mn. Joseph). «Mestre Gascó. Contribució 
a l'història del art català». Estret de la Revista 
«Estudis Universitaris Catalans». — Barcelona, 
estampa J. Horta.—No 's ven. 

Llull (Ramón), «Llibre de Contemplació en Deu, 
escrit a Mallorca Sz transladat d'arabic en ro
manç vulgar de vers l'any M.CC.Ixxij». Trans
cripció directa ab facsímils y variants dels més 
vells manuscrits, proemi, notes y glosari den 
M. Obrador y Bennassar. Tom. I.—Mallorca.— 
i o ptes. 
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