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NOSTRE TEATRE PRINCIPAL
A n'En Narcís Giralt i Sallarès, Director de nostra

Escola Industrial, un dels pocs supervivents de I'época
a que'm refereixo i un dels qui més pod apreciar-lo en
sa justa vi,lua, l'hi endreça aquest rosari de records
un bon amic qui l'acompanya en el sentiment.

L'any vinent podía celebrar ses noces d'or, i, al com
-plir son cinquantenari, els fills i'ls nets dels qui, posseits

del major entusiasme amb tant d'amor feren bastir-lo en
el lloc mateix on s'hi axecava el runós Teatre vell, venien
obligats a honorar la memoria de sos passats procurant sa
restauració, embellint sa honrosa herencia i respectant la
tradició veneranda d'aquesta urna de records que's diu
Teatre Principal.

Lluny d'axb, una junta mal aconsellada, i l'abandona
-ment i dessidia dels que, poguent -ho evitar, l'han deixada

fer, l'hi ha fet perdre el nom i la forma i, convertit en
Ivlusic-Hall, el casal destinat pels avis a una institució edu-
cadora serf pels nets..... tot lo contrari.

Fem constar nostra ferma protesta per l'enviliment del
que fou nostre tradicional colisséu; i, al fer-ho, perme-
teu-me evocar records que la justifiquen i posen de relleu la
lleugeresa dels qui han autoritzada i consentida aquesta
degeneració.

Les primeres notes referents a representacions tea-
trals a Sabadell daten del any 1751, sense mentar aon se
donaven. Mes tant, en 1797, s'habilita com a teatre provi-
sional un casal anexe al Qitarici, situat en el lloc on avui
s'hi aixeca la Casa de la Ciutat, en el qual, i ho citem com
a detall curiós, se pagaven cinc quarlos per entrada. A
principis del sigle XIX s'instal l el primer Teatre definitiu
en uns casals situats entre'Is carrers de la Lluna i Sant
Domingo, que, al donar origen a un nou carrer, el poble
va batejar-lo amb el nom de carrer de les Comedies que
encare porta avui.

A principis de 1839, en una plana situada entre'Is que
avui son carrer de Sant Pere, Plaça d'Espartero, carrer
del Safreig vell i de Sant Pau, s'hi va construir el primer
teatre que meresqué aquest nom, en el mateix lloc qu'avui
ocupa el Teatre Principal. Aquella plana s'anomenava
dels estricadors i era propietat del (remi de Fabricants;
en ella hi havía la instalació deis estricadors que servíen
per a la major part deis agremiats, i a son extrem, o part
baixa del qu'es avui carrer de Sant Pere, sols hi havía un
humil edifici, domicili oficial delGremi i a la vegada ha-
bitació del qui administrava els estricadors. En dit Teatre,
que constava de platea i dos pisos, hi actuaven, junt amb
aficionats de la població, artistes de fama reconeguda,
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entre ells els celebrats primers galans Cerdó i Torrembó
i una celebrada actriu coneguda per la Pamies. En el ma-
teix Teatre hi inaugura sa brillant carrera artística la que
fou més tart la mes notable primera actriu del Teatre Ca-
tala, la eminent artista Francisca Soler de Rós.

L'any 1856, en els terrenys veins al Teatre va edificar-
s'hi l'actual Circol Sabadellès. Devant del Teatre hi havía
una plasseta en lo qu'és avui façana del Teatre i saló de
descanç o vestíbul. M,Iitjançant conveni entre les Juntes
del Teatre i del Círcol o Cassino, la primera va cedir a
la segona el terreny de dita plasseta, a fi de que pogués
construir-se el saló de ball del mateix en el primer pis; re-
servant-se els baixos per vestíbul del Teatre i construint
de comú acord la fatxada dels dos edificis.

A conseqüencia de les obres que s'hi feren, I'edifici Tea-
tre hagué de resentirse'n, i en 1862 fou declarat en estat
runós, acordant la Societat propietaria sa inmediata de-
molició i reconstrucció. Encarregaren els plicnols al se-
nyor Arquitecte Provincial En Francisco Molina, qui va
complir l'enc`irreg amb un acert verament envejable, tant
per les elegants proporcions del edifici, encar que reduí

-des, com per ses inmellorables condicions acústiques i sa
explèndida ornamentació. La part decorativa fou confia-
da als eminents escenògrafs senyors Ballester i Carreras,
i en el' hi trevallhi activament com a auxiliar el qui fou
mes tart el més cèlebre dels escenògrafs espanyols, En
Francisco Soler i Rovirosa. Els anys, amb ses injuries,
sols han pogut entelar feblement les belleses de sa deco-
ració. En el marc del escenari i en el magnífic trespol,
pintat al escors, pod encare admirars-hi el glorios sagell
dels grans artistes que'] trevallaren. El decorat de reper-
tori, com vulgarment se'n diu, no l'ha tingut mellor cap
teatre, i una aciençada restauració fóra el gran compli-
ment d'una missió artística, conservant la immensa valua
d'aquelles veritables joies de ]'escenografía.

Nostre Teatre Principal fou inaugurat la nit del clissapte
13 d'Octubre de 1866, i sa inauguració fou un solemníssim
aconteixement. Constituí la funció inaugural la represen-
tació del hermós drama de Antoni Hurtado: Elloisón roto,
acabant amb la acostumada lectura de poesíes alusives,
algunes de les quals foren impreses y repartides com a
recordatori i de les que'n conservo alguns exemplars; una
d'elles, publicada com anònima, era original del benemèrit
escolapi P. Francisco Sallarès; dues de nostre compatrici
En Pere Folguera i una del literat tarrassenc En Pere A.
Ventalló, (Cantor de Egara).

La companyia qu'inaugurà el Teatre i que actua durant
set mesos sense interrupció, qu'era en aquells temps la
durada natural de la que se'n deia temporada d'hivern, la
formaven la primera actríu Ramona Passos, la dama jove
Dolors Mate i la actriu còmica Rosalía Soler. Hi figuraven
com a primers actors En Fèlix Ribot i En Antoni Comas,
com a primer actor còmic l'Iscle Soler, com a gal:cn jove
En Gil Vilas:cu Anglada i com a actor genèric En Joaquim
Miralles. Completaven la companyia molts aficionats saba

-dellencs entre'ls que hi figuraven ventatjosament En Pau
Griera, En Tomás Candaló i En Joan Moix.

Amb motiu del homenatje que va tributar-se al gran Iscle
Soler a Tarrassa, i poc temps després a causa de la seva
dolorosa pèrdua, els biògrafs del excels artista han deta-
llat sa vida i molt particularment els començos de sa

carrera; mes cap d'ells ha fet menció de sa estada a Saba
-dell on veritablement hi actini per primera vegada com

a primer actor còmic. Cert es, com s'ha dit, que debut,¡ al
Odeón de Barcelona en 1864 i que hi actuic en 1865; però
no ho és que sortís del Odeón per a ingressar a Romea.
Sortí del Odeón contractat per a Sabadell, actuant aquí
desde l'Octubre de 1866 fins al Maig de 1867, passant en la
pròxima temporada a formar part com a actor genéric de
la companyía de Romea.

I com la personalitat del gran actor es de tant relleu, i
no hi ha detall per insignificant que sembli que no tinga
gran vàlua per a la historia, podem donarne alguns de
molt curiosos respecte a l'actuació del Iscle Soler a Saba-
dell en aquesta primera temporada de nostre Teatre Prin-
cipal; fent constar de pas que nostre públic va sentir sem-
pre per ell una predilecció tant extraordinaria com cap
altre artista hagi pogut alcançar. L'hi provà en les moltes
temporades que feu després en nostres teatres; i la predi-
lecció de nostre públic trobà sempre per part del gran
artista una noble recompensa. Ell deia sempre amb sa sin-
ceritat característica: —Quan vaig a Sabadell, vaig a casa
meva. —I era ben cert.

Encare qu'en la temporada que ressenyem figurava en
la companyía com a actor cómic, tenía especial predilec-
ció pels papers de segón galán o de traidor, com ne deia']
públic allavores; aixís es que en moltes obres hi desempe-
nyava dit paper. El recordem entre altres en el del Con,-
de-Duque de Olivares del drama de'n E. Florentino Sanz:
D. Francisco de Quevedo, i en el de Miquel, el francès de
Las Joyas de la Roser, del que'n feia una hermosa creació.
Quan molts anys després l'admirü,vem en sa superba crea-
ció del Subcabo de Mossos en Lo Pubill, no'ns sorprenia
gens; l'hi coneixíem d'anys aquella especialitat.

La primera obra catalana que's represent,1 en nostre
Teatre Principal fou la comedia de'n Vidal i Valenciano:
Tal/ui va que no s'ho el-eh, on L'Iscle Soler en el paper de
Rocli hi obtingué un èxit sorollós. Més tard hi estreni'l
Silve. tre de Un barret de rialles, fent-se cada dia més po-
pular. Després hi representi el Manel de Las Carbassas
de Iliontroag i l'Ignaci de Lo Castell dels Tres Dragons,
estrenats per ell en la temporada anterior a l'Odeón de
Barcelona.

La primera actriu Sra. Passos va escullir per a benefici
el popular drama de Palou i Coll: La Campana de la Alinu-
daina, estrenant després la parodia del mateix drama,
La Esquella de la 7orratxa. En aquesta obra hi alcançi
un gros èxit la Rosalía Soler, muller del Iscle Soler, qui
s'encarregii del paper de Paula per ésser castellana la be-
neliciada. La Rosalía Soler, retirada fa molts anys del
teatre, viu afortunadament encare. Pogué endolcir la pe-
nosa'malaltía i'ls derrers moments de son ilustre marit,
com l'hi havía endolcit la vida. L'hi enviem una coral sa-
lutació en nom de Sabadell que no la oblida.

El primer drama catal t representat en nostre Teatre
Principal fou Las Joyas de la Roser, a benefici del primer
actor En Fèlix Ribot, que feia del avi Bernat una notable
creació. Repetirem aquí que l'Iscle Soler, que no actuava
a Barcelona quan s'estrena aquesta obra, hi representà']
paper de Miquel. Fins molts anys després no va encarre-
gar-se del paper de Parc, que fou desd'allavores una de
ses mellors creacions.
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Per benefici de'n Soler va representar-se un drama tito-
lat: El Diablo en Salamanca, i s'estreni la gatada de'n Pi.
tarra: El punt de les dònes.

La primera temporada que resenyem va cloure's amb
el benefici del actor genèric En Joaquim Miralles, repre-
sentant se el drama de'n Pitarra: Las !lloras i la pessa:
Cosas del oncle, desempenyades ambdues per la Compa-
nyia del Romea, en la que hi figuraven la Soler de Rós,
En Villahermosa, En Fontova i En Clusellas.

Hem consignat tots aquets detalls de la primera tem
-porada, insignificants per a alguns i cançoners per a molts

altres, per lo que representen en el complement de la bio-
grafía del gran Iscle Soler i en la historia dels primers
temps del modern Teatre Catalá. Si avui algú m'ho critica
tinc la seguretat de que, amb el temps, algú m'agrairà
l'haver conservat un enfilall de records dels primers anys
de ma vida.

Un altre record curiós. L'escut de Sabadell, que figura
al centre superior del marc del escenari, va ser grollera-
ment destroçat. Es una mostra de la cultura dels revolu-
cionaris de 1868. Son furor antimonìu-quic va desfogar-se
contra les corones, i no sabent que les lleis de la heríildica
están per demunt de les lleis polítiques, i que la corona
d'Infant del escut de Sabadell es un símbol històric que no
té rès que veurer amb les institucions, se prengueren la
molestia, que no fou petita, de destroçar la corona qu'en-
cimava l'escut, deixant hi un buid groller que pod obser-
vars-hi encare.

Nostre Teatre Principal fou, i pod dir se ben alt, des-
prés del Romea de Barcelona, el més ferm propagador
i el més hardit sostenidor del Teatre Català, lo que equival
a dir qu'ho fou també'l públic de Sabadell. Dirigit i admi-
nistrat durant molts anys per mon malograt oncle En Fè
lix Ribot, a qui professaven particular estima tots els
autors dramhtics de la primera època, recordant ses cam-
panyes artístiques en el Romea com a primer actor del
Teatre Català durant els anys 1869 i 1870, va donar -se'l
cas moltíssimes vegades d'ensajar simultaniament una
obra nova en el Romea de Barcelona i en nostre Teatre
Principal, estrenant-se en aquest últim dos o tres dies des-
prés que al Romea. Recordarem, entre altres, Lo Rector
(le Vall/òogonta, La Dula i L'Angel de la Guarda, de'n Pi-
tarra; La Copa del Dolor de'n Narcís Capmany; Romait-
sos de'n Joaquim Alcàntara i Els Fadrins Externs, de'n
Feliu i Codina. I a Sabadell hi acudíen tots els autors ca-
talans com si's tractés d'una veritable estrena, atmirant
sempre'ls notables conjunts que aquí s'obteníen.

Cal fer constar també que, en aquella temporada, va
constituir-se en nostre teatre una companyía de aficionats
dirigida per un digníssim patrici, 1'ilustrat tipògraf En
Pere Vives, fundador de la tipografía del seu nom i una
de les personalitats que donaren més relleu a Sabadell en
aquell temps. El Sr. Vives, amb son prestigi personal i sa
valiosa intel'ligencia, agrupi a son entorn a la joventut
més distingida de Sabadell i constituí amb ella una com

-panyía digna, que representava amb una cura i un inte-
rès altament ]loable lo més cliassic del repertori. En aquell
temps la joventut distingida entenía qu'era aixís com se
feia tasca cultural; avui ja s'entend d'altra manera.

IIem progressat? Hi ha qui assegura que sí; ho duptem,
pero no volem discutir-ho. De totes maneres, si una senyal

d'aquest progrès es la desaparició de nostre vell Teatre o,
lo qu'es pitjor encare, l'enviliment de que l'ha fet víctima
el poc escrúpol dels seus administradors, planyem -nos'en
d'aquest progrés, que no tardarem pas gaire a sofrir-ne
les consequencies.

I, acabem com hem començat, protestant amb totes les
nostres forses i amb el més viu sentiment de aquesta in-
digna profanació.

Cançó
Sembla avui que sies muda
com si la fresca alegría
dels teus ulls ja fos perduda
de mirar la llunyania.
Arraulida, en un escó,
semble avui que síes muda,

lluny la claror.

En la calma dels teus ulls
un neguit hi deixa espurna.
Amb els dits febles reculls
brins d'herba. Com dins d'un'urna
una antiga flor reclosa,
en la calma dels teus ulls

l'amor reposa.

Mentres reposa l'amor
el desig que t'arborava
are se't fon en dolor
per la carn commosa i brava.
L'hora del gaudi s'esmuny,
mentres reposa l'amor

tot se fa lluny.

Quan ets lluny de mi

Talment me sembla el teu encís la espiga
d'un camp de blat que remoreja al lluny.
Pel camí que s'hi va molt temps se triga:
camí de pedres sota el foc de Juny.

Cada herba i cada brolla que's calciga,
per arrivar fins on tu rius, me puny.
Llarg el camí com per una formiga,
i encare sembla que corrent s'esmuny.

I dic els noms dels arbres per distreure
mon pensament, i la frisança atía
el viu daler que'm dona el fer camí.

Quan soc a la paret colgada d'eura,
vora ta casa, enrera tornaría
per l'alta joia torna a ven¡.
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L'amor que torna

Tota la casa es tancada
i tremola el forrellat
al cop ferm de la ventada.
No fóra ben ajustat?

Are que en la nit arriva
de molt lluny un clar ressò,
penso si serà més viva
l'amor perduda, que jo.

El foc en la llar rondina.
El gat miola amb el vent.
1 sento una veu que afina,
ll<igrima fosa en lament.

Es l'amor que creia anada
massa lluny de tot camí,
que are frisa en la tornada
perquè jo la vulgui obri.

—Si are truques a ma porta,
jo no sé d' on ets vinguda.
ja't tenía per ben morta
i encare sembles crescuda.

Vina, la llar és encesa.
Vina, escalfa-t i oblida
cad'hora que hagis malmesa.
Plora una mica, arraulida.

Mira'm després, poc a poc.
Seiem-nos vora la taula,
que'ns penetri, dolç, el foc
d'avans, sense dir paraula.

El secret

De petits núvols blancs i fonediços
la nostra vida lenta s'ha filat.
No veiem els espais del cel tot llisos.
Aon és el moment de la vritat?

Sabem que hi ha una força veritable
i purs moments en un recó del mon,
vora el baf i la calda d'un estable
o dins la llar on l'aire Tret se fon.

I cercant ço que dóna clar sentit
—paraula nostra o veu de la natura—
ens arriva la nit
que'l nostre cor s'atura.

La ment encare cerca, i ja no és l'hora.
I sobre 'I llavi clòs al infinit
silenci, trem a fòra
cada paraula del secret no dit.

ALEXANDRE PLANA.
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En aquest nombre comença la colaboració a ARS d'una
distingida dama de la nostra societat, qual nom s'amaga
sots el pseudónim de Flordenéu.

Amics com som de la metáfora, bé podem dir que aquesta
flor de neu nascuda en el mes de febrer—mes de la neu i les
violes—es una viola qui havía estat fins suare modesta-
ment abscondida en el verger familiar.

Mes, sempre hi ha un camí generós qui ens mena—i de-
vegades no ens en adonem—envers i fins el lloc de humil -
tat on rau la pura bellesa.

Aquest camí nosaltres l'hem trobat i ell ha fet que des-
cobríssim aquesta nova escriptora, fins are inèdita i de la
qual ARS té L'honor de publicar el primer trevall, que col-
laborarit desde are a la nostra Revista.

Rondalla de la primcesa Mariflor

Una vegada hi havía un rei i una reina que tenien una
filla apel-lada Mariflor.

Mariflor era tan formosa, tan formosa, que mai s'havía
vist prodigi igual de bellesa. Set fades tingué per padri-
nes. Sis d'elles la tocaren amb llurs varetes magiques do-
tant-la de totes les perfeccions. La séptima va dir a la
Reina que ella no feria cap dò a la Primceseta.

Quan Mariflor sigués gran, ja feta dòna, si quelcom
trovaba a faltar en sa vida, que la invoqués, i ella, la
sèptima fada, acudiría al instant. —Jo, digué, habito en
una muntanya vora la mar. Que vingui Mariflor, que vin-
gui a la platja en una nit de lluna.

II

Va creixer la Primcesa entre la benevolença i la admi-
ració de tota la Cort. Altrement, ella, ademés d'esser bo-
nica, era amable i complascenta i plena de gracia.

Els seus mestres no havíen de renyar-la mai. Era molt
aplicada i tenia gran facilitat per a apendrer les lliçons;
la seva intel'ligencia era clara com un espill.

Els reis li proporcionaven tota mena de divertiments.
A la nit, el pal,'iu s'iluminava esplèndidament; i era tant
alegre tot lo que voltava a Mariflor que mai signé tempta-
da d'esguardar les estrelles; no pogué esser contemplati-
va ni estar un moment a solas amb ella meteixa.

Ses padrines veníen a veurer-la cada any; i quan Mari-
flor fou arrivada an aquella hora en que la dòna conserva
encare els encants de la infantesa; quan está com una
fruita primerencament assaonada i té la justa maduresa,
un xic ácida, per a que no ens sobti la dolçor;. quan era
com una rosa entre- oberta que mostra sa bellesa sense
obrir-se, les fades la tocaren amb la vareta mágica i Mari-
flor romangué sempre així. .

De tots el reialmes vingueren princeps atrets per la
seva formosura. Ella els esperava sempre joiosa i alegre,
com s'espera un nou espectacle. De bell enduvi, sembla-
va qu'era 1'ultim el preferit; després la Primcesa deia als

seus pares que no volía casar-se encare, lo qual despla-
vía molt als Reis ja que ells desitjaven que Mariflor els
dongués un princep herèu.

III

Un dia ella pregunta a la Reina perqué, tenint set padri-
nes, només sis venien a veurer-la. La Reina repetí a Mari-
flor lo que la sèptima fada li havia dit, i desde aquell
moment Mariflor no pensà en altre cosa que en veurer
aquesta misteriosa fada. No es que trovés res a faltar,
era massa feliç; però el misteri la atreia fortament.

En la Cort de Mariflor hi havia un gran poeta que, com
amant de la bellesa, vivía enamorat de la Primcesa. Els
seus versos cantaven en magnífiques estrofes l'estat de la
seva tnima. Però en ]a Cort no hi havia ningú que'l com

-prengués. Ell ho sabia bé, però això no'l preocupava i
cantava com els rossinyols, per una necessitat imperiosa
de cantar. Mariflor no s'havía fixat en ell; el veia sens
mirar-lo. Ademés ell no era adulador ni cortis t i no pro-
curava ferse visible.

1V

Una nit de gran festa, quan el ball estava més animat,
Mariflor vegé un raig de lluna que iPluminava el jardí
amb una pal'lidor misteriosa. Allavores va recordar-se
de la seva sèptima padrina, i, sense ésser vista, va correr
cap a la platja; va parar-se astorada, car anava a cridar
a la seva padrina sense saber lo que volía. Però el seu
desig podía més, i la curiositat vencía la reflexió. Exten-
gnè els. braços com un nin encapriciat i, enlairant la esbel-
ta testa, va cridar, amb veu sonora i penetrant, la sèpti-
ma padrina. Aparesqué la fada misteriosa al seu devant.
Mariflor ne fou estremida i tota 1'tlnima li brillava en la
claror dels seus ulls.

Deu meu! Qué tenía aquella fada que aixís la tresbal-
çava? Aquella fada tenía un somriure suau, suau; no era
el somriurer adulador o d'admiració a que estava acostu-
macla la bella Primcesa.

La fada la mirava. O' aquella mirada serena, gran, pe-
netrant. Mariflor sentía un plaer dolorós; quelcom hi havía
en ella que la feia gaudir i sufrir a un temps. Mariflor
restava muda d'embadaliment i, vetaquí que la fada li
digué:. —Què'm vols, Mariflor?— I aquella veu feu estre-
mir-la de nou; balbucejà sense saber qué respondrer, i la
padrina, que llegia en la seva ánima, li va dir: Quan les
altres fades mes germanes te prodigaren sos benifets ja
vegí que ton cor dormiría de tanta felicitat. Afortunada-
ment, dorm Mariflor, ell es tan gran que no han pogut
occirte'1.

—O'. padrina,—digué Mariflor, ja més serena i encorat
jada per la veu d'aquella aparició —Jo he llegit molts com-
tes i histories en llibres que les meves padrines m'han re-
galat i a on hi havía sempre un primcep o galant enamorat
que, per molts obstacles que s'interposessin entre ell i la
seva amor, sempre els vencía la seva valerosa estimació.
—Jo, en canvi, trovo vulgars a tots mos pretendents. Els
primers dies em distreien, doncs tots se presentaven de
diferenta forma, però en els fons tots eren iguals.

—1 tots serán iguals, Mariflor, mentres tú no et transfor-



mis; mentres no sent¡ la teva Anima el perfum de l'amor;
mentres no daleixis, mentres no ploris. Per a que l'amor
floreixi en nosaltres cal que tots els nostres actes, fins els
més ínfims, vagin an aquest fi. 1 hem d'ésser bons d'una
bondat sublim que'ns fassi ésser indulgents amb els demés
i implacablement severs amb nosaltres meteixos; hem de.
despendre'ns de les petites miseries que ens assetgen i hem
de tenir 1'<tnima disposta als sacrificis que la purifiquen ï
la fan digna de les grans belleses de la vida, de les quals
l'amor es la nués gran perquè ell es l'ánima del mon. Si en
tú no portessis l'amor, passaríes, com has passat fins avui,
pel costat dé, moltes coses belles sense que't fessin vibrar
de la llur emoció.	 -

: Per això jó vull. fer -te, Mariflor, el dò , de despertar la
teva anima.
• 1 la'fada, amh sa vareta màgica, tocà el pit de la Prim

-cesa i en aquell meteix instant queda transfigurada. Bri
-llaren els:seus ulls i s'obriren en pasme dolcíssim, rutilants

d'una Llum interna i radiosa. Va somriurer, i la seva boca
-pareixent a un capoll de. rosa s'entreobrí amb suavitat
d'oració. Tota ella sentía el ritme i la bellesa de les grans
coses creades que fins allavors li havien passat desaper-
cebudes, i la fada, mirant =la satisfet, li va dir: —Ves,
Mariflor; amb tu va l'amor i ell t'il'luminar i i t'ensenyar^I
•á eoneixer els homes.

La Primcesa M riflor callava. Besà la vora de la túnica
flotant de la fada i. se'n tornas al seu pal;iu.

V

Caminava-suaument, enlaire la esbelta testa, i tota ella
es movía amb el ritme magestuós i gràcil del mar.
-. El paliiu de Mariflors'alçava en là falda d'una muntanya
de ld costa brava que la amparava contra les inclemencies
del mar; les aigües teníen allí la ' forma d'una gran ferra-
dura que's fiqués terra..endins; i en sos extrems dues altís-
simes muntanyès el guardaven,. com gegantíns centine-
llès; de: la furia deis vents.

Al tornar Mariflor ál' seu palau va quedar tan sor-
presa com si mai hagués vist el mar. La lluna, alta,- ro-
doná, clara, en -mig d'aquella llenca de mar hi brodava:un
camí brillant, fosforescent, talment de 'plata. Les altes
matan-yes projectaven una sombra densa a cada costat;-
i les ones, una derrera l'altre, besaven la platja daurada
'deixant-hi una -franja d'espuma que s'anava fonent de-
pressa. Als costats; les ones batíen les pedres despreses
dels -má.cius i la espuma saltava enlaire, enlaire, calent de
nou com una pluja d'estrelles.

Mariflor queda extasiada devant tal concert de lluna,
mar i muntanyes.. De primer no-sentí mes que aquell bruit
a que estava tan acostumada; aquell bruit de les ones
que's descapdelleñ al mig i als.costats de la ribera fent r-
-que's perllongui com si fos un lament. Després la espuma
densa corri la gran inquietut que segueix a les cathstrofes;
després l'aigua. que corra impulsada i una remor com un
suspir,'com una queixa de vides que segueixen una ruta
signada per altres vides i altres destins.

• =Als pocs moments de contemplació Mariflor compren-
gué el gran concert.

O' aquell mar! Aquell mar canta la ca.nçò que's porta a
-l'anima: és de promesa si el qui la escolta es una <Inima

enamorada; de lluita formidable si es una voluntat que vol
obrir-se pas; de tristesa i timidesa si la desgracia ens
assetja.

VI.

Una alenada d'aire humit despert s- a Mariflor del seu
éxtási. 1 pensi que pod-ser era massa tard, que haurien
notat la seva absencia al palàu; i es posi a correr adale-
radament, però prompte se tranquilitz^I quan vegé brillar
al lluny les finestres per on sortía la llum de la festa, i alla-
vores abreuj'I el pas per a no arrivar fadigada.

Al arrivar al jardí oí la Primcesa la veu del poeta que
en aquell mo.merít recitaba un poema. Estaba l'amor tan
ben expressat en les càlides estrofes, vibraba la veu amb
tons tan dolços i apassionats que Mariflor, per un mo-
ment, cregué trovár-se encare a la vora del mar gran.

Com si el poeta la hagués pressentida, aIç;I la veu més
potentment, d'un tò imperatiu, i la Primcesa, responguent
a la cridà, començ L a caminar tan suaument, per no dei
xar d'oir -lo, que amb els seus peuets, més que petjar la te-
rra, semblava acariciar-la.

Arrivít a la porta del saló sens esser apercebuda, però
ella i el poeta se vegeren al instant i es miraren; fou una
mirada aquella tan intensa; hi havia tanta compenetració
i tan gran amor que les parelles de cortisans tingueren
conciencia de que algom havía passat i en foren. sorpre-
sos; però com eren llurs .^rnimes vulgars, al no trovar la
esplicació material d'aquell fet tornaren indiferents als
seus flirteigs, mentres el 'poeta i -Mariflor estigueren tot
el demés de la festa en l'èxtasi del veritable amor:

Quan ella digué als seus pares que ja el seu cor tenía un
elegit varen esser-ne molt contents; per¿) al saber que
aquest era el poeta la llur sorpresa ;fou tan gran que no
atinaren a dir rè. I res pogueren dir, car hi havia un tal tò
de veritat en les paraules de Mariflor que al cap de pocs
dies se celebraren les seves esposalles amb el trovador,
que's feren amb gran pompa i contentament de tots.

Figureu -vos si sería feliz ,: aquell poble que tingué per
sobiràns un rei -poeta i una reina enamorada..

FLORDENEU.

POETES FRADCESOS
De .\ XURIk CHÉNIFR

Un infant

. Jo encare era un infant qu'ellaera gran i bella
i em somreia, tranquilla, i em cridava a prop d'ella.
Dret sobre'ls seus genolls, la meva mà infantina
li afalagava el rostre, i els cabells, i la sina;

. la seva m,i, sovint, amable i benevolenta,
fingía castigar ma infantesa imprudenta.
I era enfront sos amants — vergonyós jo restava -
que la tendre beutat com Inai.m'acariciaba.
De vegades... mes, ai; ¿què's sent a aquella edat:'
Dels petons de sa boca ¿qu'es lo que m'ha restat?
I això que'ls pastors deien, davant del seu encant:
¡Oh, quant de.bé perdut.. Oh, venturós infant!...
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EP'legía

Per què el teu cor, doncella, son dol em vol callar?
Fuges i ja no rius; cap cosa no et plau ja.
En va a tos dits la seda sos colors ofereix;
la agulla ja no broda mes flors i s'hi llangueix.
No't plau sinó ensomniar-te, sola, errant i silenta,
i es pàl-lida la rosa de ta faç innocenta.
A', que en això mon ull es expert dies ha!
Es inútil que'm vulgues ton amor ocultar.
Les belles fan amar i elles amen; les belles
ens encanten; feliç qui pod esse amat d'elles!...
Sies amable i tendra (bé cal ser-ho un instant).
Sies fidel, si pods. I digues com i quan...
quin jove d'ulls de zitfir, sol'licit, sens audacia,
de cabells bruns, de front ple de llum i de gracia...
Enrogeixes? Creuría que t'he dit el seu nom.
Si el dec coneixé. Es ell, el qui ve a aquest tocom
i passa tantes voltes davant ta casa, i tu
espíes el seu pas sens que't vegi ningú.
I quan s'envá, ton ull l'esguarda avidament;
i quan no es veu encare l'esguarda llargament.
Ningú, en est bosc veí, on tres festes brillantes
fan volis en el bon temps les nimfes trïomfantes,
ningú té el noble albir i el domini seré
de sotsmetre un corcer al voler del seu frè.

La germaneta

Ah!, no es pas an a mi que'm volen plaure, encare.
Ma germana més prest va néixer de la mare.
Si qualques bells pastors porten una flor bella
jo veig com, oferint-me-la, se van mirant an ella.

Si lloen l'atractíu que brilla en mon visatge
diuen a ma germana: «Es ta mateixa imatge.»
Ah ¿per què encar no he vist sinò dotze vegades
la sega? Cap amant me canta en ses tonades.

Cap me diu que, si soc infidel, morirà...
Mes, espero; soc bella i el temps prou que vindrí .
jo ja sé que no's veuen encants més desitjats
que una cara rodona, i uns llargs cabells daurats,
i una boca petita, i el marfil d'unes dents,
i unes negres parpelles, i uns ulls blaus i rïents.

El'legía

O' el feixuc esclavatge i els forçosos afanys!
0' el veure, en la mes bella florida de mos anys,
flotar mos jorns, teixits d'anels i de dolors,
entre el fluix i refluir d'esperances i plors!
Sovint, laç d'esclavatge i laç de la aborrida
beguda d'aquest càdzer amarg que'n diuen vida;
laç del menysprèu dels niscis i de la pobretat,
mos ulls fito en la tomba, mon assil desitjat.
jo somric ala mort volontaria i segura;
voldría gosar romprer la humanal lligadura;
el ferre salvador que l'ha de romprer, ja
m'esglai a els ulls i trem a dins la meva ma.
Però mon cor desperta i el glavi torna enrera:
mos parents, mos amics, l'avenir que m'espera,
mos escrits imperfectes... Car al propi esguardar
d'un vel especial se sab l'home voltar.
Per mes qne a un malestruc destí sía junyida,
d'un abraç invencible l'home abraça la vida
i cerca amb gran daler, mes bé que per morir,
un pretext qualsevulla per viure i per sofrir.
L'home ha sofert i l'home sofreix: orb d'esperança,
fa via vers la tomba de recança en recança,
i la mort, l'infalible goriment de tot mal,
li sembla un mal novell, de tots el més fatal.

JOAN ARÚS COLOMER, trad.

EL GLOSARI.:. DE Xenius >,,

Amb motiu de la edició completa del Glosar¡ de Eugeni d'Ors, un nostre company ha publicat un article en un confrare local, el qual ens complavem en reproduir
tot fent nostres les seves apreciacions

Xenius és indiscutiblement un esperit nou a Catalunya.
Podría dir-se d'ell que continúa en la nostra terra notables
accions passades. Sí. Mes també ha dut accions novelles,
accions inèdites a Catalunya. Milà i Fontanals posaría se-
gurament la seva mà patriarcal damunt d'una espatlla
seva a guisa de germanía. Mes sempre restaría una altra.
espatlla on no hi podría posar la mà ningú. Tan sols la
devia Pallas Athenea podría abraçar -lo amb un fervor de
mare. Car en ell convergeixen totes les ideologíes.

Xenius significa a Catalunya la purificació de la Enci-
clopedia. Es l'esperit mediterrani purificant la crosta del.:
món de les idees. Devot d'una rel'ligió, d'una cultura
nova, que és a l'ensemps, o' paradoxa, una de les més ve
lles cultures, ha volgut infondre la seva llum dintre les
ments catalanes, i aquest seu gest de devoció l'ha consa-

grat sacerdot del novell rite. Fill d'una època no massa
pura s'ha elevat, en un gest ben catan., a un món nou. Ell
és are a nostra terra el cimacle d'un campanar que furga
en les regions de les idees belles. Es la conciencia del món
hel'lènic dintre la córpora del món d'avui. En una paraula,
imitant a un personatge d'una tragedia maeterlinckiana,
podríem dir que Xenius és l'i nima de Plató reapareguda
sobre la terra.

Mes, així com una conciencia és rarament acompassada
a les accions del cos, Xenius no és també massa acompa-
ssat al viure del nostre món ideològic. Catalunya és una
terra on tots els mals vents hi creuen, i el nostre glosador
deu eternament obrar de mur contenidor. La seva tasca
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és ofensiva i defensiva. Es crear bò
i destruir dolent. Es caminar ende-
vant i lluitar contra una legió de
crancs que volen desfer la seva obra.
I aquesta feina defensiva, en la nos-
tra terra, no és gaire fácil. El nostre
poble és un d'aquells que nos deixen
convèncer raonant: cal convence'1
amb accions. Per çò acota el cap
davant de la realitat d'un Institut de
Estudis Catalans on Xenius hi ha
dut el seu esforç, però, en canvi,
arrufa el nas davant de la brillant
definició de raça que significa «La
Ben Plantada».

La seva acció té, doncs, un doble
valor. Entra quasi en el món de la
estrategia. Perque el crear simple-
ment, el caminar en línia recta és
cosa planera quan se duu instintiva-
ment la Llum de les idees pures. Però
Xenius no ha pogut fer-ho així. Ell
ha degut mirar enrera i aprofitar
elements vells i purificar-los i posar-
los en camí talment com s'educa un
infant. La seva tasca ha sigut de cul-
tura i de educació a la vegada. Per
xò la seva obra no podía limitar-se
a un treball personal, sinó que havía
de recórrer a la vida periodística.
De la nova escola mediterr<tnia ell
no podía limitar se a esser -ne un de-
vot, sinó que devía tornar-se'n l'apòs-
tol. I d'açò n'hi havía de pervindre
més dolor, però també més eternitat.
Treballant pels altres, Xenius feia
sense adonar-se'n una obra que l'ha

-vía de consagrar. Car ell, segons
aquella classificació carneriana, no
cercava l'afalag de 1'exit i anava de
dret cap a l'immortalitat.

M
La immortalitat no significa ven-

dre molts Ilibres,ni tenir una estatua
en qualsevulla avinguda, ni figurar
la obra literaria com a text de les es-
coles d'infants. En més d'un recó de
Biblioteca o Arxiu s'hi és arraulida
una obra quasi desconeguda que té
reflexes d'eternitat. La immortalitat
no la fa la gent i el públic, sinó que's
fa ella mateixa.

Eugeni d'Ors, escrivint el seu Glo-
sari, ha creat una cosa que perdu-
rar<i. Per de prompte, aquest diví
favor ja li pervé de la índole del seu
treball. Ell ha inclòs en la seva obra
UI] troç palpitant del temps. Es una
época que és perpetúa. I no a la faisó



narrativa dels novelaires, sinó segons la més viva dels

comentadors. Xenius, en les seves gloses, no fa reviure el

temps amb una fredor narrativa, sinó glosadora, esmena
-dora. Car eil, vivint l'esperit d'aquell precepte de Goethe

que'ns diu de pensar novament lo ja pensat, ¡la pensat el

temps de nou. Tota la seva obra respira una frisança d'es-
mena i de purificació. El seu glosar és acostar els batecs
dels temps i els batecs del seu esperit mediterrani per a
fer-ne un ritme únic.

Car no és altre cosa això que Marcel Robin anomena
«Summa ideològica dels temps moderns». L'objectiu del
Glosar¡ és: registrar, arxivar, però també corretgir. Es
definir les coses tal com són i tal com deuríen ésser. Es
arrencar del temps les lliçons que'l Glosador ja's duia
apreses en el pregón del seu esperit.

Xenius, amb el Glosar¡, ha donat un exemple a seguir.
Ha obert les portes del seny i ha mig clos les del instint.
Fins ara havía cregut molta gent que a Catalunya no's
podía fer literatura sinó per mig de sensacions i de sen-
timentalisme. Bò és que hi hagi de tot. Però bò també és
que predominin els qui escriuen pensant que no els qui
escriuen sentint. D'aquests primers se'n treu un profit in-
discutible, perquè ells són una mena de pedrera d'on s'ex-
treuen els materials per a les construccions de l'esperit.

Glosar¡ de Xenius serri sempre una obra viva, inagota-
ble. D'ella se n'extraurìn les idees com si fossin blocs de
granit. En ella s'hi trobarán lleis, solucions i reactius com
si la magna obra d'Eugeni d'Ors fos també un gran labo-
ratori d'idees on el Glosador oferís a les joventuts intelec-
tuals de Catalunya els elements per a la resolució dels
grans problemes ideològics.

ROL AND

LLIBRES

« MALA LLEVOR »
per M. ROGER 1 CROSA

En Miquel Roger i Crosa, en aquesta novella que ens
acaba d'oferir, vé a remarcar-nos una vegada més la seva
personalitat de narrador de les lluites del cor qui trasbal-
cen i fan mòurer sovint nostres accions i estimulen i posen
en acció els nostres afectes.

En Roger pod-ser és, actualment, el novel lista català
més sincer i més sencill que tenim. Les seves obres ni són
basades en temes trascendentals ni enclouen qüestions de
ètica, ni tanquen filosofíes torturadores, ni arguments
tràgics. E11, sencillament, omplerta la seva ànima dels més
purs sentiments morals, planteja els seus problemes

—i diem seus perque resulten força personals, i, per tant,
plens de originalitat, —deixant lliure la seva fantasía, i a
poc, sorgeixen les escenes descriptives, les lluites internes
dels personatges, als quals ell dóna forma viventa, els sa

-crificis d'amor, els canvis de vida, el misticisme i el dolor
agermanats, i la pietat, la puresa i l'amor resolent sempre
les flaqueses i les equivocacions humanes.

1 tot aquest seguit de problemes, tractats per ell, expo-
sats amb la sencillesa i naturalitat amb que els exposa,
interessen, es fan agradables i fins arriven a portar al con-

venciment moral de la acció que desenrotlla a qui els lle-
geix; conseguint això, a ben segur, per la sinceritat i jus-
tesa especial com presenta els tipus, esplica les escenes i
fa parlar els personatges, tenint bona cura d'excloir tot lo
que pogués ésser o resultar amanerat, extraordinari o
tendenciós.

En aquesta seva darrera novella, «Mala llevor», es
desenrotlla un problema moral i rel'ligiós, que En Crosa
resol sense cap mena de rebuscament, presentant perso-
natges tan justos com el del fill del fabricant d'agulles, jove
disolut i pervertit qui ha sigut tresbalçat amorosament
per la ingènua i esperitual Na Gracia, figura femenina en-
volta de puresa, tota ella sentiment, quals personatges
juguen els primers papers del llibre.

Nosaltres sabem bé que al parlar de En Crosa no donem
a conéixer un nom estrany entre els que conreuen la lite-
ratura catalana: els seus triomfs han sigut prou nombrosos
per a consagrar-lo definitivament escriptor excel- lent i
personalíssim, i estem segurs de que no defallir:¡ en el glo-
riós camí de perfecció que té emprès, el qual ha de por-
tar-lo, induptablement, a ocupar un dels primers llocs en
la nostra novel'lística contemporania.

u.

Mestre Ruyra, al qual esta endreçat el llibre de que ve-
nim parlant, obra les primeres pagines amb un sentit prò-
leg, correcte i mesurat com tot lo que surt de la seva pri-
vil'legiada ploma, omplert de cristiana bondat, donant
coratgía al autor, del qual fa una fervorosa alabança.

La edició és deguda al meritíssim impremtaire de Sant
Feliu de Guixols, N'Octavi Viader, essent orlada amb
força elegancia per son fill Jeroni.

J. S. 1 C.

L'influencia de Valencia en Vives

Considerant aquella época admirable de la Renaixença
espanyola amb la seva esplendor literaria d'un Antonius
Nebrissensis, un Arias Barbosa, la seva gloria acadèmica
de Jimènez i Alcal,`i, la brillantor de la Cort de Ferran i
d'Isabel, no pod mirar-se com a complerta cap informació
sobre la Renaixença meridional, per molt que detalli les
manifestacions de la vigoría intel*lectual italiana, si omi-
teix la inclusió d'Espanya dins la prespectiva. De fet, en
els començaments del segle xvi ben apart del poderós mo-
viment llingüístic de 1'Italia, existiren moviments de Re-
naixença, conscientment regoneguts per tota l'Europa
culta; el de França, associat amb el nom de Guillem Budé;
el dels Paíssos Baixos representat per Desideri Erasme i
el d'Espanya la capital contribució al qual s'encarna en
la persona de Joan Lluís Vives. Aquests tres noms foren
regoneguts com el gran triumvirat dins la república de les
lletres.

S'ha dit que «Lluís Vives no més fou espanyol per 1'ac-
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cident de la seva naixença» (1). La tesi que provarè d'ex-
posar i. d'i1'lustrar, sera oposada an aquesta afirmació.
Donarè raons en favor de la opinió de que les circumstan-
cies naturals qui envoltaren la creixença de Vives produi-
ren en el] una profondíssima impreisó i dins l'alambic de
la imaginació seva, treballaren el seus pensaments, modi-
ficant-los, com sobretot s'observa en la seva obra estruc-
tural més important De 7t a lcìrrlr's Disctpltnis, d'aital faisó
que no serf desacertat cercar en la seva ciutat nadiva i en
la seva patria, la font d'algunes de les seves més sorpre-
nents i originals opinions en materia educativa. Fou a Va-
lencia on nasqué Lluís Vives en 1 152 i a l'Escola o Acade-
mia valenciana (com s'ha confirmat més rescentment pels
seus estudis amb sanció Papal), que Vives feu les primeres
lletres. Valencia havía adquirit plena conciencia del gran
canvi produit per la Renaixença i del gloriós prestigi de
la Cort de Ferran i d'Isabel. Cert és, que en alguns res-
pectes Valencia es mostrava reaccionaria. Així, en 1481,
el notable escriptor Antoni Calil Harana del Ojo cone-
gut per tot Europa amb el seu nom llatinisat d'Antonius
Nebrissensis, produí les seves Itttrorhtc cliones latina', espo-
sant la gram ltica llatina segons els principis de la Renai-
xença i, durant llarc temps encare, se perllonga en les
escoles espanyoles la lluita entre'ls vells gramàtics del mi-
gevalisme i la nova gram1ltica d'Antonius Nebrissensis.
Pels temps mateixos en que Vives estudiava a l'Escola de
Valencia, el séu mestre, Amiguet, l'incità a resistir una
nova edició de la gramàtica d'Antonius preparada per
Petro Badía, i publicada en 1505. La historia diu que Ami-
guet induí Vives qui aleshores apenes tenía quinze anys,
a escriure i a pronunciar declamacions contra Nebris-
sensis i Badía. Però aquesta oposició dirigida pel mestre
de Vives, fracassa i la nova gram ttica penetrava a la
Academia valenciana en 1507. No cal traçar aquí la histo-
ria de les escoles valencianes, la qual culmina amb la fun-
dació de la Universitat. Això ho han fet ja plenament el
senyor don Vicente Vives i Liern en son llibre Las Casas
(le los Estudios.ett Palencia (1902) i el senyor don Fran-
cisco de P. Vilanova i Pizcueta en la seva Historia de la
Universidad Literaria de Valencia. Vives dona una des-
cripció de l'Escola Valenciana en la seva Oracio Pirgtnis
Jlklarue (2). Les tradicions intel • lectuals i literaries d'aque-
lles escoles remontaven a 1245, el reialme de Jaume T de
Aragó el Conqueridor, i evidentment havien exercit es-
treta influencia en aquella ardent joventut valenciana i
entre ella, especialment, en Joan Lluís Vives.

En quant a la participació personal del noi Vives en
aquell moviment, el su viu sentiment de llealtat, s'eviden-
cia en l'apoi que don<t a la opinió del seu mestre. Més tard,
però, en la de Causis Corruptarum Artium (3) va rego

-nèixer Nebrissensis com a escriptor qui, per la seva va-
riada i vasta erudició, puix era versat en tota mena de
literatura, podía haver assumit qualsevol tasca o dignitat
que s'hagués proposat.

Mentres Amiguet havía anat inspirant al lleial escolar

(1) En un capítol referent a la historia espanyola en temps d'el Renaixement,
escrit per un erudit de gran illustració i penetració, les opinions del qual són
dignes d'alt respecte, el difunt Mr. H. Butier Clarke en la «Cambridge Modern
History, vol. I, p. 379.

(2) «Opera» 1792-80, vol. VII, p. 127. V. Foster Watson: «Vives: ou Education»,
p. xlvii, n. 27.

(3) Llibre 11, cap. 2, «Opera Omnia», editat per Mayans a Valencia 1782-90,
pp . 84, 85.

aquell antagonisme contra la nova gramática de la Renai-
xença, Valencia devenía una ciutat remarcablement pro-
gressiva, oberta a les noves idees i Vives, sens dubte, res-
pongué com calía a les influencies d'aquell medi. Valencia
fou la primera ciutat d'Espanya qui establí una impremta
en 1471. El primer llibre cl^tsic imprès a Espanya, sortí de
l'Impremta valenciana en 1475 (1). Més tard, en 1521, es-
sent Alonso Manrique gran Inquisidor, varen ésser cap-
turats dos grans embalatges de literatura luterana en un
vaixell holandès i cremats en la plaça del Mercat a Sant
Sebasti,'t. Anaven dirigits a Valencia.

Ja veiem, doncs, com la ciutat nadiva de Vives, a despit
dels mestres conservadors i dels estudiants acadèmics,
s'associava amb tot allò què, en relació amb aquella època,
representava un moviment progressiu intel'lectual i lite-
rari, influint fortament damunt d'una joventut ben dotada
i ardent de saber, encara que de moment aquesta no reali.-
sés la plena significació d'aital moviment. i\les, apart en-
cara dels esdeveniments de la Renaixença contemporanis
amb l'infantesa de Vives, les primitives tradicions històri-
ques bategaven estimuladores. La mateixa paraula Valen-
cia era mirada com equivalent del nom de Roma, puix Ro-
ma era derivada del grec Roine, i axí significava lo mateix
que Valencia, es a dir, Poixança. Havía sigut capital dels
edetans i colonia romana, «poixanta ciutat com se con-
siderava, va ésser presa en 413 pels goths i en 712 va caure
baix la dominació dels maures els quals li dugueren la pros-
peritat i les fonts de riquesa que mai més ha perdudes ».
En les mans mahometanes, Valencia mostr^t una notable
iniciativa emprenedora i es va constituir en república in-
depenclent.

Desprès de vint mesos de siti, Rodrigo Ruy Díaz de Vi-
var, el Cid Campeador, unit per naixença amb Burgos,
amb el seu exèrcit d' «ardits aventurers» arrebassà Valen-
cia als maures en 1095, dominant-hi fins a la seva mort en
1099. Valencia, no sempre tan poderosa com pretenía és-
ser pel seu nom, torni't a caure en mans dels maures i fou
finalment guanyada a Espanya per Jaume 1 d'Aragó en
1238, devenint part dels dominis castellans pC'l matrimoni
de Ferríln i d'Isabel. Valencia conservít i conserva avui
dia, els fruits dels sòlids serveis dels maures envers la
seva agricultura i la seva industria i el refinament de ma-
neres i la cortesía han deixat una marca ben distintiva en
aquella provincia. Cada cop que Valencia era conquerida,
s'assimilaba sempre noves característiques que en mig la
seva unitat, revelaven diversitat de traços. La predomi-
nancia literaria i científica dels maures, des de'l segle vin
al x, donis una gracia i un encís especial a la literatura va-
lenciana que expliquen fins a cert punt la gran superiori-
tat dels seus distingits metges i advocats. Aquest agut in-
terès pel dret i la medicina és característic de Lluís Vives
—sobretot en el seu llibre d'educació, De tradettdis disci-
phntts,—i es per aixó que podem atribuir l'origen del seu
interés per les materies mèdiques i legals a la tradició va-
lenciana, especialment si recordem l'afecte amb que'ns
parla del seu avi matern el jorisconsult Enric March (2)

11) J. E. Sandys: History of Classical Scholarship, vol. II, p. 157, Von Hefele
refereix que en 1478 fou feta a Valencia una traducció de part de les Sagrades
Escriptures pèl germói de sant Vicens Ferrer.

(2 Pod veure's una informació sobre la familia dels March en la 1 ntroducció
a "Les obres d'Ausias March",vol. 1,publicades per l'Institut d'Estudis Catalans.
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qui iniciit Vives en Dret a Valencia i del seu amic el metge
Joan Población (1).

La predilecció dels valencians envers la medicina deri-
vada dels alarbs ens explica també 1'interes vivíssim de-
mostrat per Vives en son tractament suggerit per a'Is po
bres febles i malalts, i especialment quan se refereix als
anormals i afligits i a la necessitat d'una pública provisió
municipal en favor d'ells. L'al'lusió als sords i muts en el
de Anima (2) pod ésser molt bé deguda a experiencies fe-
tes a Valencia i és digne de remarcar-se que si s'exceptúa
Rodolf Agrícola, Vives sía palesamen el primer escriptor
que tracta de l'aspecte educatiu de la sordera. Respecte a
la ceguetat probablement s'en han ofert a la observació de
Vives quan era noi a Valencia, alguns casos. Natural-
ment, els escriptors del Nort d'Europa vivint en encontra-
des on l'acció directa dels raigs del sol no és sentida amb
tanta intensitat, eren menys portats a estudiar aquesta
materia.

Valencia és amb justicia descrita com el «jardí d'Es-
panya». Els seus arroçals amb el sistema moresc de rega-
diu són cosa sorprenent per al viatger nòrdic. A més a
més, és rica en tota mena de llegums i fruits i el seu clima
subtropical no podía menys de romandre com a delitosa
memoria en aquell que el fat dugué a passar la darrera
part de la seva vida en el Nort d'Europa. No existeix a
Espanya cap ciutat que compti amb homes i dònes mellors
dotats físicament ni que posseeixin un sentit més pregón
dels matiços de la vida en cada ocasió, així en maneres
com en vestir com en tota mena de discerniment. No cal
duptar que aquestes característiques eren tan marcades
en temps de Vives, com ho són avui. El qui visita Valen-
cia, és atret per la Catedral i aquella remarcable mostra
d'arquitectura gótica—la Lonja—que és a l'ensemps un
signe exterior de la prosperitat de la industria de la seda
a Valencia. No obstant, encara que la torre de la Catedral

(1) V. p. 34 infra. Aquests assumptes són considerats especialment en la "De
Subventione Pauperum" de Vives, encare que en el "De Anima" se fan al'lusions
que ben bé poden haver sigut suggerides per les tradicions mèdiques valen-
cianes.

(2) "Opera", III, p. 375.

—el Micalet—va ésser construida abans la fi del segle xrv
i la Lonja cap a últims del serle xv i ambdós, per lo tant
ja existíen en temps de Vives, no és pas d'aquests interes-
sants edificis que'ns parla en els seus llibres: són més aviat
les coses naturals de la seva estimada terra i les caracte-
rístiques de la bateganta vida humana a Valencia lo qui
atrau els pensaments de Vives; lo que ell desitja descriure
als altres. Tot allò aparegut als ulls ele Vives com apare-
gué als de Richard Ford (1). Si els poetes de l'antiquitat
col'locaren els seus Camps Elisseus a les vores del Betis,
els alarbs amb no menys justicia, col'locaren el seu para-
dís en l'Horta, el jardí del furia. Imaginaren que el cel era
sospès demunt d'ella i que n'havía caigut un troç a la terra
— coeh6111 %TIC c cidzstic pllfes.

Un dels rel'levants mèrits de Vives és el d'haver romput
amb les subtilitats i abstraccions migevals, donant -se a
l'espontani i saborós gaudiment de lo concret. Fugint de
lo metafísic giriI son esguard vers lo físic, lo natural.

Vives deixa Valencia aproximadament als disset anys
d'eclat, mes els efectes de les primerenques circumstancies
que l'envoltaren, no s'esborraren en ell mai més. En 1538,
deu anys abans de morir va escriure les seves E.uercita-
ttones Lilrgucc latairce. Aquest llibre consisteix en vinti-
cinc di.htlegs o col'loquis per a escolars, escrits amb el pro-
pósit d'exercitar als estudiants en parla llatina, escrits en
bon llati, i per a expulsar de les escoles les frases barbres
que s'havien anat agombolant en l'ensenyança del llatí du-
rant l'Edat Mitja i que seguien dominant de manera uni-
versal gairebé, en les escoles ordinaries. Perb a més a mC's
del propósit d'introduir el bon llatí, aquests col • loquis se
esforcen en oferir assumptes interessants per a la conversa
dels alumnes.

(1) "I-land-book for Travellers iü Spain", 1845, vol. 1, p. 429. La primera edició
de la "Espanya" de Ford és avui rara. Mes com a resum de les antiquitats i tra-
dicions d'Espanya, encara no lla sigut superada per cap !libre angles sobre
aquell país.
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