
assenyala la inclusi~ de vuitanta-sis poe- 
mes nous respecte a l'edició de Bofill 
i Ferro. 

Disposem, des d'ara, d'una bona ma- 
tkria primera. Cal fer Sedició crítica 
dels llibres (la de La Muntanya d'Ame- 
tistes amb urgencia); calen estudis par- 
cials (de fonts, per exemple) que com- 
pletin el parell de monografies de qui: 

disposem i que contribueixin a la justa 
valoració de Guerau de Liost en el tau- 
ler noucentista i en el conjunt de la li- 
teratura contempor8nia. No com a dis- 
cret peó a remolc d'altres escriptors i 
polítics, sinó com a peGa independent 
(fins on les regles del joc ho permeten) 
i com a valor cotitzat. 

GL~RIA CASALS 

Un poema oblidat de Jaume Bofill i Mates, per Jaume Aulet 

El poema que editem va ser llegit el 
dia 2 de febrer de 1903 per Jaume Bo- 
fill i Mates en la vetllada necrologica 
dedicada al pare Lluis Ignasi Fiter, 
mort l'any anterior, que havia estat di- 
rector i anima de la Congregació Ma- 
riana dels Jesui'tes de Barcelona. Pos- 
teriorment va ser publicat en el cata- 
leg anual corresponent a 1903.' Junta- 
ment amb Bofill, alguns dels congre- 
gants més prestigiosos en aquell mo- 
ment van llegir també els seus textos 
literaris o discursos d'homenatge al des- 
aparegut. Entre ells destaquen el poe- 
ma. Tríptic. Allegoria del catecisme de 
la Sagrada Família de Rafael Masó i 
Valentí; que llavors era vice-president 
de llAcad&mia de la Llengua Catalana 
de la Congregació, l'al.locuciÓ de Joan 
Valles i Pujals -secretari de 1'Acadb- 
mia- titulada Nostre director i el Sant 
Pare, El hombre vrovidencial de Benet 
de Pomés, L'apostol del rosari d'Eveli 
Dbria i el poema Zn coelo de Josep 
Ca~ner .~  

1. Cotnposiciones leidas en la Sesida Necrold- 
gica celebrada por la congregacidn a la memoria 
R. P. Fiter el dia 2 de febrero de 1903, dins 
Congregacidn de Nuestra Señora candnicamente 
erigida con el titulo de la Ininaculada Virgen Ma- 
ria y San Luis Gonzaga en la iglesia del Sagrado 
Corazdn de Jestis de  Barcelona para alumnos de 
la universidad literaria y escuelas especiales y 
jdvenes de carrera, industriales y del comercio. 
Año de 1903 (Barcelona 1903), ps. 49-51. 

2. EI poc coneixement del catileg citat, o n  
foren publicats tots els textos llegits durant la 
vetllada, explica que aquest poema també s'hagi 
oblidat i n o  estigui inclbs a la bona edici6 que 
Dolors Oller féu de la poesia de l'escriptor i ar- 
quitecte gironí (Dolors OLLBR, La poesia de Ra- 
fael Masd. Per a una anhlisi de Ia pottica nou- 
centista, Girona 1980). 

3. Recollit per Francesc  BALDELL^, Aspectes poc 
coneguts de la pottica de Josep Carner, dins 
L'obra de Josep Carner. Volum d'homenatge a 
cura de setanta-dos autors (Barcelona 1959), ps. 
22-25. També per Loreto BUSQUETS, Escrits intdits 
i dispersos de Josep Carner (1898-1903). Volum I - 
Poesia (Barcelona 1974), ps. 283-286. Dóna només 
com a font referencial l'article de Baldelló. 

Es prou sabuda la influkncia que 
exerceix la Con~regació Mariana. i es- 
pecialment 1 '~cidekia citada (també 
anomenada durant un temps Academia 
Catalanista), en la formació de les fu- 
tures classes dirigents i de la intellec- 
tualitat confessional de l'epoca. Sobre- 
tot en la d'aquells que acabaran mili- 
tant a la Lliga Regionalista o a la seva 
branca juvenil. I entre ells els que, en- 
ca~calats Der Carner, aniran definint 
el  ouce ce ni is me des d'una via paralle- 
la -malgrat els vunts de vermeabilitat 
recíproc;- a la d ' ~ u ~ e n i  dors ,  el qual, 
a causa del seu origen més esquerra, no 
manté mai una relació directa amb 
l'entitat." En aquest sentit, Bofill es 
un cas exemplar. Des de ringrés el 
1894, als setze anys d'edat, la seva ac- 
tivitat és constant i passa practicament 
per totes les seccions, comissions i aca- 
d&mies que el pare Fiter havia anat 
creant amb l'aleshores típica concep- 
ció jesuítica de la jerarquia, la disci- 
plina i l'apostolat. Fins i tot arriba a 
ser -i valgui només com a botó de 
mostra- secretari general de la junta 
de govern (1904-1905) i president de l'A- 
cadbmia de la Llengua Catalana (1907).' 
No és estrany, doncs, que sigui un dels 
actius participants en la vetllada ne- 
crologica de 1903. Lluis Ignasi Fiter, 
d'altra banda, havia estat el veritable 
pare espiritual del poeta durant els pri- 
mers anys de vocació eclesi8stica. 

El poema en qüestió -Als obrers del 
aCmtren- fa referkncia a una de les 

4. Jordi Casassas parla d'inEluLncies d'0rs e n  
l'Acadkmia, la qual cosa és, si més no,  qüestio- 
nable (Jordi CASASAS I YMBBRT, Jaume Bofill i 
Mates (1878-1933). L'adscripcid social i I'evolucid 
política, Barcelona 1980, p. 58). Malgrat tot,  el 
treball és  ara per ara imprescindible per entendre 
la importancia de la instituci6 i la influbncia que 
tingué e n  Bofill. 

5. I continua collaborant-hi quan el 1907, e n  
casar-se, ha d'abandonar la militancia activa d'a- 
cord amb el nou reglament vigent a partir d'a- 
quell any, pel qual els congregants casats n o  eren 
considerats ja honoraris. 
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societats creades des de la Congrega- 
ció, dependent de la seva secció de pro- 
paganda catblica: el «Centro de Nues- 
tra Señora del Carmen y San Pedro 
Claver»,B fundat el 1891 i ubicat a Sant 
Martí de Provencals, «institución hu- 
milde en su origen y sorprendente en 
su desarrollo, nacida de la ardiente ca- 
ridad que por los obreros de San Mar- 
fin de Provensals sentía el magnánimo 
corazón de nuestro difunto Padre Luis 
Ignacio Fiter».? La primera persona 
arnb que esta escrit el poema, per tant, 
representa la del jesuita, que, des del 
cel, sembla que vulgui continuar con- 
trolant I'ortodoxia catolica dels «seus» 
bons obrers. El tractament que es dó- 
na al tema és ben significatiu de la 
mentalitat arnb que des dels sectors 
n ~ é s  tradicionalistes i conservadors era 
vist el que ells mateixos anomenaven 
«la qüestió social». El paternalisme, 
dirigisme i control ideolbgic hi són 
expressats &una forma tan clara i con- 
tundent que practicament no mereix 
comentaris ni matisacions. 1 més si te- 
nim en compte els objectius del centre, 
la jerarquia interna i les activitats que 
s'hi duen a terme. Tal i com ells ma- 
teixos expresen explícitament, l'enti- 
tat «aspira a ejercer benéfico influjo en 
toda la vida del obrero y sus hijos, des- 
de su niñez hasta su  muerte^.^ Els socis 
són de tres tipus: els protectors, que 
aporten donatius per al manteniment; 
els directors, congregants que tenen cu- 
ra del funcionament; i els obrers, bene- 
ficiaris dels serveis, obligats pel regla- 
ment a assistir als actes que s'organit- 
zen cada dia de festa a la tarda i sen- 
se capacitat per dur a terme funcions 
directives. Les tasques ordinaries dels 
diumenges a la tarda consisteixen en 
«diferentes juegos y pasatiempos para 
que tanto los jóvenes como los de más 
edad hallen el descanso y alivio que 
necesitan tras las penosas tareas del 
trabajo semanal»," i conclouen arnb el 
rés del rosari i un sermó catequístic del 
pare Fiter. A part d'altres sessions ex- 
traordinaries, a les quals -en alguns 
casos- es permetia d'assistir a la fa- 
milia, o de les seccions paralleles per a 
major benefici i distracció dels socis, 
tals com la de catecisme per a nens, 
el cor d'obrers, les escoles d'alfabetit- 

6. Tal com consta en els catalegs anuals. 
7. Catbleg de 1904, p. 154. En el cathleg de 1902 

s'inclou una histbria forca detallada d'aquest Cen- 
tre. redactada arnb motiu de la visita aue hi féu 
el cardenal Casañas el 8 de maig d1aqu611 any. 

8 .  Ibid., p. 156. 
9 .  Ibid., p. 155. 

zació, etc., sempre arnb premis per als 
qui mantenen una millor actitud i un 
comportament més escaient. 

Jaume Bofill, no cal dir-ho, era un 
dels socis directors arnb carrecs de res- 
ponsabilitat. Concretament forma part 
de la junta directiva com a consiliari 
-juntament arnb tres persones més- 
entre 1902 i 1904, i és vice-tresorer de 
la junta de I'Asociación de Socorros Mu- 
tuos para los Obreros del Centro, una 
de les diverses seccions que en depe- 
nen, encarregada de protegir els asso- 
ciats -previ pagament de les corres- 
ponents quotes- en cas de malaltia o 
accident. A més, intervé sovint en les 
vetllades literaries que s'hi organitzen. 
Per exemple, la del 13 de desembre de 
1903, en que llegeix el poema Premi al 
jusl, arnb un títol ben significatiu. Sen- 
se gens ni mica d'ironia assumeix, 
doncs, tot el que posa en el poema en 
boca del difunt, cosa que indica sufi- 
cientment la mentalitat reaccionaria ca- 
racterística del Bofill deis anys de jo- 
ventut. 

L'objectiu d'aquesta nota és, pero, la 
publicació del poema. 1 no per la seva 
qualitat intrínseca -indubtablement 
ben pobra-, sinó pel seu valor histbrico- 
documental. Cal entendre el treball sim- 
plement con1 a modesta coklaboració a 
la valuosa tasca de replega de textos 
inedits i dispersos de Bofill i Mates que 
Enric Bou ha dut a terme, els quals 
recentment han vist la llum arnb motiu 
de la publicació d'una nova edició de 
I'Obra poetica completa de Guerau de 
Liost." Els criteris per a l'edició són 
els habituals de la revista. 

ALS OBRERS DEL «CENTRE» 

Per lo Dr. D. Jaume Bofill y Matas 
Seguiu, seguiu l'exemple 
qu.en vida us he donat; 
Iluyteu, que4 cel contempla 
vostre ardorós combat.. . 

5 L'infern, jamay cansat, 
vos brindara ab plaers.. . 
Fugiu-ne, aymats obrers, 
com d'un jardí vedat. 
Qu.al fi d'aquesta vida 

10 la fruyta prohibida 
no us hage corsecat. 
Encks pel vostre amor, 
os vull obrí.1 meu cor. 
Noyets que m'escolteu: 

10. Gmuu DE LIOST, Obra poLtica completa, 
2.a ed. (Barcelona 21983). 

Notes i ressenyes 



15 encomaneu-s.e a Déu, 
seguiu de vostras mares 
los cristians consells, 
tingueu respecte als vells, 
amor als vostres pares, 

20 no us fieu de mals companys 
que portan desenganys. 
Pares que m'escolteu 
ab lo somrís als llavis: 
avuy que falsos savis 

25 predícan guerra a Déu, 
dexeu-los; no.ls cregueu 
per més que cridin fort, 
puig són la serp malehida 
que, prometent la vida, 

30 vos donara la mort. 
Santifiqueu la festa, 
lo sant trevall aymeu, 
un cop la feyna llesta 
a vostras llars torneu, 

35 que may la vostra boca 
s'enlloti blasfemant.. . 

Si vostra hisenda 6s poca, 
lo premi sera gran. 

Vellets que m'escolteu: 
40 ab vostre bon exemple 

sigueu pilans del temple 
y braus soldats de Déu. 
Per més que tremoleu 
retuts per la vellesa, 

45 devant vostra fermesa 
d'intrkpit cristia, 
l'infern tremolar&. 

¿Me prometeu desde are 
seguir aquests consells, 

50 infants, jóvens y vells? 
La Verge, vostra mare, 
vos mirara ab amor; 
Jesús, lo vostre pare, 
vos donara son cor, 

55 y jo que us he estimat, 
un dia us podré di': 
iTeniu lo llor guanyat, 
obrers de Sant Martf! 

Notes sobre «Auca» de B. Rosselló-Pbrcel, per Joan R. Veny  Mesqudda 

INTRODUCCIO 

Sempre -ja des del primer cop que 
vaig llegir l'«Auca»- m'he preguntat el 
perque de l'itinerari d'aquest poema, el 
motiu i la finalitat que la seva inserció 
pretenia. En general, hom ho explica 
-quan ho explica- pel títol. La defi- 
nició fabriana - c o m  les del DCVB- 
no és, en aquest sentit, gaire aclarido- 
ra: aconjunt de petites estampes acom- 
panyades cadascuna d'elles &una lle- 
genda, disposades generalment en un 
full de paper, les quals es refereixen als 
diferents episodis d'una biografia, d'u- 
na historia, etc.» 

Efectivament, ll«Auca» de Rosse116 
Porcel s'adiu perfectament a aquesta 
definició.' Pero I'itinerari en si se nJesca- 
pa, ja que, si bé arran d'ell surten els 
«episodis» de diverses «biografies» i 
idhuc de la «historia» interna de la 
ciutat, ell, per se, no n'és cap, d'episo- 
di, si més no en principi, sinó només 
l'excusa. 

1. Vegeu sobre aixb la disposició en aqua- 
dresn que n'ha fet Manantbnia Lladó: Sobre 
uAuca» de B.  Rosselld-Pdrcel, rRatlles (Quatre)», 
núm. 1 (1984). ps. 40-41. Caldria tenir present, 
iamb6, altres utilitzacions que d'aquest gbnere 
ha fet la literatura culta, com ara per exemple 
Santiago Rusiñol o Josep Carner. 

Aquest petit estudi no intenta, de cap 
manera, trobar una explicaci6 clara i 
concreta del problema plantejat, sinó 
assajar una aproximació al tema tot 
aportant-hi un venta11 d'elements, pen- 
so que coherent, el coneixement del 
qual considero d'utilitat a l'hora de fer 
una interpretació global d'aquesta part 
del poema. 

A proposit dels cinc darrers versos 

Rellotge, calla i no diguis que l'infant 
[s'acosta. 

Sera espasa i trencara totes les cade- 
[nes; 

les grises rengleres d'arbres li ensenya- 
[ran arts de bruixes; 

el seu cap sera penjat a la Porta Pin- 
r tada 

i el guardaran a la nit, perquk no barli. 

Aquests versos formen una unitat in- 
dependent en el context del poema. Els 
quatre darrers conformen una serie 
d'auguris (observeu els verbs en futur) 
que es refereixen a un personatge con- 
cret: «l'infant» que «slacosta». L'evi- 
dkncia que és el poeta mateix fa que no 
ens adonem del perquk ni del com de 
l'assoliment d'aquesta identificació. Per 
una banda, el mot «infant» remet a 
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