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LA MORTA-VIVA: GENESI, TRAI)ICIO I FUNCIO 
D'UNA ALLEGORIA DE LA RENAIXENCA DE LA 

LLENGUA CATALANA I DE CATALUNYA 

Rossend A R Q U ~ S  

((Si tu et tornes morteta que també t'enterraran, 
jo me'n tornaré terreta que de mi te'n colgaran)). 
((Si tu te'n tomes terreta que de tu me'n colgaran, 
jo me'n tornaré viveta i 10s dos se casaran,)) 
<(Les transformacions)> Romancer catala. 

1. Intentaré en aquest estudi analitzar el significat i la funció del tema de 
la Morta-Viva com a símbol de la identitat retrobada i, especialment, de la 
identitat retrobada de la patria en la Renaixen~a catalana, partint de la des- 
cripció de l'estructura mítica, és a dir, de I'arquetipus, en qub es fonamenta i 
tot indicant i estudiant breument i esquematicament a l'apbndix alguns dels 
diferents camins que ha seguit el tema des dels rituals i els relats mítics fins a 
les llegendes i la literatura, elements tots que concorren a la creació de I'alle- 
goria político-lingüística de la Morta-Viva. 

1.1. El tema de la morta-viva esta íntimament lligat al ritus de pas, la 
funció dels quals és sobretot la de facilitar els canvis d'estat sense violbncies. 
Entre els molts ritus de pas que Van Gennep [Van Gennep, 19091 va classifi- 
car, aquí ens interessem principalment els que es relacionen de forma directa 
amb la mort i la resurrecció, encara que, com ja va veure l'antropbleg fran- 
cbs, tots els ritus de pas -si no tots els ritus en general-L tenen la mateixa 
estructura, a saber: a) separació (cerimonies fúnebres, dol, etc), b) marge (en 
que les víctimes o els iniciats viuen en una mena de refrdgerium al marge del 
món) i c) agregació a la societat (o resurrecció). Un dels rituals funeraris més 
importants és, en aquest sentit, el d'osiris, que reneix al món dels morts per 
regnar-hi eternament. Cal, pero, que dins aquest tipus de rituals dirigim la 
nostra atenció a la reencarnació del mort, gracies a la qual l'anima del tras- 
passat pot refer el camí cap a la vida, bo i reencarnant-se en un dona, una 
pedra, un arbre o un animal. I dins d'aquest apartat convé subratllar no tant 
la transmigració de l'anima com la seva unicitat, car en aquest tipus de ritus 
tan relacionat amb els ritmes de les estacions i dels dies, l'etern retorn del 
mateix significa i és representat com l'efectiu despertar de l'anima mateixa 
dins el mateix cos. Aixo és molt clar en els mites que representen un correlat 



de l'esperit del blat (Isis, Dembter, Persbfone, Hbkate, principalment), i que 
examinaré més endavant. El contrari sembla succeir amb el sacrifici, en el 
qual, per bé que trobem també la mateixa estructura ritual (separació, marge, 
agregació), la transformació que s'hi opera és més simbblica. La diferbncia 
entre ambdós casos l'explicita prou bé la contraposició entre la llegenda dels 
set dorments d '~fes  i la figura de qualsevol martir: en un cas els dorments 
tornen miraculosament a la vida en cos i anima després d'anys i panys de 
dormir, mentre que en l'altre torna només l'esperit del mort. No cal dir, perd, 
que la funció de tots dos és la mateixa; només canvia segurament la manera 
de representar l'anima del traspassat i, cosa més important encara, la direc- 
ció del temps, que pren un sentit progressiu i projectiu en el segon cas. 

El significat general, perd, de totes aquestes cerimonies és la idea de can- 
viar de pell i de despullar-se de l'home vell que hom porta dintre. En efecte, 
una de les primeres oposicions que copsem 6s la de VellIJove, que no és sinó 
un reflex de l'oposició més ampla MortIVida. 

Allo, pero, que importa veure amb tota claredat és que la mort ritualitza- 
da implica no solament una separació de la victima respecte del seu estat 
anterior (la mort), ans de la societat respecte de la victima. La victima repre- 
senta la mort i la violbncia que es pretén expulsar de la societat mitjan~ant 
aquesta figuració, única possibilitat perqub la comunitat pugui sentir-se tal, 
bo i superant els conflictes que enfronten els individus que viuen en el seu si i 
la individualitat mateixa. A partir d'aleshores només hi haura un conflicte, 
un cos, una individualitat i una veu representats pel mort i la seva transfor- 
mació en símbol. Una victima mor per la comunitat i reneix simbolicament 
perqub la comunitat no mori i es renovi. ccSi terrifiante qu'elle soit -escriu 
Rent Girard [1972: 3921-, la perspective du passage n'est pourtant pas sans 
espoir. Cest a travers la perte génCralisée des différences et la violence uni- 
verselle, c'est a travers la crise sacrificielle et par son intermédiaire que la 
communauté, jadis, a débouché sur l'ordre différencié)). 

Molts mites (Dembter, Proserpina, Isis, Osiris, Dionisos, etc) ens parlen 
d'una mort que no significa pas la desaparició de la vida, ans l'enterrament 
de la mort [Frazer, 1922; G. Duran.t, 19693. Totes les festes de pas, com és ara 
el Carnestoltes, repeteixen aquesta creenga. També el mite de Psique i Eros, 
amb la baixada a 1'Hades de la primera i el seu despertar gracies a la fletxa 
que llanqa Eros, expressa aquesta idea i constitueix un element fonamental 
per a la fixació del tema de la Morta-Viva. El Nou testament, per la seva 
banda, no pot ser més clar en aquest sentit: <<La mort ha estat engolida en la 
victorian [ lC  15:54]. Si el dol i les lamentacions suposen la fase de separació, 
no menys interés tenen els rituals de marge, centrats en la tomba i en la figura 
del dorment. L'isomorfisme mort-son (lligat a la mort aparent) és, en efecte, 
una altra de les constants que trobem en el recorregut del tema que ens 
ocupa, i que no fa més que ratificar el caracter beneficiós de la mort. De fet, 
ja a la Zliada (XIV, 231, i XVI, 419 i s.) Hipnos i Thanatos són germans. La 
mort és un son  dol^; el son, una mort aparent. Els Actes dels Apostols diuen 
obdormivit in Domino. En els epígrafs es troba molt sovint la fórmula hic 



jacet al costat de hic dormit, hicpausat, hic requiescit per indicar l'estat de la 
mort; a l'edat mitjana l'extremaunció s'anomena dormientium exitium 
[Ariés, 1977: 261. El conte de la Bella dorment és un exemple clarissim del 
lligam mort-son, que converteix el son en una davallada a la intimitat. 

L'antropologia tradicional deia que les urnes, els taüts i les tombes no 
eren sinó una reduplicació del caracter íntim, maternal de l'estat de marge al 
si de la terra. Si l'enterrament representa una davallada a la intimitat protec- 
tora de la Gran Mare, la tomba subratlla encara mtés aquest aspecte positiu. 
La tomba esdevé esperanGa no solament de resurrecció, ans de reunió d'alló 
dispers, de superació dels conflictes i d'amansiment dels terrors. René Gi- 
rard, en canvi, interpreta la tomba, d'una banda, com a monument al mort i, 
de l'altra, com a dissimulació del cadaver. Dissimulació essencial, car és a 
partir d'aquest encobriment que es realitzen tots els despla~aments fundacio- 
nals de la cultura. <<Pas de culture sans tombeau, pas de tombeau sans cultu- 
re; a la limite le tombeau c'est le premier et le seu1 symbole cultureb [Girard, 
1978: 1161. El canvi de perspectiva és importantíssiim, perque ens aporta la 
xifra sobre la qual es construeix el llenguatge i la cultura; val a dir, pero, que 
també l'antropologia tradicional interpretava l'esskncia del fenomen, de l'in- 
tercanvi que té lloc en els ritus i en la tomba com ulna presa de contacte dels 
homes amb al10 sagrat. Una altra de les oposicions cabdals que suposa el 
tema de la Morta-Viva és, per tant, el binomi Sagrat / P r ~ f a . ~  

1.2. KORE. La iconografia representa la resurrecció amb dues sbries de 
figures diferents que podem denominar conservacitj i renovació, per bé que 
és l'ultima la que evidencia més clarament i pregona, la transformació que ha 
tingut lloc en aquell intercanvi, malgrat que totes dules fan evident la separa- 
ció respecte del passat i el pas a una nova condició. A la primera sbrie pertan- 
yen gairebé tots els ressuscitats cristians; és el cas dels <<Set dorments d'Efes~, 
que restaren a la tomba al llarg dels segles i un bon dia despertaren per 
voluntat de Déu, o el cas de Llatzer; aquests dos exemples testimoniegen que 
la veritable resurrecció cristiana no és pas aquesta, sinó la que ha de venir. A 
la segona skrie, en canvi, fan cap les imatges de persones en estat de canvi (el 
naixement, l'adolesckncia, el despertar a l'amor), els arquetips de les quals 
són Persbfone, Psique i la Bella dorment. L'animisme representa l'anima 
nova sota l'aspecte d'una noia i d'un nadó en opo:sició a l'anima veila (la 
mort) que normalment té la forma d'una vella. El tema de la morta-viva, no 
cal dir-ho, es relaciona fortament amb aquelles bellissimes Kore que pobla- 
ren la imaginació dels grecs i d'altres pobles. 

És Persefone, la Kore o pais per excel~lencia, qui constitueix gairebé el 
paradigme del tema que ens ocupa, car, després de ser raptada per Hades i 
recuperada gracies al dolor i, tot sigui dit, al terrible poder de convertir la 
terra en esteri1 de la seva mare Demeter, esta condemnada a passar un terc de 
l'any al país de l'ultratomba i dos terCos fora. Perstfone, per tant, com a filla 
de Demeter significa vida i com a esposa d'Hades denota la mort. Kerenyi 
ens parla de la necessaria unitat Demeter-Kore, car la historia del renaixe- 
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ment de Persbfone és també la del dolor de la seva mare. A més, les formes 
arcaiques de Dembter representen una deesa amb dues cares: mare i noia. La 
unitat entre totes dues és fonamental per entendre que darrere la idea de 
renaixement hi ha la de perpetu'itat. (<I1 senso della nascita -escriu Keren- 
yi- in questo caso no é l'inizio assoluto, non b i1 primo e l'unico comincia- 
mento, bensi la continuitb nell'interrotta serie delle nascite. Nell'identith di 
madre i figlia, la madre, la sempre di nuovo partoriente, nella cui figura e nel 
cui destino entra l'iniziato, appare come un essere perpetuo; i1 fanciullo b i1 
segno che questa perpetuith k superindividuale, continuazione e continua 
rinascita nella posteritan [Kerényi, 1948:206]. 

L'arquetipus representat en aquestes Kore, que recull també les transfor- 
macions de l'anima en general, trobara la seva expressió en una abundosa 
producció de llegendes arreu del món que, al seu tom, seran l'origen de 
narracions, contes i obres de teatre, la protagonista de les quals sera una 
morta-viva precisament. Tot aquest univers, una part del qual recullo en 
l'apendix, constitueix el referent immediat de l'allegoria del renaixement de 
la llengua i de la patria a la Catalunya de mitjan segle XIX. 

2. En la transformació del tema de la morta-viva en alblegoria linguistico- 
política moltes coses canvien. El detallisme de la mitologia o la versemblan~a 
que exigia la literatura deixara pas, de bell nou, a la vaguetat i a l'esquematis- 
me de la llegenda, car aqui domina altra vegada el gbnere de la poesia narrati- 
va, la qual cosa ens parla ja d'una determinada genesi de l'al.legoria que 
l'entronca amb les velles faules i canCons del folklore. La majoria de vegades, 
per tant, no trobarem un desplegament complet del tema, sinó tan sols alguns 
motius al.lusius i directament relacionats amb ell. Aquesta fragmentació, 
pero, no ha pas d'indicar que el significat profund del nostre tema, en tant 
que model.litzador d'una determinada cultura, hagi deixat de ser eficaq, ans 
que ha estat interioritzat i s'ha convertit en un topic de la retorica dominant, 
sobretot si tenim en compte la gran abundancia de referencies al tema de la 
resurrecció que copsem aqui i alla fins a Guimera si més no. 

L'aklegoria de la Morta-Viva apareix en una data relativament avan~ada 
dins la literatura patriotica de la Renaixen~a catalana. Segons les meves 
dades, és Vicent Boix el primer que se'n serveix, l'any 1855, per referir-se al 
conjunt de les institucions valencianes del passat. LYal.legoria tindra, doncs, a 
partir d'aquí un contingut polític i institucional, per bé que tot sembla indi- 
car que el primer significat de lYal.legoria era el renaixement de la llengua des 
del punt de vista literari (Quadrado, Aribau, Cortada, Rubió i Ors, Piferrer, 
etc. en són alguns exemples). Aixó no obstant l'allegoria referida a la llengua 
no apareixera explícitament, segons les meves dades, fins als Jocs Florals; 
allegoria que ells mateixos personifiquen, d'altra banda. Aixo vol dir, per 
tant, que quan la morta-viva es convertí en methfora usual dels poetes i dels 
discursos jocfloralescos portava ja en ella mateixa una ambigüitat referencial 
que indicava la identificació gairebé constant entre llengua i ~ a t r i a . ~  



Malgrat els intents de redre~ament del catala literari anteriors a la guerra 
del francbs i els esfor~os migrats i aillats d'un comptat nombre de personat- 
ges (Rubió i Ors encap) en aquest mateix sentit, crec que és plausible afirmar 
que els historiadors foren els que varen ttdespertan, la conscibncia del passat 
polític, imperial, institucional, moral, literari i li~lgüístic de Barcelona, de 
Catalunya i de la Corona d'AragÓ. Fou la historia, al marge de la llengua, el 
toc de campana que crida a somatent i que comen~pi a construir l'estructura 
simbMica i el mite dels orígens que havia de vertebrar la societat catalana 
ttrenascuda),, per tal com eren els historiadors aquells que remembraven 
herois4 i reis que havien mort per la nació i gestes que havien estat fetes en 
honor a la patria. Millor dit, foren aquests herois morts, aquests martirs, els 
que constru'iren la mítica Histbria de la Patria. També els lingüistes i els 
gramatics, com és ara Ignasi Ferreras, Pau Ballot i Carles Ros, parteixen del 
mateix punt de vista, diguem-ne orfic, que els historiadors (Fblix Torres 
Amat, Antoni de Capmany, Prosper de Bofarull, el mateix Vicent Boix, Pife- 
rrer, etc), car canten, plorosos, el passat gloriós i per sempre més mort, encara 
que alguns gramatics i escriptors reclamin el dret a la vida per a la llengua 
literaris si més no. El cas dYAntoni de Capmany és emblematic, puix que 
considerava la llengua catalana ttun idioma provincial antiguo, muerto hoy 
para la república de las letrass al mateix temps que esmercava els seus esfor- 
GOS per escriure i aplegar les Memorias histbricas sobre la marina, comercio y 
arte de la antigua Ciudad de Barcelona (Madrid, 17'15-1 792), elevant un mo- 
nument al passat oblidat, i per sempre més pretbrit, de Catalunya. S'afegiran 
tambb a aquest cor alguns novel.listes que en llengua castellana recordaran les 
gestes i els herois de l'antiga Catalunya, aportant així nous maons per a la 
construcció del mite. Cortada escriura Tancredo en el Asia, de tema catala; 
Lorenzo, que evoca les antigues Corts d'amor, o El b,astardo de Entenza; Mili 
i Fontanals traura de l'oblit el romancer catala i més endavant Balaguer 
portari al teatre els herois i poetes del nostre passat: Ausias March (1858), 
Vifedo el Velloso (1 848) i Las cuatro barras de sangre (1848), escrites, aque- 
tes dues Últimes, en col~laboració amb Juan de Alba, etc.5 

La cosa més important, pero, és que les histories x les memories generaren 
el despertar de la Historia de Cata l~nya ,~  gracies a l'evocació de tot un seguit 
d'herois, dates, batalles i morts que només tenien sentit si la pitria continua- 
va existint; millor dit, aquells martirs que havien dat llurs vides per la patria 
ara reclamaven la resurrecció d'aquesta, perqub aquella sang vessada no fos 
inútil i hom pogués eixugar el crbdit que Catalunya tenia pendent amb la 
Historia. I aquesta mateixa sang vessada assenyala l'existbncia d'un enemic 
exterior que ja es comenGa a perfilar i que constituiri el boc expiatori entorn 
del qual s'elevara el mite de la patria. La Historia mitica creava, per tant, un 
Temps i un Espai mítics dins els quals tot catala havia de moure's a partir 
d'aleshores. Espai i Temps que s'oposaven a l'Espai i al Temps del l'Altre, de 
l'enemic exterior, del boc expiatori, de l'espasa  que havia fet vessar tanta 
sang injustament i que havia degollat tants martirs. I són aquets sacrificis i 
aquestes immolacions davant l'altar de la Patria i de la seva Histbria els que 



asseguren la identitat de la Patria i la impulsen cap al futur, precisament 
perqub tot aquest cabal de sang no pot quedar oblidat en un racó sense que 
hom el vengi d'alguna manera. Ara es fan entenedores les diverses admoni- 
cions que alguns intel4ectuals de la Renaixen~a adre~aven a la indiferbncia 
dels catalans pel que feia al despertar de la llengua i de la pitria. Ara s'explica 
també aquella identificació que feu Maria Aguiló de la llengua catalana dis- 
sortada amb aquella noieta cetristeta i pebreta, de la c a n ~ o  de la ccDonzella i 
el rei marinen, i, fins i tot, cosa encara més simptomatica de la traslació 
simbolica, amb la mina martir, santa Eularia, que ccen temps esdevenidor se 
dira d'ella, que'és trobada pus forta i pus ferma que aquells qui la flagellen; i 
pus alta i pus noble que aquells prínceps armats qui l'han tan mal jutjada; i 
pus digna i pus gloriosa que aquells qui l'han bescantada, qui l'han escarnida, 
qui han resolt lliurar-la endogalada a inici torment ... a mort  afrontosa^.^ 

Dins la iconografia particular, per bé que gairebé idkntica a la de molts 
pobles <crenai~ents,>,~ que generara la construcció mítica de la identitat del 
poble catala que, segons els renaixentistes, hauria de sentir-se unit al voltant 
dels monuments i s'hauria de reconbixer en els senderols múltiples, tortuo- 
sos, vagues i individuals del passat llunya o proxim i fins i tot llegendari la 
seva historia recta, Única, unívoca i col-lectiva, 1'al.legoria de la morta-viva 
ocupara un lloc forga determinant, sobretot al si dels Jocs Florals on sovint 
denota, com ja he dit abans, la llengua i la patria alhora. Abans d'arribar, 
pero, a aquesta allegoria de la resurrecció s'empraren un seguit de figures que 
d'alguna manera participaren en el naixement d'aquella i en determinats 
casos n'esdevingueren motius del tema general.g Es tracta basicament dels 
motius de les niines, és a dir, la tomba,1° de l'arpa,ll o sigui els instruments 
que es troben dins o al costat de la tomba i que constitueixen una metafora de 
la llengua literlria, i dels fills de 1'arpa,l2 els trobadors antics, pero també els 
trobadors nous i moderns que reprenen el conreu de la llengua literaria i 
comencen a despertar la reina (llengua-phtria). 

3. Gbnesi i recorregut de l'al4egoria de la morta-viva. 
Tots aquests motius van coincidir en els Jocs Florals i a partir d'ells va 

sorgir 1'al.legoria que ells mateixos significaven i bastien: la morta-viva, car 
els Jocs Florals varen ser creats com ael,, lloc per excel.l&ncia de celebració de 
la morta-viva: la llengua catalana. Els Jocs Florals representaven, per tant, el 
lloc sagrat per antonomasia, entre altres coses perqub els col.laboradors parti- 
cipaven del miracle del renaixement. 

El tema, com ja hem vist, fluctuava en l'aire, era implícit en molts dels 
discursos i poemes. Una possible cronologia d'aquesta allegoria lingüistico- 
política establiria les següents etapes:13 1855, Vicent Boix, proleg a Los fue- 
ros del antiguo reino de Valencia; 1859, Víctor Balaguer, Discurs als Jocs 
Florals; 1861, Camps i Fabrés, Los tres sospirs de I'arpa; 1863, Balaguer, La 
dama del Rat penat; 1865, Antany i enguany, de aDos Gats dels Frares,, 
[Eduard Vidal i Valenciano i Conrad Roure]; 1867, Llorente, <<La Morta- 
Viva,,, poesia; 1868, Quintana, poesia llegida als Jocs Florals proven~als a 



San Remy, Maillano i Arlea; 1872, Llorente nLa dama del rat Penat)), poesia; 
1876, Llombart, a l'almanac ccLo Rat Penat)), funclat l'any anterior, parla del 
projecte de fundar una associació que havia de titular-se Losjlls de la Morta 
viva; 1878, Llombart, fundació de l'Acad6mia aLo Rat Penat)); Llorente, ccLo 
Rat Penat)), poesia; Guimera, Poesies. 

3.1. Vicent Boix. La primera vegada, doncs, que segons les meves dades surt 
l'allegoria -no aplicada, pero, estrictament a la llengua, sinó al conjunt del 
passat valencia- és en la ccIntroducciÓn)> a Los jueros del antiguo reino de 
Valencia de Vicent Boix [La Renaixenca: 141-1461, on l'historiador valen- 
cia, que devia ser un liberal federalista, diu que s'afanya a cdevantar de su 
sepulcro gótico la olvidada magestad de nuestra antigua dignidad foral)), 
abans que el centralisme esborri per sempre més la memoria de ecese cadáver, 
vuelto a vida)) del qual apocos conocen sus formas severas)) i ecpocos apre- 
cian su ropage, hoy carcomido y casi pulverizado)), malgrat que fou la ccreina 
de la libertad antigum). Boix veu clarament quina és la funció d'aquest cant 
orfic: <<¿Por qué arrojo yo, pues, esta cronica 01vid~ada de mi patria en medio 
de la actividad del mundo actual? Para que se vea, para que se estudie, para 
que se aprecie, si vale; y en este caso se conceda una memoria a la &poca 
gloriosa de otra libertad)). El lligam entre passat catala-llibertat versus pre- 
sent-tirania o centralisme és molt clar en tots aquells que, malgrat les diferim- 
cies ideologiques (monarquics, republicans), usen l'allegoria, la posició dels 
quals la resumeix el vers de Balaguer: <<Tirans en Catalunya no so's conegue- 
ren mai)) (A En Mariano Fonts). Aquest isomorfisme ens planteja l'antago- 
nisme cenaturab versus ceartifici)>- que hom troba també en les narracions la 
protagonista de les quals es mata per defugir el marit i poder-se unir a l'a- 
mant-, per tal com la patria antiga representa  els valors ecnaturals>> que 
l'ordre establert, ceartificiah, nega; d'aqui que calgui un ccrenaixementn per a 
restablir les coses. No per a tothom, perb, els valors naturals coincidiran amb 
la llibertat, car sense negar la importancia dYaquesl:a, els defensors del regio- 
nalisme d'inspiració balmesiana veuran en la religió l'element essencial de la 
patria (Vegeu ccLo Vertader catala,) i posteriorment Torras i Bages). La dife- 
rkncia entre aquests dos punts de vista marca la sep,araciÓ entre conservadors 
i progressistes. 

3.2. Victor Balaguer. Balaguer fou el primer que, segons les meves dades, 
dona veritable cos a la morta-viva com a allegoria de la patria cerenaixent)) en 
els poemes i en els discursos que llegí al si dels Jocs Florals. Val a dir, pero, 
que la morta-viva i la resurrecció són temes centrals dins la seva obra litera- 
ria general i no solament política. Tan sols caldra recordar aquí que va es- 
criure, segons ens consta, un drama titulat Romeo .y Julieta (1 849) i un altre 
que es deia Los amantes de Verona (1968), per bé que no han estat trobats. 
Coneixem, en canvi, la seva adaptació catalana de l'obra de Shakespeare, Los 
esposalles de la morta (1 879), que demostra el seu profund inter6s tant per 
l'autor de Hamlet com, sobretot, pel terna de la morta-viva i més en general 
pel de la resurrecció, que va molt més enlla de la mera influCncia de Skakes- 



peare i s'expressa al llarg de la seva obra en una ampla gamma de possibili- 
tats: la necrofília, el final tragic, la resurrecció lligada al motiu del despertar o 
al de l'arribada de la primavera o al de la vinguda del Crist redemptor, amb 
la consegüent pkrdua del sentit tragic de la mort i subratllant, en canvi, 
I'aspecte vital que aquesta enclou. 

És molt freqüent en l'obra balagueriana el motiu de la noia morta, sobre- 
tot en la primera part de la seva poesia [Poesias, 18821; La noia blanca, La 
moreneta de Masnou -construi'da sobre la mort d'ofklia-, La nina del 
cementiri -relacionada amb els motius de l'orfeneta i el de la mort per 
defugir un casament indesitjat-, en són uns exemples. Aquests poemes inci- 
dien d'alguna manera en aquell patetisme romantic que en la literatura cata- 
lana havia inagurat el primer llibre de poesia que es publica totalment en 
ca t a l  en el segle XIX, em refereixo a La fuggitiva de Grossi, que traduí Joan 
Cortada.14 Especialment quan els poemes parlen dels amors dissortats de dos 
joves amants que resten morts en la mateixa tomba com és ara a Les esposa- 
lles del caballer. 

Un altre dels motius importants en l'obra balagueriana, com en la guime- 
riana que analitzarem més endavant, i que esta relacionat amb el tema de la 
morta-viva, és el del retorn de l'anima del mort. Aquest motiu deriva de les 
creences animistes -tan importants per al nostre tema- que els romantics 
ressusciten i que trobaran en La Ligea d'E. A. Poe la maxima expressió 
poetica. En aquest sentit cal citar el Poema V71 [Balaguer, 1882: 2511, on 
l'amant diu a l'amada que fins i tot després de mort sempre sera al seu vol- 
tant: 

En la flor que tu respires (...) 
en 10 perfum que més ames 
desfaré a trossos mon anima, 

i el titulat Les esposalles del Caballer [Ibid: 30-411, en el qual I'autor transfor- 
ma l'amada en una llumeta blanca que anuncia i representa el traspas de 
l'amada; o el Poema LXXXVII [Ibid: 130-1 3 11, on l'anima de l'amiga morta 
es converteix en oreneta. El poema que segurament unifica molts d'aquests 
motius i fins i tot el tema que ens ocupa és Lo romitage de I'anima [Balaguer, 
1891: 31-32]: 

La terra's desvetllava, quan finia 
son romiatge mon anima. Enlairada, 
deixava'ls Pirineus, volant pels ambits 
a desfer son camí. Viva i desperta, 
renaixent de ses cendres com 10 Fknix, 
per l'amor i la fe reviscolada, 
tot era en ella goig, pler i ternura (...) 

Importantíssim és també el paral.lelisme que estableix el poeta de Vilano- 
va entre la resurrecció i el despertar tant de la primavera com de l'amor, 
sobretot en El llibre de I'amor. Com cabdal és en la poesia de Balaguer la 
relació del tema de la resurrecció amb el motiu de l'alba, motiu que sera molt 
freqüent en la literatura i en la cultura del tombant del segle, lligat amb el 



motiu de la primavera, que també copsem en <<Lo trovador de Montserrat,,. 
Aixo ens parla d'una confian~a i d'un desig de futur que és gairebé inexistent 
en la majoria de participants als Jocs Florals, als cluals ell acusara de tancats, 
oposant els seus Trobadors moderns als Trobadors nous de Bofarull. Bala- 
guer és un dels primers a insistir en el <<catalanisme progressiu)) que més tard 
concretara Josep Narcís Roca i Farreras en el seu article titulat precisament 
aLo catalanisme progressiu),. 

La dinamització de l'arquetipus de la morta-vilva es concreta en allegoria 
linguístico-política en el discurs de Víctor Balaguer als Jocs Florals de 1859 
[La Renaixenca, 1984: 2 14-2 191, on en revela l'origen i en remarca tots i 
cada un dels motius que fins ara he anat apuntant i que a partir d'aquest 
discurs quedaran fixats per sempre. En el discurs Balaguer ataca aquells que 
creien que els Jocs Florals eren sinonims de la mort de la llengua -mentre 
que, segons la seva opinió, aquests representaven d'albada de la poesia cata- 
lana,>-, recordant-10s que <<com 10 Fbnix, renaix d'entre llurs cendres (...) 
eixa poesia que, com la enamorada Julieta, surt viva de sa tomba, coronada 
de.flors, respirant amor, juventut i alegria i pasejant-se enjogassada davant 
10s ulls dels que la creian morta (...). No, no es morta eixa poesia; com mai 
arriba a morir per l'home la llengua de sos pares, car sempre sera per ell la 
més santa llengua aquella en que primer ha aprb!; a sillabejar 10 nom de sa 
mare i a beneir a Déu,,. Al mite d'Orfeu vénen a afegir-se aquí, com veiem, el 
del Fbnix i la figura d'aquella Julieta (la tradicid~ literaris de la qual, com 
estudio a i'apbndix 3, l'encap~ala la Julieta de Da Porto, abans que Shakes- 
peare li atorgués fama universal) que ara serveix al poeta per bastir la mitifi- 
cació de la renaixen~a de la llengua i de la literatura catalanes en aquest 
discurs entusiaste i ple de confian~a en el futur cle la cultura i de la patria 
catalanes: <<no hem vingut a presenciar la mort de La llengua, havem vingut a 
saludar l'albada de la poesia catalana,,. 

També en un altre article sobre els Jocs Florals [Balaguer, 1866: 76-82 11, 
Balaguer insisteix un cop més en la funció primordial de la llibertat i del 
progrés, elements que diferencien la literatura catalana en dues escoles a) la 
que sent horror per les innovacions, propia dels que no creuen, no esperen, ni 
pensen, ni progressen i b) la veritable literatura nacional que s'inspira en la 
vida moderna i que veu en les tradicions i records passats l'esperan~a de 
<<millors temps veniders,,. I cita els versos de Mistral, un eco dels quals ja 
hem trobat en Aguiló: 

si ten sa lengo, ten la clau 
que di cadeno lou delieuse. 

Una poesia, per tant, regeneradora i alliberadora dels pobles.16 
El tema de la morta-viva ocupara també un lloc preeminent en la seva 

poesia política, reunida en l'apartat <<L0 llibre de la patria)), que conté, agru- 
pats cronologicament: a) els poemes -anomenats Eridanias- dedicats al 
risorgirnento italia, del qual fou un partidari fervorós; b) les poesies dedica- 
des a lloar el passat historic i els herois catalans; c) els cants d'exili i d) la 
poesia titulada <<La dama del Rat  penat^ que me~eix en unes línies a part. 



De seguida que Balaguer s'assabenta de la guerra d'Italia contra Austria, 
se n'ana a la península italiana a combatre a favor de la seva unificació, 
experibncia que relatara en Mis recuerdos de Ztalia [Cinti, 19801 i en els cants 
fervorosos en pro de la llibertat d71talia en els quals trobem una bella mostra 
del tema que ens ocupa i que constitueixen gairebé una mena d'anagrama del 
risorgimento. Per exemple en La creu de Saboya, escrita el 6 de gener de 
1859, diu: 

No és morta, no, la ItAlia. Ja realcen 
10s seus fills son valor. Perduda joia, 
volen avui la llibertat que analsen (...) 
~LOS morts ja s'alsen! 

O encara millor la titulada Al~a't, Llatzer, escrita a Tori el mes de juny de 
1859 i basada en la figura de la morta-viva, en la qual relata l'agonia d'una 
dona hermosa que, noble matrona, un dia tingué ccun ceptre i una corona)), 
mentre que ara és només un cadaver bell. En el moment, pero, que hom la 
declara morta, heus aquí que la morta es desperta: 

¡Ja's mortai ... No. Una veu de dalt eixida 
¡Alca 't Llatzer! ha cridat. (...) 
I al crit que tots 10s ecos 
que en 10s Alpes habiten 
han repetit, 10s morts deixen sa tomba 
i a la veu del Senyor ja ressuciten. 
No és morta ella tampoc. ¡Mirau que hermosa! 

I versos mbs avall ens assabentem que, com ja era clar, estavem en presbncia 
d'una allegoria de la patria: 

¡La Ithlia morta! ... No. Sols pogué estar dormida 
la nació que amb son nom fa batrer tots 10s cors: 
no és mort, no, 10 país que al món, llavor de vida ... 

La mateixa figura apareix també en el poema La veu del mort (Superga, 
juny de 1859) al costat de la del difunt rei Carles, el qual bo i al~ant-se de la 
tomba incita el Príncep a combatre per la llibertat d7It8lia: <<¡Guerra! A les 
armes, fill rnéu!),. És el mateix crit que trobem en gairebé tota la poesia 
risorgimentale italiana: Berchet, Gabriele Rossetti [Janni, 19551; puix que 
arreu els morts exigeixen que els vius eixuguin el deute pendent en la casa de 
canvis de la llibertat. És la llibertat, la llibertat de les patries, la primera cosa 
per la qual lluitaven els liberals i els nacionalistes de mitjan segle XIX. No 
deixa de recordar-nos-ho Balaguer en tota aquesta sbrie de poemes i princi- 
palment a La festa de la llibertat, on aquesta és comparada amb el bateig 
d'amor d'un cor novell que s'omple d'alegria i d'esperan~a, i a Dies Zrae, en el 
qual denuncia la indiferencia dels catalans per la llibertat de la seva patria i 
els incita a cantar-la i a lluitar per ella com fa Garibaldi, usant els motius i les 
metafores que ja havien comenGat a usar-se, perd que a partir d'ara es con- 
vertiran en el codi de la poesia floralesca. 

La poesia patriotica que Balaquer escrivi en tornar d'Italia abunda d'i- 
matges de resurrecció, referides principalment als herois de la patria que 



(Dormits estan, pero en ton seno viuen)), perquk al10 que ha mort per a la 
patria no es perd, ans esdevé vida (((Morint per (:lla, la mort és vida)), Los 
voluntaris catalans). Els herois antics que dormen des de fa segles es desper- 
ten per veure els nous martirs del renaixement cle la patria (Un llor i una 
Ilagrima) i aquests, al seu tom, són alimentats per la memoria d'aquells. 
Deixant de banda el poema La dama del Rat Penat que analitzaré després, en 
aquesta skrie de poemes patriotics i'element més important és la dialkctica 
passat-present, basada en una exaltació del passat en termes de llibertat, 
gloria, independkncia i sobirania que contrasten amb la situació present do- 
minada pels seus contraris, per bé que gracies als lluitadors moderns, als fills 
de I'arpa que han recollit el cant, la llengua i l'esperit dels antics trobadors i 
de les velles institucions, es possible confiar en una nova albada. Així ho 
escriu a la poesia La nova creuada ( 1  862) o a la p~~es i a  dedicada Al príncep 
W.C Bonaparte Wyse (1865). De fet, la poesia de Balaguer, tan farcida d'i- 
matges de resurrecció, d'amor, de despertar, és un veritable monument a la 
confianga en el futur. 

L'any 1866, en tornar d'un segon viatge a Italia, les circumstancies politi- 
ques espanyoles el determinaren a sojornar a Provenga, on resta fins a l'hi- 
vern de 1867-68, en quk pogué retornar a Barcelonal. Al llarg de la seva estada 
per terres occitanes es convertí en un fervent entusiasta i impulsador no tan 
sols de la renaixenga provengal, sinó també de la germanor de les terres 
llemosines. Vegeu la poesia Als felibres de Provenca, de la qual derivaren una 
skrie llarguissima d'actes politico-literaris que tingueren lloc primer a diver- 
ses localitats provengals i més tard a Catalunya. En aquest temps Balaguer 
escrivi una série de poesies que agrupa sota el títol Lluny de ma terra [Bala- 
guer, 1882: 313-3591 i que tenen com a temes central l'enyor de la patria 
catalana sotmesa a l'esclavitud, l'esperanga de retornar-hi en un rkgim de 
llibertat i el paral.lelisme existent entre les reivindicacions dels felibres (els 
trobadors de Provenga) i les dels poetes catalans, puix que si ahir els unia una 
sola nació avui els uneix una lluita comuna. Cal dir, pero, que per Balaguer es 
l'emancipació d'aquestes dues terres havia de seguir processos independents, 
com ho declara en la tercera part del poema Als J%libres de Provenca, que 
constitueix un feix magnífic i generós del llenguatge i de les imatges amb les 
quals s'anava construint el mite de l'alliberament de la patria sobretot mit- 
jangant la llengua i els trobadors-profetes: ala llengua (...)/ Guardem-la. És 
l'arca santa qu'hem de lliurar d'ultratge, / és l'arbre que dels segles ha respec- 
tat l'oratge (...) La mainada / despertarem llavors de:ls patris venjadors, I que 
la llengua és la p8tria.w 

La poesia més important, pero, pel que fa al nostre tema és la titulada La 
morto vivento, escrita en provengal, on l'autor aplica a Provenga els mateixos 
conceptes i les mateixes figures amb qui: fins ara ha cantat el renaixement 
d'Italia i de Catalunya, és a dir, I'esperanga en una patria lliure. ((Vai, vai, 
Prouvkngo, sies pas morto encaro)), escriu Balaguer, perquk mentre la llen- 
gua an'és pas morto I la patrio encaro viéu>>, i li recolrda que encara se senten 
les veus dels trobadors que van pels pobles escampant la seva historia i les 



seves gestes. D'aquí que el seu futur brilla ja, gloriós, en l'horitzó. Prou 
sabem que Proven~a no havia d'atbnyer aquest destí que Balaguer veia escrit 
en els cants dels trobadors moderns; el cert és, pero, que el poema repeteix un 
cop més una imatge central de la pobtica balagueriana que ha travessat ja 
gairebé nou anys d'escriptura i de lluita per la llibertat, vist que aquí tomem 
a trobar el mateix nucli figuratiu que el poeta emprava en el discurs als Jocs 
Florals de l'any 1859: 

Te fasien passa pér morto, 
mai, encaro as la man forto 
per auboura lou drapbu: 
te cresien frejo, paurouso, 
mai, i'a la terro poumpouso 
souto lou lan~ou  de nbu. 
Cuand 10 paYs fau defendre 
lou cor s'escranco jamai ... 
dóu recaliéu de si cbndre 
toujour 10 Fenis renai. 

3.2.1. La Dama del Rat-Penat font de pol2miques (Ferrer i Bigué, Llorente, 
etc.) L'alJegoria de la morta-viva aplicada indistintament a la llengua i a la 
patria catalana o, millor dit, al conjunt llengua-patria, puix que a partir d'un 
cert moment aquests dos conceptes tendeixen a identificar-se, gracies sobre- 
tot a Balaguer,17 desperta, pero, un seguit de problemes que sortiren a la llum 
a partir sobretot de la publicació de la poesia titulada La dama del Rat Penat 
[Balaguer, 1882: 2561 uns versos de la qual 

Morta diuen que és, 
mes jo la crec viva. 
-No n'és morta no, 
sols esta dormida. 
Ja's despertara 
quan vinga 10 dia, 

quan l'hora n'arribe, quan l'hora ne sone; 
quan l'hora ne sia. 

foren considerats versemblantment com una proclama de l'aixecament de 
Catalunya per la seva indepedbncia. Perqub aquesta allegoria implica en 
primer lloc la paradoxa d'una llibertat general que en esdevenir llibertat 
d'una patria concreta sembla entrar en contradicció amb ella mateixa; aques- 
ta ccllibertat determinada), s'oposa d'alguna manera a la llibertat universal i a 
la de les altres patries o nacions alliberades o en procés d'alliberament, com 
és ara el cas de Catalunya i Provenca enfront d7Espanya i de Franca, on 
l'alliberament de les primeres implica un cert nivell d'antagonisme amb les 
segones, puix que planteja el problema de la responsabilitat de la mort de la 
pitria. En segon lloc implica la paradoxa d'un passat que torna, no només 
simbolicament, sinó en carn i os, és a dir, tal i com era abans de I'infortunat 



impasse de la mort aparent. Aquesta era la interpre:taciÓ que de l'al4egoria de 
la morta-viva feren alguns sectors catalanistes, aplicant-la principalment a la 
llengua, gracies sobretot al sector més conservador del jocfloralisme, pero 
també gracies a la idea de reconstruir les institucions de la Corona d'Aragó, 
coadjuvant-hi la mitificació-reivindicació del passat catala que certs catala- 
nistes realitzaren, seguint les passes del Balaguer jove que publicl La Corona 
de Aragdn. 

L'autor de la poesia La dama del Rat Penat, en una nota que acompanya 
l'edició de les seves Poesies (1882), va voler precisar que era impossible 
interpretar en un sentit independentista els versos d'un poeta que pertanyia 
<cal partit progressista en la qual bandera se llegia unitat nacional a tota 
costa)) i que aquella poesia no tenia cap altre sentit ccque la representació de 
Barcelona dormida pel moment, pero prompte a depertar-se en sonar 10 crit 
de llibertat en Espanya)>.18 És significatiu que aquesta nota sigui posterior a 
l'any 1868, data que va significar segurament un canvi f o r ~ a  gran en la ideo- 
logia dels progressistes, els quals es varen veure obligats a precisar el sentit i 
l'abast de les seves reivindicacions patribtiques particular is te^'^ enfront dels 
interessos de la nació espanyola que a poc a poc esdevenia estat, i un estat els 
fonaments del qual ajudaven a fer els mateixos progressistes. La polkmica 
Patria-Nació fou molt estesa en l'Europa del segle XIX; els nacionalistes 
<<vedevano nel' principio delle nazionalita 'un mezzo non tanto per fondare 
uno Stato independente, quanto per ottenere la liberta e la giustizia per i loro 
popoli)), [José Gil, 1977: 8391. 

Abans de l'any 1868, pero, per a Balaguer la rnanca de llibertat de les 
patries i de les nacions era causada els governs conservadors i centralistes; 
d'aqui que els seus lectors -fins i tot els castellans [Tubino, 1880: 372- 
3821- establissin una relació entre aquest despertar de la morta amb aque- 
lles altres poesies en les quals acusa Castella de l'esclavitud i de l'ensorra- 
ment de Catalunya, com és ara Lo romans hist6ric i la titulada Los quatre 
pals de sang, on Castella és la responsable d'haver sebollit els símbols de 
Catalunya: el Dret, la Llibertat, la Justícia, bo i amenaGant ara de trencar fins 
i tot el quart pal: la I n d ~ s t r i a ; ~ ~  o bé la poesia escrita a la Cerdanya francesa 
l'any 1866, el refrany de la qual repeteix 

¡Ai Castella castellana, 
si la terra catalana 
no t'hagués conegut mai! 

Si bé cal entendre que, des del punt de vista d '~m progressita federal, el 
mateix poble castelld, com tota la resta de pobles d7Espanya, es trobava tam- 
bé esclafat sota el pes del centralisme de la tirania I que l'alliberament d'a- 
quest estat d'esclavatge havia de comportar l'emancipació de tots dins una 
nova nació que tingués en compte la diversistat de les patries i la llibertat dels 
diferents pobles que hi vivien, el cert és que, en insistir tant que les causes de 
la destrucció, de la mort de l'identitat catalana, eren imputables a Castella, 
en recordar tots els martirs (poesia XIII: A en Mariano Fonts) que havien 
donat llurs vides per la Patria catalana i en reivindicar la rehabilitació de 



l'antiga Corona d7AragÓ dins la qual havien d'aixoplugar-se, federats, els 
pobles allemosins,), és a dir, catalano-provenqals, federtas al seu torn amb 
Castella i els altres pobles hispanics i amb les altres nacionalitats occitanes, 
Balaguer deixava oberta la possibilitat d'interpretar el seu pensament en el 
sentit d'un clar antagonisme entre la patria llemosina i el cecentralisme,, d'Es- 
panya o de Franqa. 

Així ho entengueren alguns dels seus amics i correligionaris castellans 
com, per exemple, Ventura Ruiz Aguilera, que en un article aparegut a les 
pagines de ccEl Museo Universab arran de la publicació del llibre de poesies 
de Balaguer Lo trobador de Monserrat (1 86 1) subratllava ala especie de resis- 
tencia que mostraban muchos en el Principado a entrar de lleno en la con- 
fianza de la gran familia española, que no havia dado ni dava motivos para 
actitud semejante)) [Tubino, p. 3721. I també ho varen veure d'aquesta ma- 
nera alguns valencians, sobretot Teodor Llorente i un tal Rafael Ferrer i 
Bigué. Ferrer en un article aparegut a les pagines de ccEl Museo Literariol, de 
Valkncia2' criticava ceel exclusivismo local,, que Víctor Balaguer canta en el 
refrany del poema Los quatre pals de sang i en la poesia La dama del Rat 
Penat, on, segons el susdit Ferrer, implicava injustament Valkncia en aquest 
moviment. Balaguer li contesta [Balaguer, 1866: 52-61] que cap dels seus 
poemes no era un cccrit de rancor contra Castella,,, sinó un crit de dolor 
contra celo monopoli centralitzador, contra la tirania, contra la negació de les 
glories catalanes, contra l'esperit absorvent de la metropolb. La mateixa por 
de ser interpretats en un sentit separatista la copsem en altres &rees ideolbgi- 
ques més conservadores. Bofarull, per exemple, abans d'insistir un cop més 
en el tbpic de la morta-viva (ccSYha acreditat que el mort no és mort),) i 
d'atacar la indiferkncia dels catalans, recorda el respecte ccque tots devem 
tenir a la nació espanyola,, [La Renaixenca, 1984: 186-2 131. 

3.2.2. Teodor Llorente 
Teodor Llorente concreta el seu punt de vista crític a l'ideari paticularista 

de Balaguer en la poesia Als poetes de Catalunya (1 865), publicada l'any 1866 
al Calendari catala [Llorente, 19361. El poeta es riu de la ceimpossible alba- 
da,, que esperen els catalanistes que claven els cculls melancolics en 10 boirós 
ponent,, i, tot pregant-10s que deixin de somniar en el retorn dels ccantics 
segles),, ccpuis morts estan per sempre 10s Jaumes i els Borrells,), i que no 
remoguin més les cendres dels ((venerats sepulcres,,, els incita a escoltar ((10s 
sants oracles del dia de dema,,, és a dir Treball, Progrés i Pau, dins una patria 
que ha de ser la de tots els pobles de la terra: 

Penides ja les rasses que enemista la guerra 
s'acosten i agermanen, i prompte podra ser 
patria de tots 10s pobles tota la inmensa terra, 
i comunal domini de l'home el món sencer.22 

A aquest ideari cosmopolita s'hi oposaren alguns catalanistes, com recor- 
da Tubino [1880: 3721, entre els quals cal destacar Francesc Sales Maspons 
que, prbxim a la ideologia catalanista de Pelai i Briz, reclamava el dret dels 



catalans a celebrar les glories de la seva ~ a t r i a . * ~  Ei1 mateix Balaguer dins el 
llibre Esperances i records [1866: 541 recorda a Llorente que és molt difícil 
que hom trobi un poeta catala que demani ed'aquesta manera absoluta (...) la 
restauració de l'antic temps),, i que els poetes caltalans no són pas un cos 
unitari. Llorente només podria tenir raó, insisteix Balaguer, si es referia a 
una de les tendbncies que dominen el panorama clels Jocs Florals, és a dir, 
aquella escola conservadora i nostalgica que ell mateix també combatia, tot 
oposant-hi la bandera de la {{veritable literatura nacional,, que s'inspira en la 
vida moderna i que veu en les tradicions passacles i en els temps antics 
l'esperan~a de <<millors temps veniders,,. Ara bé, aixo no significa, segons 
Balaguer, que hom no pugui cantar i recordar el passat propi, que hom hagi 
d'esborrar aquest per considerar només el passat castella, com a Únic passat 
nacional. Tan dret tenen a figurar en la historia de la nació moderna els 
martirs castellans (Padilla, Guzman, el Cid) com els catalans (Petronilla, 
Jaume el conqueridor, Pere el Gran, Pau Claris, Joam Fivaller, Joan Blancas) 
[Balaguer, 1866; 1882: 2331. Balagutr, després de considerar que el cosmo- 
politisme de Llorente no és més que una utopia irrealitzable, a l'estil d'una 
llengua universal, afirma que tota lluita per la llibertat i el progrés no pot sinó 
redundar en benefici de la llibertat i el progrés generals tant de la pitria com 
de la nació. D'aqui que instiga Llorente a deixar que els poetes catalans 
puguin construir alguna cosa <<sobre tantes niines com avui poblen 10 sol de 
nostra terra,,. Llorente mateix, com bé subratlla Balaguer, també havia can- 
tat, i cantara encara, les institucions i els herois del passat <<valencia,,, tot i 
que l'escriptor valencia, en una nota a la poesia .Als poetes de Catalunya 
[Llorente, 1936: 4071, reconeix que aquesta poesia <ccomen~h a marcar la 
diferencia de criteri entre 10s trovadors valencians, que, al lloar les glbries de 
nostre antic Regne, no aspiren a reestablir, en dany de la unitat espanyola, i 
els trovadors catalans -molts d'ells, si no tots-, que treballen per l'autono- 
mia de Catalunya,. 

La poesia de Llorente titulada La Morta-viva (1'867) podria ser, no tant 
una <<critica velada,, [Manel Jorba, 1986: 1881, com una parodia del tema de 
la morta-viva tan car a Balaguer. La veritat és, pero, que avui se'ns fa difícil 
copsar, sinó és perqub som coneixedors de la polbmi~ca entre els dos poetes, el 
to ironic en aquella poesia que encap~alen els versos famosos del trobador de 
Montserrat: << Morta diuen que és 1 més jo la crec vivan, en qub Llorente 
segueix la retbrica dels Jocs Florals catalans: 

Desperta'ns de nou, s'endressa trionfal la Morta-viva 
Sí, s'ha despertat la morta-viva, continua dient Llorente, aquella els cabells 
de la qual cenyia, com una noble verge, una diadema d'or; aquella que dicta- 
va lleis al món, sense por de Papa ni de rei; aquella que portava la sang dels 
avis que no s'havia gelat del tot perqub el poble l'havia mantingut sols ador- 
mida <<als ecos carinyosos de popular rondalla,,, fins que ha arribat el mo- 
ment de despertar-se. En aquesta poesia Llorente no sembla pas veure cap 
contradicció entre l'alliberament de les nacionalitats i l'alliberament general, 
dels homes, ans al contrari: 



I d'eixe jorn l'albada despunta ja, oh madrona; 
com 10 cavall de guerra clarí que lluny ressona, 
avui te desperta 
veu de sentit profktic, que't mou a nova vida, 
i aguaitant a la fosa, on jaus tants sigles, crida: 
¡Oh Llátzer, al~a't  ja! 
Veu santa que ensems junta, pera ennoblir als pobles, 
10s himnes del pervindre amb les antigues cobles; 
ubricadora veu, 
que al món li diu <<Germanes són sempre les victÓries!>) 
Vingau, vingau, poetes, i de totes les glories 
la gloria de l'hom feu,,. 

El mateix sentit irbnic podria tenir la divertida poesia titulada Lo Rat- 
Penat, que Llorente llegí en l'acte fundacional de la societat que duia aquest 
nom (1 878), per6 no deixa de semblar-me un xic agosarat que hom obri una 
festa tan solemne i esperada, si més no per a la majoria dels assistents, fu- 
ment-se del mort i de qui el vetlla. A més a més els versos de la tercera part no 
poden pas ser llegits en un sentit parodic: 

Te ham ferit i nafrat quan la memoria 
ham apartat de nostra patria historia, 
del nostre parlar  dol^; 
te ham ferit i nafrat quan neguitosos 
ham deixat caure, ingrats, nostres gloriosos 
monuments en la pols. 
C..) 

Mes en 10 fons del pit bullia encara 
aquell amor antic, que renaix ara, 
com menuda llavor 
que soterra en 10s camps la neu primera, 
i brotant, al tomar la primavera, 
dona al món nova flor. 

¡Amics, germans, la patria llemosina 
renaix pertot! Rebrota la englantina 
del nostre Saber gay (...) 
Formem una mainada, on sempre encessa 
brille la llum de l'art, de la saviesa, 
del seny, de l'esperit; 
on parlen tots 10s llabis una llengua, 
on tots 10s cors, sense temor ni mengua 
bateguen un sol crit. 

No copsem pas en aquests versos cap sentit ironic ocult, per bé que Tubi- 
no [1880: 4791 ens informa que la majoria dels escriptors que pertanyien a 
I'associació del Rat Penat ccresucitaban las glorias del antiguo reino valencia- 



no, s610 para tener el gozo de que no se olvidasen y perdieran como su 
lengua, en la oscuridad del tiempo,,. Llombart, que molt possiblement hauria 
anat més enlla en l'afirmació regionalista si no hagués estat per la influbncia 
de Llorente sobre els Jocs Florals de Valbncia [Jorba, 1984: 1871, en el proleg 
a Losfills de la Morta-Viva [1879: XVZ-XXJ, expressa la mateix idea, com 
també ho feu Félix Pizcueta en el discurs a la sessi6 inagural de El Rat Penat 
l'any 1 878.24 Important em sembla, tanmateix, el fet que Llorente subratlli el 
gran paper que ha tingut el poble en la salvació de la llengua; aixi ho deia en 
la poesia la Morta-Viva i aixi ho comunica a Marla Aguiló en una carta on 
recull unes ratlles del discurs d'aquell davant els parroquians del Rat-Penat: 
({Llengua morta és la llatina, que no parla avui ningú, encara que per a certes 
coses se conserve en 10s llibres; mes illengua morta la llengua valenciana! 
Ixcau al carrer, atengau als primers que passen, i sabreu si és llengua morta; 
aneu de poble en poble per 10 nostre Regne de Valencia, i voreu que esta tan 
viva com 10 paxarell més cantador. Lo que esta mig mort, és son conreu 
literari, i aixo és 10 que renaix, 10 mateix así que'n Catalunya i Mallorca,, [La 
Renaixenca, 1984: 405-41 11. 

Tomant, pero, a Balaguer, cal dir que la seva posició pel que fa al nacio- 
nalisme catala no era tan precisa com la dels valencians, que parlaven sem- 
pre de la llibertat de les aprovínciess dins la unitat de la nació. Les seves 
metafores, si més no, deixaven espai suficient per a interpretar-les com a 
proclames fundacionals d'una Catalunya nova en el sentit que Rovira i Virgi- 
li 1166: 131 dava a aquestes metafores renaixentistes: <<El símbol del passat 
era el senyal d'una vida nova. La Morta-viva és cantada i adorada com una 
esperanGa, encara més que com una recordanqa,,. 

I aixo era aixi precisament perqub Balaguer aplicava tant a la Itllia arisor- 
gimentalew i unitaria com a la Catalunya renaixentista la mateixa allegoria; 
al10 que valia per a l'una bé havia de valer també per a l'altra. I la metafora 
implicava que només un pretendent podia aspirar al cor de l'amada morta, és 
a dir, l'amant anaturah, l'amant del cor, enfront de la qual el marit, repre- 
sentat per l'estat centralitzat i opressor, no podia acreditar els drets del cor i 
de la passió que aquell exhibia, cosa que semblava 1 enir molt clara el mateix 
poeta en una poesia on el trobador exclama: 

Per dret d'amor i llei de cortesia, 
te vinc a requerir. (...) 
Meva n'ets tu per llei de druderia. 
sotmesa en ton pensament, en ton cos meva 

Aixb era el mateix que declaraven els amants que havien salvat la morta i 
aixo era el que després establia la justícia mitjan1;ant un tribunal [Vegeu 
Apkndix 21. 

La no acceptació plena de totes les possibilitats que comportava l'arqueti- 
pus sobre el qual es creava la patria catalana, ens informa de la coexistkncia 
de dos esquemes distints de comportament: l'un veia en la llibertat la base 
del despertar de tota Espanya, la qual, per aquesta mateixa llibertat, havia 
d'acceptar la seva existkncia plural (les províncies i la seva historia i sobretot 



la Corona d7AragÓ), i l'altre tenia per base el reconeixement que la causa de la 
mort de la llengua i de les institucions catalanes era Castella, amb la indica- 
ció d'un seguit de moments decisius per a l'anorreament de Catalunya i de la 
Corona #Aragó. Per tant, l'esquema del despertar conjunt de tots els pobles 
gracies a la llibertat s'oposava a l'esquema de la patria en guerra contra un 
enemic exterior, esquema que en part era una conseqütncia de l'anterior. 
Aquesta dialtctica es decantara cada cop més cap a l'esquema que batejarem 
de l'enemic exterior (lligat íntimament amb la simbologia dels martirs). I sera 
Guimera qui ens en forneixi els detalls més clars, amb textos sorgits dins 
l'ambit mateix dels Jocs Florals, pero que contenen una violincia contra 
l'enemic exterior que no copsem en textos anteriors, per bé que ja trobem 
annunciats en els versos de Balaguer: 

Ai Castella castellana, 
qui no t'hagués conegut mai. 

Per tal d'obviar les conseqütncies funestes de l'enfrontament, ja de bon 
principi es cercara el despertar, en un primer moment, de les altres provín- 
cies i nacionalitats per fer front comú i federal cotra la centralització de 
l'estat i, en un segon moment, el despertar de les nacionalitats ibtriques, 
implicant-hi sobretot Portugal. 

3.3. Constantí Llombart i Els fills de la Morta- Viva. 
Constantí Llombart -pseudbnim de Carme1 Navarro- exposa en la in- 

troducció titulada ccLa literatura llemosina dins 10 progrés provincial)), de la 
seva historia de la renaixen~a valenciana, Elsfills de la Morta- Viva [Valt.ncia, 
18791 i en el discurs que pronuncia l'any 1878 en la sessió inagural de la 
societat El Rat-Penat: c(Excel~1encies de la llengua llemosina)) [La Renaixen- 
ca, 1984: 355-3701, unes idees molt properes a l'ideari progressista i federa- 
lista de Víctor Balaguer (a qui dedica el llibre citat), bo i posant, pero, major 
tnfasi en l'element provincial, el qual en els discursos balaguerians restava 
un xic més difús, tal vegada per la vigbncia encara de l'entitat regional. 

En el discurs de l'any 1878, Llombart fa un us dilatat de l'allegoria de la 
morta-viva, aplicant-la a la llengua exclusivament, per afirmar, en un to de 
rondalla que recorda molt de prop les faules o els contes de Perrault, que 
ccencara la Morta-viva alena)): 

dtengau jno escolteu, no oiu per les amplures de l'espai una veu 
d o l ~ a  i suau (...)? Puix eixa veu, eixa dolcissima veu que com 
celestin concert en vostres oits afalagats ressona, l'eco purisim 
és de vostra materna parla, que hui sonrient joiosa d'entre les 
velles runes de les passades edats triumfant s'aixeca, precisament 
ara que llurs encarni~ats enemics més enfondrada que mai en sa 
tomba per a in eternum la féen. (...) Mireu-la, doncs, al~ar-se molt 
polida i tota joiosa del llit a on adormida jaia somniant al 
 dol^ remor de l'oreig embalsamat de les flors per les flors i 
plantes de nostres montanyes i jardins, poblats sempre de 
flairosos romers, tomells, llimeres, tarongers, clavells i roses, 



producte de l'eterna primavera en que 10s inspirats poetes i 
grans ingtnits llemosins tostemps visqueren.>;) 

I continua vivint, ens diu el valencia, malgrat ccque va caure per terra com 
di fos morta, aquell trist jorn en que per a sa desditxa, junyiran-la amb la 
superba senyora castellana>>. 

En l'esmentat próleg al llibre ElsJills de la Morta Viva, en el qual Llom- 
bart fa una petita histbria dels antecedents de la renaixen~a valenciana, as- 
senyala, en un to ara molt més racionalista i amb pretensions científiques, 
dos moments en el despertar de la llengua a Val6ncia; el primer en que Carles 
Ros, entre altres distingits literats, prengué la lloable iniciativa de fer renai- 
xer la Morta-viva, que tan llastimosa i tiranicament havia estat ferida de 
mort pel rei Felip V i que gracies al gest generós d'aquells homes tal vegada 
s'hauria aixecat de ccsa tomba de ferro>>, si no hagués, estat a causa de la guerra 
de la Independencia, per culpa de la qual desaparegué tota possibilitat de 
reviscolament, fins ara -segon període- que un estol d'escriptors i historia- 
dors valencians, tots ells descrits en ElsJills de la 1i4orta Viva, han impulsat 
de bell nou el conreu de la llengua i han fet pales que no era morta del tot sinó 
tan sols un xic adormida cccom 10 sol que'es pon, sí, mes qu'enjamai s'apa- 
gal>. 

Si en el discurs de l'any 1878 feia una crida a tots els poetes conscients a fi 
que no deixeissin enfonsar altra vegada la llengua en un estat cataleptic o bé 
en la mort definitiva, en l'estudi ccLa literatura lllemosina dins 10 progrés 
provincial>> subratlla que el punt de partenGa dels cecampeons del renaixe- 
ment>> no pot pas ser la ccpura curiositat>> erudita isel passat, ans la certesa 
que ecvigoritzar les races>> i ecmostrar 10 que han sigut, 10 que són>> significa 
mostrar-10s el futur que poden atenyer. Llombart, en aquest sentit, es posava 
a costat de la ccpoesia regeneradora,) de Balaguer i enfront de la poesia com- 
memorativa i nostalgica o erudita típicament jocfloralesca, així com de les 
limitacions que Llorente imposava a l'ús de la llengua viva. Alli, que per a 
Llombart importa, de totes maneres, és el progrés de la nació, al qual pot 
concórrer evidentment el desenvolupament de les províncies. I aixb cal que 
ho tinguin molt clar tant, per una banda, els separatistes com, per l'altra, 
aquells que senten que l'emancipació dels elements que posa en perill l'exis- 
tbncia de la unitat, car només del progrés dels elements que componen el tot 
s'aconseguira el progrés general. Els valencians, com ja he dit, no paren de 
recalcar, en contra de l'ambigiiitat del Trobador de Montserrat, la importan- 
cia primordial de la unitat ccnacionab dYEspanya. 

Per tal d'explicar-nos l'existencia d'aquestes tendbncies divergents, 
Llombart invoca la confusió que normalment es fa entre estat i nació. Acla- 
reix l'oposici6 estatlnació redu'int-la en part a l'opalsició artificilnatura. De 
les seves paraules, peró, no en traiem pas l'aigua clara; la qual cosa és signe 
inequívoc de la babel que creava l'existencia de dos paradigmes cenacionals>>, 
perque si la nació es caracteritza per llengua, raCa i territori, jcom és possible 
no aplicar a la llengua catalana o valenciana la mateixa regla que serveix per 
a la castellana o per a la italiana, fora que es tracti ~d'una llengua de segona 



regional, és a dir, provincial? Pagines abans, pero, bo i parlant del lligam 
llengua-ra~a, que no es fonamenta només en raons de tipus biologic sinó 
també en aquella determinació geografica i climltica de qub parlaven Herder 
i Humboldt, Llombart precisava que el catala, el basc i el gallec són llengues 
diferents, i per tant, caracters, literatures, races i territoris diversos. L'entre- 
llat, per tant, resta i ens informa un cop més de la contradicció patent qui: 
vivien i tal vegada encara viuen alguns sectors progressistes del catalanisme o 
del valencianisme entre llibertat general i llibertat d'una nació determina- 
da.25 Al10 que queda clar, pero, si més no com a acte de fe o com a voluntat 
ideologica, 6s que per a Llombart aquest despertar, controlat dins els límits 
de les províncies, no suposa cap atemptat a la unitat nacional, ans al contrari, 
l'acceptació d'aquesta, dins, pero, d'un rbgim progressista i lliure. 

3.4. La jxacid de I'aJlegoria al si dels Jocs Florals. 
En el sí dels Jocs Florals l'alelegoria de la morta-viva gaudí d'un bxit sor- 

prenent. Albert de Quintana, correligionari del Trobador de Montserrat, ex- 
pressa una opinió molt semblant a la d'aquest en una poesia que grinyola per 
tot arreu, titulada L'Arpa morta, i sobretot en la poesia que llegí en la festa 
dels felibres celebrada a Proven~a l'any 1868, on parla de la morta-llibertat 
antiga que, en despertar, omple d'esperan~a el present. Malgrat aquesta men- 
ció a la llibertat, propia d'un polític republica com era Quintana, els seus 
versos se situen perfectament dins l'imaginari floralesc, l'expressió més alta i 
més exacta del qual fou la poesia de Camps i Fabrés Els tres sospirs de I'arpa, 
que presenta als Jocs Florals de 1861: 

En la tomba hi ha una reina, 
ric mantell té per mortalla, 
un ceptre d'or en la ma, 
i sobre son pit una arpa.( ...) 

Ai, mare! No ets morta, no; 
encara ton foc m'abrasa; 
no ets morta, no, mare meva ... 
Los teus fills viuen encara. 
(...I 
I feia llarg temps que muts 
vetllaven la tomba santa, 
quan l'arpa dóna un gemec ... 
la reina s'ha despertada! (...) 

La de la Fe diu: alenta'm! 
la de 1'Amor: espos, ama'm! 
la de la Patria, vibrant, 
amb tendre so crida: al~a'm! 



Aixeca, espos a la reina! 
fills de la reina, aixequeu-la? 
si s'ha perdut son ceptre, almenys 
per consol deixeu-li l'arpa. 

Aquest poema enclou tot el programa <<consolador)) i rememorador del flora- 
lisme, puix que, per molt que la reina és viva, com vius són l'espós i els fills, el 
poeta carlí no espera sinó consol de la poesia.26 El fet, pero, que parli dels 
ctfills de la reina), com ja anteriorment Rubió i Ors havia parlat dels <<fills de 
l'arpa,) i a més tard Llombart dels {(fills de la mortal,, indica, ultra una assi- 
milació absoluta dels llocs comuns dels Jocs Florals, una esperanGa de futur. 
Cal assenyalar, perb, la diferencia gran entre la concepció campsfabriana i en 
general del conservadurisme jocfloralesc i la de la poesia <<regeneradora>> que 
Balaguer proposa al poema La nova musa, entre altres llocs, on defensa una 
poesia de lluita: 

Lluitau, doncs, oh poetes, 
ensems soldats i apostols. S'han acabat 10s temps 
de fer-ne sols joguines i airoses canqmetes, 
per a passar 10s dies als peus de les ninetes, 
recitant llagrimoses poesies innocents. 

3.5. La llengua que ara es parla. Burles i rebe1,lies. 
La proposta de ressuscitar la morta, sobretot la llengua, i els actes comme- 

moratius que celebraven els Jocs Florals foren el blanc de tir de la ironia dels 
joves incoformistes que defensaven el catala col.loquia1, la llengua que (tes 
parla aran, en contra de l'intent d'imposar el cataia medieval, que era al10 
que defensaven els floralistes. Aquesta actitud inconformista, perb, com ja 
ens va dir Fabregas en el seu Teatre catalci d'agitaciti social [Barcelona, 1968, 
pag. 86-96], no ultrapassara l'any 1866, data en que els rebels tornaran al niu. 
L'any 1865, en canvi, amb el pseudbnim <(Dos Gats dels Frares>>, sota el qual 
s'amagaven E. Vidal i Valenciano i Conrad Rourt:, la revista Antany i en- 
guany publicava una obra els protagonistes de la qual es reien de la Morta- 
viva (la llengua arcaica, principalment) dels Jocs Florals, que la personifica- 
ven, i dels arpistes que la ploraven: 

Manuel. (Veient que s'aixeca una ombra) Ai! Ai! Vejam 
qut far&. 

Silvestre. Ton delit, Manuel, reporta, 
és la sombra d'una morta 
que ells volen ressuscitar. 

Clemtncia. Sentiu-me vosaltres que amb l'arpa i la guitarra, 
i flautes i gaites, i sacs de gemecs, 
voleu que m'aixequi d'una tomba freda 
i sigui el que era, deixeu que descansi, 
que del meu sepulcre no es torbi la pau, 
els homes avancen, les llengües trasmuden, 
els únics son valtros d'anar endetras. 



Aquests dos autors, juntament amb el tercer rebec, Frederic Soler, escriu- 
ran obres en qub ridiculitzaran els herois i les institucions medievals que els 
floralistes anaven mitificant i que, fins i tot, un seu correligionari volia fer 
reviure; em refereixo, és clar, a la proposta de restablir la Corona dYAragÓ 
que realitza Víctor Balaguer. Amb aixo el trio rebel demostrava que no se- 
guia el model nostalgic dels qui ploraven la morta ni dels qui la volien desen- 
terrar. Per a ells el passat era definitivament mort i el c a t a l  havia de comen- 
Far a partir d'allo que era en el present. Ja és ben sabut que el 
conservadurisme i l'orfisme historicista guanyaren i que els nois inconfor- 
mistes posaren seny i fins es presentaren als Jocs Florals. Així, no sabrem mai 
com haurien anat les coses si s'hagués imposat un altre model de catalanisme 
no nostalgic ni necrológic, tal vegada perqub un catalanisme sense martirs ni 
morts no hauria quallat. 

3.6. Angel Guimera. 
L'obra de Guimera [Guimerh, 19781, en canvi, constitueix ben bé un 

monument a la mort i a la resurrecció. Moltes de les seves poesies tenen com 
a protagonista un mort o un moribund, principalment una dona o una noia, 
com per exemple Captant, on trobem un cop més el motiu de l'orfena, capdal 
dins la seva obra: Els camps catalaunics; Mort d'una monja; Transit; Elguar- 
da del fossar, que és un veritable exemple de necrofília, i La mort d'una mare, 
on ens torna a presentar un altre orfe). A voltes la seva necrofília arriba fins a 
evocar el desig tragic i morb6s de l'amant de cloure's per sempre més dins la 
tomba que enclou l'amada morta, tema que prové clarament del final trhgic 
de la tradició literhria que ana a parar a Romeo o Julieta, de Shakespeare 
[Vegeu Apbndix, 31. 

També copsem en l'obra de l'autor de Terra Baixa el motiu del retorn de 
l'anima, sobretot en el poema L'última carta, que glossa el topic de l'amor 
més enllh de la mort: 

Si un jorn te conten que he deixat la vida, 
gosar no em creguis de l'eterna llum: 
ma carn sera dintre la pols dormida; 
mon esperit volant en ton perfum. 

Seré en la flor que en tos cabells s'empari, 
en les teles que abracin el teu cos; 
sobre la creu que penja del rosari, 
i fins en el petons de ton espos. 

Igualment en la poesia Transit, ja citada, un orfe rep en somnis la visita de la 
mare morta. En canvi, en la poesia titulada D'ultratomba el punt de vista 
canvia radicalment i, si no fos pel llenguatge greu i l'abdncia total d'ironia, 
hom podria molt bé pensar que es tracta d'una mena de broma com en el cas 
del sonet Lady D, de Magí Morera, per tal com aquí és el mort qui té el 
malson de retornar entre els vius i descobrir no només l'absoluta manca de 



compungiment dels seus familiars per la seva abscilicia, ans que ja havia estat 
substitu'it. 

El tema concret de la morta-viva o més en general de la resurrecció esta, 
en el cas de Guimera, molt més lligat amb la tradició i amb les figures catoli- 
ques que no pas en els autors anteriors, on de tota manera també n'hem 
trobat testimonis. Exemples d'aquest us els veiem al poema Judit de Welp: 
(d'angel s'acosta amb desfici / i pels monts sa veu retruny / -Deixonda't; ja 
és temps, ma esposa! ... B), a Maria de MagdalaZ7 i en l'obra de teatre La 
resurreccid de L l a t ~ e r . ~ ~  Més central és encara el poema Redempcib, on els 
morts constitueixen l'impost que cal pagar a un poble per alliberar-se; i per- 
metin que només n'esmenti aquest cas, puix que ells martirs són l'eix central 
de la poesia i dels discursos polítics de Guimera. Més que no exposar un 
ideari precís i articulat, Guimera sosté amb passió i patriotisme ardent, com 
ja va veure Rovira i Vi~-gili ,~~ la maxima afirmació de la Renaixenqa: <<Cata- 
lunya no ha mortw, frase amb la qual obri el seu parlament als Jocs Florals de 
1889 i que repetirh per tot Catalunya amb motiu de les confertncies naciona- 
listes que aplega en el llibre Cants a la patria o bé en( l'Himne a Catalunya, on 
recorda a la patria que encara no és morta: 

Que no ets pas morta, que ets daormida 
Cal dir, perb, que el tema de la morta-viva no ocupa en la poesia i en els 

discursos polítics de Guimera aquell espai que ompli en la de Balaguer, on es 
desplegava gairebé enterament en faules de regust popular o romanqs histó- 
rics, sinó que la major part de les vegades es reduir8 a una petita referencia, 
important, perb, per entendre que els mites en els quals el catalanisme histb- 
ric basava les seves pretensions ja s'havien convertit en inconscients. Tam- 
poc no cal oblidar la influbncia decisiva del positivi:;me en la cultura catalana 
que pressionava per suprimir aquests tipus de metafores molt lligades al 
panteisme romantic. D'altra banda, els discursos, que és on més sovintegen 
en Guimerl aquestes citacions, són un genere que no permet entretenir-se 
gaire en una allegoria sense córrer el perill de ser poc clar o obscur, més que 
més els discursos com els seus, que eren veritables arengues de passió nacio- 
nalista. A més, he de dir que, en general, el tema dt: la morta-viva, tal i com 
fins ara l'hem trobat, a partir de Guimera claudicara enfront del tema del 
martir, que implica una resurrecció més simbblica, fundacional, projectiva i 
combativa que no pas el mite que ens ocupa. 

La mitologia cristiana, com ja he dit, modela l'imaginari guimeria, fins i 
tot el polític; d'aquí que ens parli de la Renaixen~a catalana en termes de 
miracle realitzat. En la seva obra sovintegen les refertncies a les resurrec- 
cions; la poesia Recordant la ciutadella és construiida sobre el model de la 
mort i la resurrecció de Crist: 

Guardeu bé la Ciutadella 
on la patria heu enterrat; 
arribant Pasqua florida, 
ja la patria s'alqara. 
* * * 



Per si és morta o si no és morta, 
se van dir 10s condemnats, 
vigilem a Catalunya 
I'ull atent i l'arma al brac. 

Mes a sobre de la llosa 
se dormiren embriagats; 
(...I 
Quan del somni es deixondiren, 
el cadaver no han trobat (...) 

En altres ocasions, com en el discurs crEn la restauració de Santa Maria de 
Ripoll, bressol de la nacionalitat catalana,,, interpreta el renaixement de 
Catalunya com una autbntica crresurrecci6 de la carn i de l'esperit~, interpre- 
tació que no fora pas estrany que més d'un catblic ccvigati,) -com diria 
Josep Narcís Roca- hagués considerat un xic agosarada i adhuc blasfema: 

Som al peu de la Jerusalem de la nostra raGa; aquesta vall 
del Ter i del Fresser és avui la Josafat de Catalunya i, 
en reconkixer-nos, ens donem l'abra~ada de germanor i, com 
en la resurrecció de les Santes Escriptures, creiem, 
perqub ja ens hi trobem, en la resurrecció de la carn i de 
l'esperit de Catalunya. Senyors, germans, hem ressuscitat; 
ara que Déu ens judiqui. (p. 12 1 1) .  

Un altre model cristis es la resurrecció de Llatzer (que també utilitza Ruyra 
en el seu Himne al mati, a qui com ja hem vist, Guimera dedica una obra de 
teatre). 

Una analisi semantica del seus Cants a la Patria ens aportara, pero, molts 
altres punts de referkncia que poc tenen a veure amb la Bíblia i sí, en canvi, 
amb aquelles llegendes i rondalles que els romantics catalans havien anat 
recollint, l'experibncia i l'esperit dels quals Guimera en certa manera culmi- 
nava. Així Guimeri ens parla del mite de Pirene [Guimera, 1978: 1 18 11, del 
drac llegendari rcsense ales,) i ({d'abrusador alérr [Ibid: 12641, de l'emperadriu 
alemanya que espera crfrisosa el Berenguer que li torni el bon nom i la lliber- 
tat)). En altres moments apella al motiu de la primavera [Zbid: 12541 i, per 
tant, a motius florals [Zbid: 12551. No utilitza gairebé mai, pero, el motiu de 
l'alba, que era tan freqüent en canvi en la poesia del seu temps. En alguna 
ocasió [Ali-Bey] utilitzarh també com a model el mite de l'au Fenix, molt 
corrent a l'bpoca: 

Com au d'eterna vida, ja sia en pau, ja en guerra, 
renaix de dins les cendres el nostre rat-penat. 

En una altra ocasió retreu la imatge de Pompeia rescatada de l'oblit [Zbid: 
1 1  871. Aquesta profusió d'imatges i motius no ens ha pas de fer perdre de 
vista, pero, que tots remeten a un Únic esquema simbolic. Ho confirma el fet 
mateix que Guimera se'n serveixi indiferentment. L'esquema és sempre el 
mateix i el resultat també és constant: no solament el retorn al passat i els 
drets que d'aquesta operació en deriven, ans la tomada de l'anima dels morts 



que reivindica dels vius el credit que tenen amb el passat, és a dir, amb la 
Historia. 

És per aixo que en l'obra de Guimera i de molts dels escriptors catalanis- 
tes de la Renaixen~a tenen molta més importancia., en tant que f o r ~ a  funda- 
cional de la identitat perduda de la patria, els martirs i tots aquells morts que 
han caigut per la patria. Guimera no pot ser més explícit en aquest sentit: 

<<Regada amb sang, la terra és  bona^ (Himne a Catalunya); 
<<La grandesa d'una ciutat no la fa tan sols el numero dels - 
habitants ni de les seves riqueses materials, sinó també la 
seva sang vessada i els llorers de les seves victories [Guimera, 
1978: 12701; 

O bé en el dilleg entre Casanova i Dalla, on el primer diu: 
<<La sang que cau de nostres venes en defensa de la Patria 
no es perd sobre la terra, que toma a brollar, i sera en 
profit de nostres descendents. Les animes dels que moren van al 
cel; pero aquestes Animes han exhalat aromes de vida, que les hem i 

as~i ra t  nosaltres i les deixarem a nostres fills i néts. Catalans: I 
aneu a lluitar (...)N 
Són aquests martirs els que asseguren la Historia i el Futur. I com Verda- 

guer que, en Els dos martirs de la patria (1862-3), havia fet arribar la historia 
patria als temps de l'imperi roma, com si ja des d'al.eshores, gracies a la sang 
dels patricis, la Historia de Catalunya tingués una indentitat solida i conti- 
nua, també Guimera en el poema Indibil i Madoni, que llegí als Jocs Florals 
de 1875, interpreta el gest de rebellió d'aquests com un acte d'hero'icitat que 
inaugura el seguit innombrable de vessaments de sang que fundaran la in- 
dentitat de la Patria. En els Cants a la patria especifica encara més aquesta 
mitificació-construcció de la Historia nacional: 

No ha mort, no, la filla dels espadats Pirineus que davalla 
fins a la mar en el corrent d'or fos de les seves 
muntanyes; la que tingué per bressol un lleny d'Hannibal i I 
engronxaren amb sos cants de guerra Indibil i Mandoni; la 
que nodrien 10s pits de la lloba romana (...); la 
sentenciada a Casp i emmetzinada per la Reina Madastra; la 
que els saions d'un Felip escopiren i assotaren, i els 
saions d'un altre Felip aixecaren en la creu de Santa 
Eulalia. 

Guimera, tot seguint l'exemple de la tradició floralesca, no deixa mai 
d'invocar els martirs-símbols de la Patria, com ho testimoniegen els poemes 
(El cap d'en Josep Moragas, Davant les sepultures del>: reis catblics a Granada, 
Himne a Catalunya, Mort d'en Jaume Urgell, Els camps catalaunics i Darrer 
plant d'en Claris), els discursos polítics i algunes obres de teatre (Joan Dalla, 
Mort d'en Jaume Urgell). També Verdaguer participa, com ja hem vist, en 
aquesta evocació dels martirs, amb una diferencia essencial, pero, respecte 
de Guimera, car en l'obra ambigua, nacionalment parlant, del mosskn, els 
Martirs ho són tant de Catalunya com d'Espanya, de la mateixa manera que 



la Mare de Déu abriga la patria xica i la patria gran [Verdaguer, 1964, p. 
4071. 

La resurrecció -l'intercanvi simbolic- l'asseguren, doncs, aquesta sang 
vessada, aquests martirs sacrificats, aquestes tombes erigides en simbols, que 
emanen un constant missatge i dels quals els Jocs Florals i tot acte catalanista 
en constitueix una celebració, un record, un ritus sacrificial. Guimera ens 
informa clarament del valor fundacional d'aquesta mort en 17Himne a Cata- 
lunya: 

Va doncs, Oh Patria, que t'ho imploren 
damunt la terra els que s'hi estan, 
davall la terra aquells que foren. 

Catalunya ha tornat a viure, doncs, gracies a aquells morts. La veu dels 
martirs ha despertat la patria, de la mateixa manera que un dia la mort de 
Crist ha de despertar tots els homes en la fe. 

Conseqübncia immediata del poder taumatúrgic d'aquests sacrificis és la 
Identitat de la Patria, que significa identificació de Tots amb els simbols 
d'aquesta Identitat. ccLa raCa -escriu Guimera en el discurs titulat En la 
restauracib de Santa Maria de Ripoll- que ven$ i que es fa noble i poderosa; 
que cau i que s'enllorda fins l'anima; que es toma a aixecar esperan~ada 
espolsant la seva vestidura, és la raca catalana, Santa Maria de Ripoll el 
símbol de la seva gloria, que avui a tots ens acull sota les seves ales,,. I aquests 
cctots~ no significa només ccels presents,, sinó cctots els catalansw, perqub el 
ccsímbob renascut implica a tothom i exigeix la transformació de les indivi- 
dualitats ceegoistes i aillades en fragments de la Unitat,,. Tots els <<homes que 
es dolen dels mals de la patria,, han d'ccoblidar divisions fatals de partit (...) 
Tots deuen unir-se compactes, sota la bandera de Catalunya),. La patria re- 
nascuda gracies a la sang vessada cenecessita), ceexigeix,, que tothom respon- 
gui al clam de lluita, com una sola persona: 

Amb nostra llengua franca i noble 
crida'ns a tots, que et respondrem (Himne a Catalunya) 

D'aquí el caracter unitari i interclassista del catalanisme, al qual ccs'hi pot 
entregar tot home nat a Catalunya, sigui de la classe que vulgui i tingui les 
idees religioses i universals que vulguin [Guimera, 1878: 12561. 

El catalanisme, per tant, com ja vbiem analitzant el llenguatge i les meta- 
fores de Balaguer, defineix el seu ambit com un conjunt tancat que lluita 
contra un enemic exterior. Algú ha dit que no hi ha patria o identitat sense 
conflicte, i tal vegada també hi podríem afegir que no hi ha conflicte sense 
identitat o sense patria. Guimerk com molts personatges de la Renaixen~a, 
oposa l'essbncia democratica de Catalunya al centralisme de l'opressió. Gui- 
mera, d'aquesta manera, evoca, com a bon romantic, bé que demodé, una 
Catalunya que s'assembla molt a les hero'ines dels contes que estudio a l'A- 
pbndix 2 i 3, i que ens remeten a l'oposició NaturaIArtifici. Ultra a la bondat 
i a la tolerancia, els catalanistes apelalen al caracter natural de la morta-viva i 
l'omplen de qualificatius que denoten, tots ells, la natura, l'espontane'itat i la 
passió del cor. 



Al contrari, l'espai inarticulat de l'ambit de la no-identitat, convertida en 
l'enemic exterior, i que aquí podem identificar amb Castella (que paralslela- 
ment constru'ia el seu nacionalisme a partir de l'enemic interior, representat 1 

pels separatismes )i amb F ran~a  o amb qualsevol estat centralista i opressor 
de nacionalitats, rebra tots els epítets contraris. No cal dir que eren fundades 
les crítiques a l'estat desastrós de I'economia i de la societat i a l'endarreri- 
ment cultural d7Espanya al llarg del segle dinou. Els intel-lectuals que integra- 
ren l'anomenada ccGeneración del 9 8 ~  en feren també una critica ferotge. 
Ara bé, Guimera porta l'antagonisme d'identitats fins al punt de veure en 
Castella el diable i de considerar-la l'esperit del mal: 

Hi ha hagut moments, senyors, en qub aquests, dos poders [Espanya i 
Fran~a], que tant mal han fet a la Terra, units per la grapa de Satanas, 
que per la ma de Déu no podia ésser, s'han posat al servei de la supbrbia i 
de l'enveja i de totes les passions que les acompanyen, fent baixar al 
sepulcre els homes més volguts de la Patria catalana [Ibid: 12351 

o bé en la poesia El cap d'en Josep Moragas: 
Oh Patria, patria meva (...) 
L'horrible criatura 
que ahir te remata, 
si no té al cos el diable 
s'hi troba emparentat. 

Aquesta radicalització i extrema polarització que expressen les metafores 
guimerianes, i que ens remeten en primer lloc al conegut maniquisme que 
impregna la seva obra, ens diu també que un cert  atala la nis me comenGa a fer 
valer els drets que li atorguen les allegories i les metifores dels morts renas- 
cuts i de l'anima dels martirs. També Guimera, fent apel.lació a I'esskncia no 
autoritaria de Catalunya, invocara el federalisme entre les nacions histori- 
ques d'Ibkria com a sortida no cruenta al conflicte:. 

Conclusió I 
Al llarg d'aquest estudi hem vist com I'estructusa mítica que funcionava 

en els mites d'osiris, d'Isis, de Persbfone, tenia també la funció constructora 
d'identitat tant en el terreny de la literatura com en l'ambit polític i social. 
Des de Balaguer fins a Guimera l'allegoria de la morta-viva sintetitza perfec- 
tament el missatge, a la vegada mític, religiós i restaurador, que els Jocs 
Florals volien donar i que ells mateixos representaven. A partir de l'autor de 
Terra Baixa l'allegoria desapareixera gairebé del tot, deixant, tanmateix, 
només algunes petges.30 Les causes d'aquesta desapa.rici6 es poden sintetitzar 
a parer meu en dos punts sobre els quals ja he anat insistint abans: a) el lligam 
evident i fort que aquest arquetipus tenia amb l'etern retorn del mateix, la 
qual cosa provocava, com ja hem vist, infinites discussions sobre la necessi- 
tat i la convenibncia de despertar la llengua i les institucions de l'avior, sobre- 
tot en una situació radicalment diferent; b) la relació estreta d'aquesta allego- 
ria amb les llegendes animistes i, per tant, amb el panteisme romantic; de fet, 



l'ultim que se'n serví abundosament fou també l'ultim romantic, fins i tot 
políticament, Guimera, en un període en que el positivisme havia penetrat 
adhuc dins ideologies aparentment refractaries a un cert positivisme (vegeu 
Torras i Bages, 1892),31 que interpretaven aquell com una renovació del 
tarannl pragmatic típic i essencial del poble catala. D'aqui la substitució 
d'aquesta allegoria per altres figures més projectives i simboliques, com es 
ara el martir, en primer lloc -sobre el martirs s'ha bastit normalment tota 
identitat nacional- i en segon lloc l'arbre, en tant que imatge de l'anima 
eterna i fins i tot divina del poble i de la llengua, a causa del lligam d'aquests 
dos amb les altures i gracies a la inversió arrels-fulls que copsem en alguns 
poemes de la Renaixen~a, sobretot en Elpi de Formentor, de Costa i Llobera, 
per la qual inversió la saba esdevé emanació del cel. 

Notes 

1. R. GIRARD, 1972: 379 i s. parla de la unitat de tots els ritus. 
2. Rafael SANCHEZ FERLOSIO [1986: 34-46] diu que és la violkncia i el sacrifici els 

que creen l'allo sagrat, que es digui Déus, Pitria, Historia o Progrés, i no al revés. 
3. Joaquim MOLAS, [1979: 179-811 escriu que és Aribau qui eleva la llengua a 

símbol de la patria i ccfa una proposta d'identificació que resulta fecunda: la de la 
llengua amb la patria),, per bé que el veritable artífex i promotor d'aquest lligam sera 
Rubió i Ors. Vegeu també Molas, 1983: 10-13 i Prat, 1988: 39. 

4. No existeix un estudi de conjunt sobre els herois mítics de la Renaixen~a, pero si 
un parell de monografies sobre Jaume I; J. SOBRE QUI?^, El rei Jazime I i la Renaixen~a 
als PaDos Catalans, B., RAFAEL DALMAU EDITOR, 1981 I J. PORTELLA, EI mite del 
Conqueridor, ccL'Avenq~, núm. 50, 1982: 48-52: i una sobre Pau Claris: R. GARC~A 
CARCEL, , Pau Claris: un mite rendible, ccL'Avenq*, núm. 50, 1982: 54-58. 

5. Per la noveMa historica vegeu: Vicente LLORENS, El romanticisrno español, Ma- 
dris 1979: 295-324; E. A. PEERS, Historia del movimiento romantico español, Madrid, 
1954, vol 11; J. F. MONTESINOS, Introduccidn a una historia de la novela en España en el 
siglo XIX, Madrid, 1972; A. TAYADELLA i OLLER i Enric CASSANY i CELS, ((Els orígens 
de la noveBan, dins RIQUER-COMAS-MOLAS, Histbria de la literatura catalana, vol. 7, 
Barcelona, 1986: 41 1-436. 

6. Valentí, ALMIRALL escriu (Lo  catalanisme, Edicions 62-La Caixa, Barcelona, 
1979: 71-72) a propbsit de la Historia: <(Depertument i restauració de la histbria. No 
per aixo es perdia el temps. Al punt que vam despertar-nos, va recordar-se algú dels 
temps passats. Visitant 10s arxius, va adonar-se de que s'havia de completar la nostra 
historia, i tot proposant-se completar-la, va treballar per a refer-la, amb 10 qual va 
comenqar a minar, encara que per via indirecta, 10s punts flacs de les teories que, 
havent enderrocat l'absolutisme, se mostraven tan absorvents i intolerants com 
aquest, si bé que en sentit contrari. Los que van ressuscitar la nostra historia, fent-nos 
saber 10 que havien sigut i fet 10s nostres passats en les &poques més glorioses, no foren 
apbstols del Renaixement, puix no els ho permetien 10s temps ni les circumstancies en 
que vivien: foren, sí, 10s precursors)). 



7. Maria AGUIL~,  ((Discurs del senyor President del Consistori dels Jocs Florals de 
1 8 6 7 ~ ,  dins La Renaixen~a, Fontsper alseu estudi 1815-1877, a cura de J. MOLAS, M. 
JORBA i A. TAYADELLA, Barcelona, 1984: 28 1-29 1. En aquest mateix discurs Aguiló 
declara que no ((voldria per cap de les maneres enfosquime l'alegria d'aquesta diada 
parlant-vos sols de la morta-viva...)). 

8. Exemples dels mites amb qut els irlandesos bastiren la seva lluita per la indepen- 
dtncia podem trobar-10s a les balades de W. B. YEATS (Collected Plays, MacMillan, 
Londres, 1966) o bé en el llibre de G. ZIMMERMAN, Zri:rh Political Street Ballads and 
Rebel Songs, Ginebra, 1966. 

9 .  Utilitzaré els termes tema i motiu d'acord amb les funcions que els dóna Cesare 
SEGRE (Avviamento all'analisi del testo literario, Einaudi, Tori, 1985), on tema vindria 
a ser l'element estereotipat que es troba a la base de tot un text o d'una gran part 
d'aquest, és a dir, I'esquema base o immanent d'una strie de narracions; tema, en 
aquest sentit, equival a model narratiu. El motiu, en canvi, el constitueixen elements 
menors, individuals i característics; des de l'optica de I'acció el motiu és sinbnim de 
funció. 

10. El romanticisme, no cal dir-ho, gracies a les teories del Volksgeist i de la Natur- 
poesie dirigí I'atenció no sols al lligam poble-llengua, ans també a la historia particular 
de cada poble i de la seva parla vernacular. El passat esdevingué monument, lapida 
damunt la qual hi havia escrites les gestes de cada poble. La tomba o el monument en 
runes foren el lloc privilegiat de la invocació dels morts. La poesia del Gayter del 
Llobregat no pot pas ser més clara en aquest sentit, i sobretot el poema A unes ruii?es; 
((Trossos sagrats i antics als qui venero, I Despulles de poder i de grandesa, / que com 
joies de dol i de viudesa / Lo calb front de la muntanya ornau; / Tomba deserta de 
passades glories ..., / Records dels jocs florals, de poesia, / De guerres, i torneigs, i 
cavallersn, on l'isomorfisme ru'ines-tomba, com aquell lloc, on I'inima viatgera de 
Balaguer, en el poema Lo romiatge de I'anima, troba I'aplec de morts simbolics 
(amors, honors, regnes, drets, etc.), enclou, per sempre, la Historia passada del poble 
catala. Una tomba ben estranya, doncs, que no s'explica si no és referint-se a l'inter- 
canvi simbblic. 

Ja va veure Rovira i Virgili, en el volum Els corrents ideolhgics de la Renaixen~a 
catalana [1966: 131 que ctaquells catalans romantics havien de sentir ((la veu de les 
niinesn, segons I'expressió d'Adolf Blanch. I no perqut fos la veu de l'antigor oposant- 
se a la del segle, sinó perqut era la veu de I'anima perenne de la patria. No era l'amor a 
les centúries mortes, sinó l'amor a l'anima viva, all6 que impulsava els poetes, els 
filbsofs, els historiadors. El símbol del passat era el senyal d'una vida nova. La Morta- 
viva és cantada i adorada com una esperanca, encara més que com una recordanqa~. I 
també Jean Amade [I9241 manifesta una opinió semblant, quan diu que aquelles 
rui'nes no sols foren motiu de meditació sobre la vanitat del món sinó també ((aliment 
substancialn de l'amor dels joves romantics pel passat. 

El tema de les ru'ines apareixeri en el mateix sentit que té aquí en el poema que 
Adolf Blanch presenta als Jocs Florals de 1859, titulat significativament La veu de les 
ruiizes. La tomba simbolica parla, pero ho fa en llengua que -segons no paren d'insis- 
tir aquests nostres inteliectuals- ja gairebé cap poeta no sap ni fa servir, una llengua 
morta, per bé que, d'altra banda, era encara l'unic recurs lingüístic de la bona gent 
catalana. La cosa important, pero, és la insisttncia en aquesta ((veu), de la tomba, de la 
qual naixera l'allegoria de la morta-via referida a la llengua i, posteriorment, a la Nació 
[Molas, 1979 i 19831. I la tomba o les ru'ines parlen perqui: són un símbol. El mateix 
Llombart, en dirigir-se als contertulians de Lo Rat Penat i preguntar-10s si no sentien la 
veu ctsonorosa, i plena d'harmonies musicals)>, encertara de ple en la seva resposta; 



aquesta veu és ((l'eco puríssim de nostra materna parla, que hui sonrient joiosa d'entre 
les velles runes de les passades edats triunfant s'aixeca, precisament ara que llurs 
encarniqats enemics més enfrondada que mai en sa tomba per a in eternum la feen.)) 
També Llorente establira un paral.lelisme entre les ru'ines, la llengua i la histbria, 
especialment en la poesia Lo Rat-Penat (1878); on exposa amb tota claredat el crkdit 
que en Passat exigeix dels vius i el malestar que aquests senten quan s'adonen que no 
han fet res per salvar la Patria i la llengua de l'oblit. 

1 1. La metafora de l'arpa o d'altres instruments musicals ocupari, com ja va veure 
J.L. Marfany (ctL'arpa abandonada>, dins Diccionari de la literatura catalana, Barcelo- 
na, 1979) el lloc de la veu de la tomba, que al seu torn és una metifora de la llengua. El 
simbol [Molas, 1983: 13-15] ja havia aparegut a Les trobes d'Aribau, on el poeta, 
mostrant la faq doble de la metafora que conté tant el passat com la possibilitat de 
desvetllar-10, en fa un monument que acusa i alhora invita: ctMuira, muira l'ignorant 
que, al sonar en sos llavis 1 per estranya regió l'accent nadiu, no plora 1 (...) no es 
consum ni s'enyora I ni cull del mur sagrat la lira dels seus avisn. Els instruments 
musicals que acompanyen la morta o que són dins o a costat de la tomba constitueixen 
un isomorfisme d'aquella veu de la tomba, d'aquell significat simbblic. 

El Gaiter del Llobregat recull aquest poder brfic de l'arpa que possibilita la restitu- 
ció del passat, com ho expressa en el poema Mos cantars; ((si amb mos cants llemosins 
jo puc un dia I ta corona refer, que, fulla a fulla, I dispersa per tes planes regalades I dels 
segles el rigor; I1 dels antics trobadors la muda lira 1 jo arrencaré de llurs humits 
sepulcres; I i el Geni que, plorant, entre llurs lloses / divaga, invocaré, I I despertant-ne 
les que el m6n admira I ombres sagrades, noms cenyits de glbria, / els comtes i antics 
reis, i llurs famoses 1 batalles, cantarb. 

També Fabrés amb Els tres sospirs de I'arpa (1861) concorda amb el Gaiter sobre 
els poders brfics de l'arpa; ((Quan l'arpa dóna un gemec ... I la reina s'ha despertada I 
Nostra mare ressuscita; I fills de la reina, esperanqa!~. No era, perb, segons hem vist el 
que la historia ja anava fent, bé que poca gent l'escoltava, al igual que poques eren les 
persones que seguien l'ideal del Gaiter? Aixb ens diu que l'operació simbblica s'havia 
realitzat al marge de la llengua, només pel fet d'haver invocat la mort, els martirs i la 
sang vessada. Aquells morts, per& exigeixen la restauració de la llengua, car és la 
llengua el monument sagrat per excellencia, la metafora i el simbol mateix de l'inter- 
canvi simbblic, la sola cosa capaq de redimir morts i vius i fer retornar a la llum del dia 
les gestes antigues, obrint, en tant que element fundacional, el pas a l'esdevenidor. El 
cardcter sagrat que tindri la llengua rau en el fet que ella amaga el secret de la tomba i 
n'és el principal fruit. Un catblic diria que (tel llenguatge esta estretament lligat a la re- 
velaciów. 

Maria Aguiló, seguint Mistral, va veure amb tota claredat el caracter fundacional 
de la llengua sortida d'aquest intercanvi simbblic: ((Cap nació pot dir-se pobra I si per 
les lletres reneix / poble que sa llengua cobra I se recobra a si mateixn. Aquí quedava 
oberta la porta a una recuperació molt més pregona que la mera evocació orfica del 
passat. Per aixb, perb, com si l'allegoria de la morta-viva no bastés, la Renaixenqa va 
acudir a altres metafores menys funeraries, que de sempre han acompanyat el nostre 
tema; en refereixo a l'arbre, per exemple. 

12. La llengua imprimeix caracter sagrat a tot al10 que toca i, en primer lloc, al 
poeta que esdev6 així un nou Orfeu, o un nou Crist, és a dir, l'artífex de la resurrecció. 
Aixb ens explicaria la gran importancia que Catalunya -i, tal vegada, tota Nació 
renaixent- ha concedit a la poesia i als poetes; els bards representen el sagrat, perque 
participen dels secrets de la tomba, millor dit, en són els constructors. D'aquí, doncs, 
l'acusació d'incivils i de no catalans que els nous trobadors -els nous apbstols- 



dirigeixen a totes aquelles persones que no celebren ni recorden la morta. Rubió i Ors 
-i com ell, més tard, Llombart, Balaguer, Guimera i fins i tot Ruyra- és prou explícit 
en el Prblega les Poesies (Barcelona, 1841) del Gaiter del Ilobregat, on diu que all6 que 
pretén és ctdespertarw no només el passat de la Nació sinó també el cor dels catalans 
que l'han oblidat; arecordar a sos compatricis llur passada grandesa i desterrar la 
vergonyosa i criminal indifertncia amb qut  alguns miren 10 que pertany a sa patria (...) 
sentar-se en les niines de l'antic monument que presencia 10s heroics fets que en ella 
[en la poesia] es descriuen, i senyalar amb 10 dit la una i lo altre perqut llegissen en ells 
10s que tenien set de sentiments nobles i de palpitacions fortes,,. 

De la mateixa manera que aquells trobadors, que el Gaiter del Llobregat denomina 
fills de l'arpa, que ((passaven sa vida cantant 10s amors, la .religió i la caballerim [prdleg 
cit, p. 8 11, aixi els ((nous trobadorsw conscients de la persisttncia d'aquesta veu, han de 
despenjar ales arpes dels trobadors,,, per recuperar cda idtmpendencia,, si no politica, 
literaris, amb el restabliment tal vegada dels Jocs Florals, segons proposa Rubió i Ors. 
D'aquí la proliferació de Gaiters i Trobadors amb el nom dels rius i torrents de la terra, 
com si fossin la veu mateixa dels gorgs més pregons de les esstncies nacionals. 

Es passa, per tant, dels trobadors antics als trobadors nous, anomenats també <(fills 
de l'arpa,, que canten cants fúnebres i enyorívols a la morta. Enfront d'ells i del seu 
caracter merament rememoratiu, Balaguer postula la necessitat dels ((trobadors mo- 
derns,> que cantin el present i el futur de la terra, bo i considerant el passat com una 
promesa per l'esdevenidor; Llombart més explicitament  els bateja ((fills de la morta 
vivan, entenent per morta viva la llengua dlemosina, Tots ells, perb, tenien una visió 
del poeta que l'associava a l'antic bard, la llengua del qual, com per a Novalis, poua en 
les arrels més pregones de la terra, i que, mitjangant la seva veu, és capag de despertar 
al10 que era dispers, com quan Orfeu recupera Eundice o Crist fa aixecar Llatzer o la 
fletxa #Eros ressuscita Psique o la veu del pnncep desperta la abella dorment,, o 
Sigfrid l'adormida Brunilda en les dues primeres parts de la Tetralogia wagneriana (La 
Walkiria i Sigfrid), arquetipus que estan a la base de la figura del trobador tal i com 
l'interpreta la literatura catalana renaixentista. 

13. Agraeixo les informacions del professor Carles Romero pel que fa a la cronolo- 
gia de la Morta-Viva. 

14. Veugeu R. ARQUI%, Joan Cortada; Traductor de La Fuggitiva de Tomaso Gros- 
si. Notes sobre la recepció de la cultura italiana a la Catalunya de la primera meitat del 
segle XIX, dins (cuniversitas Tarragonensis~, XI, Tarragona, 1987: 3 1-73. 

15. La Renaixensa, 111, núm. 1 (1873), 29-31; (Aquest 1:atalanisme conservador o 
deturat sembla tenir a nostra pitria com a morta per sempre sense remissió l'any 1714, 
sembla que la mira ja enterrada i descomposta com cadavre impossible de ressuscitar, 
com a ser impossible de renaixer. Aquest catalanisme dóna per perdut estingit per la 
mort 10 dret de Catalunya sols parla d'ell en temps de passat (...) Quan tracta del temps 
present aquest catalanisme s'espanta de la democracia, de la revolució (...) s'oblida de 
tots 10s fets de caracter independent i democratic de la conservadoria (...) Lo catalanis- 
me progressiu parteix de tres idees (...) Primera, la justicia i la raó de Iks aspiracions 
revolucionilries (...) Segona, la impottncia dels elements conservadors (...) per la salvar 
la causa de Catalunya i de sa vida propia de l'esperit absorvent, centralista, unitari que 
domina per tot Europa. Tercera, la necessitat practica de mirar endavant, per 10 temps 
a venir,,, 

16. BALAGUER, Esperances i records: 58: 
ccN'és regenarativa la poesia i noble 
quan contra el tira indigne defensa a l'oprimit 
quan 10 virtuós ensalga i menysprea 10 ingnoble; 



la causa del poeta avui és la del poble, 
10 braq avui no és forsa, la forsa és I'esperit!,, 

17. La identificació llengua-patria, pero, venia ja d'abans. Fou Joaquim Rubió i 
Ors, com recorden Molas [1979-81; 1983: 10-131 i Prat [1988: 391, el que indica en 
aquesta associació el cami que havia de seguir la Renaixenqa. Vegeu nota 3. 

18. Balaguer en una nota a la poesia La can@ de la bandera [1882; 235 n] diu que 
Rat Penat era el nom que els valencians daven a la seva bandera en temps de les 
llibertats forals. En canvi, en la nota que acompanya el poema La dama del Rat Penat 
diu que en ell es fa referkncia a Barcelona, mentre que els lectors valencians interpreta- 
ren aquest simbol com una referkncia a Valkncia. Sembla ser que ja antigament el Rat 
Penat havia estat usat simb~licament per indicar la Corona d'Aragó; si aquest fos 
també el cas del poema de Victor Balaguer, aleshores el missatge seria molt més clar. 
Riquer [19802: 651 escriu que Pere el Ceremoniós adopta el drac alat com a divisa; 
drac que la interpretació popular convertí en un rat penat, d'aquí aquells versos de 
Dionis Guiot en que parla del rei Pere: 

((portant sobre.1 cap timbre 
vibra raspant, de rat penat les ales),. 

19. Vegeu Valentí ALMIRALL, LO Catalanisme, 70-76. 
20. També Francesc Matheu (Pobra Patria.l) s'expresa en aquests mateixos ter- 

mes. 
21. Vegeu TUBINO, 1880; 373-375 i BALAGUER, 1866; 60-65. En les mateixes pagi- 

nes en qui. Balaguer replicava Ferrer i Bigué i Llorente, respon també a la critica de 
Labaila contra les tendkncies catalanistes que el valencia exposa en una poesia [Tubi- 
no: 1880; 4 19, 1781 dedicada a Briz, promotor i no creador, com creu Tubino, de la 
metafora (<Roma novan; ((Tu que amb altres poetes en dolqa germania, / Tremolau en 
10s aires un gloriós estandart; ? Amb una nova Roma vostre cor ensomia ... / Y desitja 
volar-ne a vostra Roma nova; / Pues de cap cadena me lliguen esllabons),. Balaguer en 
aquelles plgines d'Esperances i records precisa quina és la seva ccRomaw, Cs a dir, 
l'objectiu final del seu catalanisme, punt sobre el qual el trobador de Montserrat es- 
criu: cela que jo crec urgent necessitat de donar vida propia independent a la província 
dintre la unitat política i constitucional de la nació; i per fi, 10 que jo crec imperiós 
deber de que cada agrupació de les antigues nacionalitats ibkriques alce sa bandera dc 
tradicions historiques i records polítics per a, en nom del passat, fixar son dret a 
I'esdevenidorn. Ja anteriorment també el Gaiter del Llobregat havia denominat Barce- 
lona la nova Roma: ({Qui: has fet, segona Roma, / de ta drassana, tos blassons, tes 
fustes?)). I la metafora tindra una certa vitalitat al si dels Jocs Florals, juntament amb 
la de la ccnova Jerusalemw. 

22. Vegeu TUBINO, 1880; 37 1-382. 
23. Ibid; 372. 
24. Vegeu LLOMBART, 1879; 425-337. 
25. Vegeu JosC GIL, ic~azione),, dins Enciclopedia Einaudi, vol. IX: 839, ja ci- 

tat. 
26. Vegeu nota 2 pel que fa l'opinió de Josep Narcis Roca sobre la poesia floralesca, 

que coincideix en gran part amb la de Balaguer. El catalanisme esperanqador el repre- 
senta, en canvi, Briz. Vegeu la seva poesia Desperta, desperta Patria. 

27. Obres Completes, 11, Barcelona, 1978; 1309-1312; ce1 Jesús em va dir: -Tu ets 
un cadavre I que a un altre va, (...) Partint de mort, sobre esta vall en guerra / de mon 
pare jo duc cordial de vida,. 

28. La resurecció de Llatzer. Visió en un acte dividit en dos quadres. Música d'En- 
ric Morera, Ibid, 11, Barcelona, 1978; 1048-1064. 



29. ROVIRA I VIRGILI, 1966; vegeu nota 10. Vegeu també OLIVER, M.S.; Obres 
completes, Barcelona, 1948: 441-446 i Isidre Molas, 195'4. 

30. Gabriel Alomar utiltiza l'allegoria amb la mateixa forqa gairegé que Balaguer o 
Llombart, en la V part d'un article titulat <<El liberalisme catala)), publicat a <<El Poble 
CatalZt)) el 4 de marq de 1905: <<El Catalanisme, suscitat pel desvetllament de les nacio- 
nalitats (...) va seguir en la seva creixenqa el moviment propi d'una escola mixta, que 
d'una banda era revivalla d'un poble histbric, i de l'alti-a era nova conscientització 
d'una raqa (...) El temps intermedi, el temps de la innocencia letargica no comptava per 
res. L'Hermosa Dormida portava, naturalment, un vestit d'antany. Desconeixia les 
modes presents, i necessitava fer-s'hi a poc a poc. (...) Semblava una musa decrepita, 
que s'era sobreviscuda a si mateixa, i amb la filosa als dits, se girava als néts qui la 
voltaven i no sabia cantar més que el murmureig elegíac del i quin temps era aquell! 
Quan acudia als Jocs Florals, li pareixia sols veure entre la llum nova de la festa un 
espurneig del foc colgat sota l'ara dels temples o una processó de cabdills feudals, 
sortint de la tomba a refer la patria vella; i no sabia trobar la paraula evocatriu de les 
novelles generacions i de la nació nova. Era inconscient de la mateixa forqa que l'havia 
treta del somni secular, i no sabia que aquell meravellós romanticisme que li enfebrava 
la sang glaqada en les venes eixutes era un eco de I'esglaiosa avorrida, antipatribtica i 
atea Revolució (...) I l'escola catalanista (...) no troba més que un ideal de reconstrucció 
de la patria morta i corglaqada, de la creencia agonica i corrompuda, incompatible 
amb el món d'ara; sols la Phtria i la Fe antigues com a ideals collectius; sols dues 
encarnacions d'un mateix ahir, insepult i descompost; sols un renovament anacronic 
irrealitzable i no una creacid virginal i jove (...)B. 

31. Torras i Bages, 1892; 106; <<És evident la necessitat de la reconstrucció; un 
organ que no funciona s'atrofia, i la regió fa molts anys que per diverses causes té com 
suspes son moviment vital, i, si bé és cert que les arrels són molt vives, I'abre en bona 
part s'ha assecat i necessita una ma benefactora)). És molt simptomatic el salt que el 
bisbe fa de la metafora del cos mig mort a la de l'arbre st:c. 

Notes sobre I'estructura i la ghnesi d'un tema literari 

L'arquetipus de la Morta-viva ha produ'it una mola gairebé immensa de llegendes, 
faules i relats, depenents en gran mesura de les fonts religialses de les quals derivaven, 
principalment de l'animisme, el politeisme i el monoteisme:. Si les analitzéssim acura- 
dament, potser podriem copsar-ne la genesi a partir de determinades creences, la qual 
cosa, com és obvi, seria important no pas per a la comprensió del mite, sinó més aviat 
per a entendre la recepció que del mite ha realitzat una determinada cultura al nivell 
més ancestral i clissar-ne les transformacions al si d'aquella relació dialogica entre 
mite i relat historic que ha donat lloc a la literatura en tant que model del món [Lot- 
man, 19811. Un treball així, com és obvi, escapa a les pretensions d'aquesta recerca. 
Només cal consultar els Frazer, Thomson, Rutunda, Ariés, Volvelle, per a adonar-se 
de la seva importancia i de la varietat d'elements implicats en les operacions de mort i 



resurrecció, com és ara filtres magics, etc. EI romancer catald [Mila i Fontanals, 1882: 
11 1, 2861, només per posar-ne un exemple, registra algunes mostres de morts que es 
desperten i parlen ni que només sigui uns minuts, com, per exemple, en el romanG La 
comtessa morta: 

(4 on aneu vós, el bon comte, a on aneu tan dematí? 
<<Vaig a veure la comtessa tant de temps que no ens hem vist 
Que el dia del seu enterro jo la missa vaig oir. 
C..) 
Al sentir aixb el bon comte passa avant el seu camí, 
amb la punta de i'espassa ell la fossa li va obrir: 
{(Alqa't, alqa't, la comtessa, que el teu comte n'és aquí)). 
<(Com m'al~aré, 10 bon comte, si sola no em puc tenir? 

o en el titulat 
La morta: 

(...) Puix que Déu ho ha volgut ella és morta a l'altra vida. 
Al punt de la mitja nit si n'és hora retirada 
me n'aniré a la sepultura a on ella és enterrada. 
Me li ajonollo als peus, en passo 10 Sant Rosari, 
mentres li estava passant a la Verge suplicava: 
<<Oh vós, Verge del Roser, vós que sou tan soberana, 
entre dos enamorats ja n'obressiu un miraclen. 
El miracle ja és obrat, la difunta amb ell parlava: 
ctAixeca't, lladre trardor, que la mort me n'has causada, (...) 

A aquests dos romangos caldria afegir el titulat Les transformacions [Ibid: 3081, els 
últims versos del qual obren aquest estudi i, també, la llegenda de l'Abadessa de Sant 
Joan de les Abadesses, que Maragall integra en la primera part de ElcomteArnau i que 
ja Anicet de Pages i de Puig havia tractat en la poesia L'anima en pena1. Aquests 
exemples, tot i que els dos primers parlen només d'un despertar momentani, són una 
petita mostra de la combinació d'un cert nombre de motius que caldria recollir, ana- 
litzar i classificar per veure els motius que romanen constants en determinats tipus de 
relat i les seves variants. D'aquesta manera podríem veure les diferencies de tradició, 
per exemple, entre els textos que provenen del mite d'Orfeu, els que han originat la 
llegenda de la <<Bella dormentv i els que han portat la concreció dels amors dissortats 
de dos jovenets (Romeu i Julieta), diferencies que tambC podrien ser de genere literari, 
en el sentit que uns determinats motius prefereixen desenvolupar-se dins un determi- 
nat paradigma literari (poesia lírica vs poesia narrativa o vs drama). Des d'un altre 
punt de vista, l'estudi d'aquesta fusió entre mite i relat historic i les seves transforma- 
cions al llarg del temps constitueix un veritable aptndix de l'estudi sobre la mimesi 
literaria que realitza Auerbach, car, com veurem sobretot en el punt tres, a poc a poc el 
tema deixa de banda qualsevol vaguetat i va adquirint versemblan~a. I a l'inrevés, el 
retorn a l'estructura mítica essencial es donara altre cop quan el tema de la morta-viva 
passi a convertir-se en una metafora de la resurrecció de la patria, amb corresponden- 
cia, és clar, amb la necessitat de la Nació de constituir-se en mite. 

Tot i que la meva intenció no és, repeteixo, la de fer una historia exhaustiva del 
tema en la literatura ~n iversa l ,~  abans de passar a estudiar alguns dels camins al llarg 
dels quals s'han anat concretant en l'ambit de la literatura escrita els diferents motius 
que acompanyen el tema de la morta-viva, permeteu-me d'indicar alguns dels nuclis 
llegendaris que, vista la seva importancia i extensió, si més no en la cultura occidental, 
constituren una mena de bagatge cultural-literari que cap autor no podia defugir, ans a 
voltes se'n servia -fins i tot conscientment i explícitament- per a bastir els. seus 



textos. Vegeu, per exemple, Masuccio Salernitano, que atribueix la narració que escriu 
a una llegenda de Siena, o Maria de Franga, que recull una llegenda bretona descone- 
guda, i tants d'altres que reescriuen llegendes locals o llunyanes que o s'han perdut o 
només han arribat a les nostres mans per mitja d'aquestes versions literaries que certa- 
ment les han transformat i que fan difícil la reconstrucció d'un possible original. En 
I'Índex-Motiv de Thompson, per exemple, trobem algunes classificacions tematiques 
de relats relacionats amb la morta-viva: 

a) Escape from undesirer lover: 
Transformation to escape lover 
Death feigned to escape unwelcome marriage 
Escape from undesiredd lover by miracle. 
Suicide to save virginity 
Gir1 lives in sepulcre to preserve chastity 

b) Magic sleep 
Dead wife returns to wake husband 
Seven sleepers (Rip Van Winkle). Magic sleep extending 
over many years 
Sleeping Beauty 
Sleeping king in mountain as guardian of treasure 
Lovers magic sleep at rendezvouz 

c) Resuscitation by magic 
by magic charm 
by music 
by song 
by vigil at tomb 
by kiss 
by Christ 
by Virgin Mary 

d) Circumstances of resuscitation 
Periodic resuscitation 
Death thougt sleep. Resuscitated person thinks he has been sleeping. He 
exclaims, ctHow long I have been asleep!)). 

Una de les primeres llegendes cristianes que posse'im i que va tenir molta d?fusió 
(Gregori de Tours, Pau Diaca, Jaume de Voragine), és la clels ((Set dorments d'Efes),; 
qui després de (<dormim 377 anys segons la tradicid i nomCs 196, segons Voragine, es 
despertaren perqub Déu va voler, és a dir, per un miracle. 1-a llegenda, d'origen orien- 
tal, sembla fer-se eco d'una creenGa animista -molt extesa entre el poble que no 
acabava de pair la divisió taxativa que el cristianisme establia del món ultraterrenal 
entre Infern i Paradís- en una vida més enlla de la mort, en una mena de refrigerium, 
requies, dormiti0 o sinus Abraham. Des del punt de vist.a cristi& la resurrecció de 
Llatzer confirma la idea que la mort per a alguns (((qui crt:u en mi encara que mori, 
viurb)  és només una migdiada més o menys llarga. La llegenda dels Set dorments, tot i 
que té poc a veure amb el tema de la morta-viva tal i com el trobem ja en algunes 
llegendes i sobretot en determinats textos literaris, és molt important per a la concreció 
figurativa del mort aparent. Es tracta d'un cos incorruptible, fins i tot al llarg de centú- 
ries, és a dir, que es conserva tal i com si no fos mort. De fkt la iconografia bizantina 
representava el ((dorment)) amb els ulls oberts com dues taronges. Un temps de perma- 
nenga en el ((si d'Abrahamw tan dilatat només el tornaren1 a trobar en alguna altra 
llegenda o, com ja hem vist, en els mites grecs, pero desapareixera totalment de la 
literatura escrita, cada cop més sotmesa al domini de Mimesi. 



Relacionat amb aquesta dormida mítica, trobem un dels nuclis llegendaris i Gerita- 
blement paradigmatics d'aquest tema en el conte de La Bella dorment. Ens parla d'una 
morta-dorment que acluca els ulls durant cent anys juntament amb tot el seu regne, 
arran d'un encanteri previst i no superat, fins que desperta bo i coincidint amb l'arri- 
bada del príncep que, en veure-la tan bonica que només semblava adormida, li fa un 
petó i tot seguit ella obre els ulls. Aquest nucli ens aporta el tema d'un amor juvenil que 
necessita l'obstacle de la tomba per a realitzar-se, bo i recollint el mite importantíssim 
de la parella Psique-Eros. Molt important és I'element que subratlla Bettelheim [p. 
3301: <(Este renacimiento simboliza siempre, en 10s cuentos de hadas, el logro de un 
nivel mental superior (...). El retraimiento de la heroína, simbolizado por el prolonga- 
do sueño (...) la devuelve a un nivel superior de e~istencian.~ 

Un altre model és, en canvi, el de I'antiga llegenda bizantina (pot ser indicatiu el fet 
que moltes referencies ens portin a la cultura bizantina?), de la qual només posse'im les 
versions eslaves i alemanyes. Es tracta de la <<dona de Salomó)) que tingué un vast resso 
en les literatures vernaculars a l'edat mitjana i que coincideix amb una altra llegenda 
que es narrava sobre la destrucció de la ciutat etrusca de Luni a causa dels amors del 
senyor d'aquesta amb la muller de l'emperador. La (<dona de Salomó)) narra la historia 
de la muller del rei d'Israel -fet curiós per a un home que segons la Biblia tingué, a 
més de la filla del Faraó, set-centes esposes considerades princeses i tres-centes concu- 
bines, és a dir, un antecedent claríssim d'aquell mile e tre que canta Leporello en el 
Don Giovanni de Mozart- la qual decideix deixar-lo i unir-se a l'amant, bo i utilitzant 
el procediment de fer-se la morta. Salomó, que se'n malfia, la sotmet a terribles proves 
(que més tard recollira Chrttien de Troyes en el seu Cligks), fins que arriba a la conclu- 
sió que és morta. Aleshores I'enterren i el seu amant la treu de la tomba. Aquesta 
llegenda -generadora gairebé del triangle dels contes de Boccaccio i companyia-4 
entrara a la novel.la per mitja de Chrttien de Troyes i d'un conte que resumeix la 
llegenda de Constantinoble que es troba dins el <(roman)) Marques de Roma. En la 
llegenda de la adona de Salomó)) només hi mancaria el judici posterior a la mort per 
ser el veritable model d'aquells contes. Element que trobem, en canvi, en uns contes 
orientals, citats per Pio Rajna, en els quals es fa un judici per establir a qui pertany la 
dona que, en lloc, pero, de ser un cos sencer com els dorments de la llegenda i com 
gairebé tots els morts-vius llegendaris i literaris, resulta ser un cos desfet com els dels 
déus i herois mítics (Osiris, Dionisos, Orfeu). El mateix Hauvette no s'esta de dir que 
la semblan~a d'aquest judici amb les versions occidentals és molt forta. 

Curiosament també a Orient i en concret a Constantinoble ens remeten les celebra- 
cions de la mort i assumpció de la Mare de DCu que tenien especial importancia en la 
iconografia cristiana oriental i que es relacionen directament amb les llegendes ante- 
riors, sobretot pel que fa al transit mor-renaixement simbolic present en totes elles. 

Com exemple de transit d'un nivell a un altre (en aquest cas del diví a l'huma) 
tenim també la llegenda tddica que evoca el Poema de Sigrdrga; ens parla d'una 
walkíria que Odin ha castigat per desobediencia a restar adormida al bell mig del bosc 
fins que un cavaller sense por la deslliuri. L'heroi, Sigurd, aconsegueix despertar-la; 
aleshores tots dos es presenten i s'expliquen les raons per les quals són alla i a la fi es 
juren amor etern. Wagner convertí la llegenda en l'argument de les dues primeres parts 
de la Tetralogia (La Walkiria i Sigfrid). 

Aquests són alguns exemples de nuclis llegendaris amb paradigmes argumentals 
diferents -bé que tots remeten a una estructura arquetípica única- que tenen molta 
relació amb els eixos essencials segons els quals hem dividit la nostra investigació del 
tema en el terreny que avui denominem literatura. 



2. El triangle de l'amor adzílter: defensa de l'amor-passió i condemna del matrimoni 
El Lai d'Eliduc de Maria de France és, segons les meves dades, una de les primeres 

.obres que tracta el tema de la morta-viva en el terreny dc: la literatura vernacular ja no 
oral sinó escrita. Maria de France dóna en els seus lais forma nova a llegendes breto- 
n e ~ , ~  una.de les quals devia constituir també la base del lisi d'Eliduc, que explica, entre 
altres coses els amors rocambolescos de Guilladon, filla del vell rei d'Exeter, amb el 
cavaller Eliduc, casat amb Guildeleuc, la qual, en descobrir la passió oculta del seu 
marit per I'altra dama, no només es resigna a perdre'l, ans, gracies a una herba, fa 
reviure Guilladon, que havia mort a conseqiitncia del xoc que li havia produ'it la 
notícia de l'estat, diguem-ne, civil del seu amat. La mateixa Guildeleuc informa Eliduc 
de la nova i li demana el permís per retirar-se a un convent amb la intenció de deixar-10 
casar-se amb Guilladon. Aquí trobem per primer cop el tema lligat amb el motiu de 
l'adulteri que més tard tomarem a trobar en un conte de Boccaccio [Decamerone X, 41 
i en els seus epígons. Allb que m'interessa subratllar principalment és, en primer lloc, 
el fet que l'oposició matrimoni -amor passió es resol clarissimament a favor d'aquest 
Últim, com si els personatges i sobretot Guildeleuc, obe'issin a regles socials i amoroses 
determinades i, en segon lloc, la persisttncia de la invc:rsemblanga que trobem als 
mites o a moltes narracions bíbliques de les quals deriva la llegenda dels Set dorments 
d'Efes pel que fa als dies de permanenga en el regne dels morts. I cal recalcar també un 
altre dels elements que es repetiri sovint fins a l'entrada en escena i al predomini de la 
poció o fals verí: es tracta de la <(mort>> per dolor. Les raons del cor -tan cantades pels 
trobadors i la literatura delfin'amors- troben també lloc en dues novel.les que tenen 
com a protagonista una ((morta-vivaw: Amadas et Zdoine i el Cligks [1170-751, de 
Chrétien de Troyes. 

Cligks (1 170-5) inagura el motiu de la mort per defugir unes bodes no desitjades, 
mitjangant un c<boivre>> (be~ratge)~ que produira a la protagonista, Fenice, un estat 
semblant al de la mort, que durara un dia i una nit, temps suficient perqut el marit, 
Alixandres, Emperador de Constantinoble (altra vegada Constantinoble!), la cregui 
morta. En arribar la nit, Cligts -nebot de I'emperador que estima Fenice des del 
moment que la va veure a la cort d'Alemanya on assistí a les bodes d'aquesta i el seu 
oncle- la treura de la tomba i partiran. L'atzar vol, pero., que arribin a la ciutat uns 
metges de l'escola de Salem, els quals, assabentats de la trista nova, insisteixen de 
veure la morta donant com a explicació el cas de la dona de Salomó: <<Que sa fame tant 
le ha? 1 Que come morte le trahin. Aleshores sotmeten la ((morta>> a un seguit de 
crueltats increibles i inversemblants per a demostrar que és morta de debo. Finalment 
Fenice és enterrada i Cligts, amb i'ajuda de Jean, la treu de la tomba i la cura. Els dos 
amants es casen i són coronats a Constantinoble. Totes aquestes novel.les tenen un 
final positiu, que decanta la balanga cap a les raons del cor i de l'amor-passió en contra 
de les del pacte artificial del matrimoni. 

2.1. Un segon grup de narracions, molt estretament relacionat amb l'anterior, tot i que 
tenen, com veurem, alguns motius que converteixen el drania en comtdia, és el fil que 
inagura o, millor dit, recull Boccaccio, primer amb el conte que insereix en el llibre IV, 
Questió XIII del Filocolo i, posteriorment, en el Decamer~gne,~ els protagonistes del 
qual són (em refereixo als noms de Decamerone X, 4, perqut a la narració del Filocolo 
els protagonistes no tenen nom) Catarina i Gentil. Catarina esta casada amb Nicoluc- 
cio Caccianemici del qual espera un fill. Abans, pero, de parir, la dona mor i és enterra- 
da. En saber-ho Gentil, que havia fugit de Bolonya per no veure mai més la seva 
estimada Catarina casada amb un altre, se'n toma corrents a Bolonya per abragar-la i 
besar-la per últim cop, malgrat que ella, mentre era viva, sempre l'havia refusat. Obre 



la tomba de l'amada i, bo i prenent-la en els seus bra~os, s'adona que la dona és viva. 
La porta a casa seva, on pareix un nadó i, abans de complir el desig de Catarina de 
tornar a casa del seu marit, Gentil vol sotmetre la qüestió de (ca qui pertany la dona 
ressuscitada?~~, sense fer noms, a un cctribunab de notables de la ciutat entre els quals 
hi ha el marit de Catarina. Els reunits declaren que en un cas semblant sense cap mena 
de dubte la dona és propietat de qui l'ha salvada. A la fi, Gentil, fent gala de la seva 
liberalitat, restitueix la dona a Nicoluccio, tot dient-li: ccLieva su, compare: io non ti 
rendo la tua mogliera, la quale i tuoi e i suoi parenti gittarono via; ma io ti voglio 
donare questa donna mia commare con questo suo figlietto, i1 quale son certo che fu da 
te generato et i1 quale io a battesino tenni e nomina'lo Gentile (...)B. 

D'aquest conte depenen: la narració Ginevra degli ~ l m i e r i , ~ ,  d'Antonio Velletti, 
escrita a finals del segle XIV comen~ament del XV, I'acció de la qual passa a Florbncia 
l'any 1396; Vannino da Perugia e la M o n t ~ n i n a , ~  de Sermini, publicada per primera 
vegada l'any 1424; i -en certa manera, car enceten ja, pel que fa a alguns motius, la 
tradició que portara al Romeu i Julieta, de Shakespeare- Zppolito e Leonora, narració 
atribui'da a l'arquitecte i humanista L. B. Alberti, i el poema Di Paolo e Daria Amanti, 
de Gaspare Visconti, publicat l'any 1495, l'acció del qual es desenvolupa a Mili. 

Velletti introdueix una variant important respecte al conte de Boccaccio: la mort 
com a situació que suprimeix qualsevol lligam amb les circumstancies immediatament 
anteriors (l'obstacle) i que facilita I'acompliment del desig. L'autor accentua un motiu 
que en part ja era present en el conte de Boccaccio, mitjanqant la ronda que la morta, 
un cop resuscitada, fa per les cases de tots els familiars seus i del seu marit perqub 
l'acullin. Tots ells l'expulsen, car pensen que es tracta d'un fantasma, excepte l'home 
que l'estimava de molt abans que el pare d'ella la casés amb un altre. Continua, per 
tant, l'afirmació de les raons del cor, subratllada pel motiu del no reconeixement dels 
vells parents i pel judici posterior davant el bisbe de Florbncia, el qual dóna raó a la 
morta-viva que no para d'afimar que ella només pertany a qui l'ha salvada. 

La novella de Sermini no té gairebé res a veure amb el conte de Boccaccio que hem 
analitzat, pertanyent als contes seriosos, sinó més aviat amb l'estil dels contes burlescs 
del Decamerone, perqub Vannino trama una argúcia per allunyar el marit de la Monta- 
nina i colgar-se amb aquesta. En ser descoberts, pero, la dona fica I'amant en un bagul i 
fa veure que es mor. Abans d'expirar, pero, exigeix que hom enterri en la mateixa 
tomba el bagul on es troba Vannino. Ella es pren un filtre, cau com morta i I'enterren 
-1'escena de l'enterrament és digna del cine comic italii-. Al cap de vint i dues hores 
la Montanina desperta i ambdós són alliberats gracies a l'ajuda de dos frares que volien 
robar el bagul, creient que era ple de joies. Els nostres herois, després de folgar, se'n 
van a Lombardia. Al cap de dos anys tornen i ningú de Perusa reconeix la dona, tot i 
que tothom hi veu una gran semblanca amb la difunta. 

Té relació amb aquest conjunt Cobres, si més no pel fet que fa als personatges, el 
famós trio marit-esposa (amant) -estimat que trobem a I'obra de V. Hugo Angelo, 
Tyran de Padove (1835). Aquest llibre ens interessa especialment des del punt de vista 
de la conversió del nostre tema en allegoria política, sobretot per aquella frase que 
pronuncia Tisbe abans de morir: ccTout le monde l'a crue morte, elle n'était qu'endor- 
mie ... Elle est déliée: morte pour le podestat, vivant pour tob. 

3. Els joves amants 

En aquest apartat incloc les obres que porten directament a la fixació del tema de la 
morta-viva amb I'obra de Shakesperare, Romeo i Julieta, i la seva gran difusió. Les 



dues obres que d'alguna manera menen al drama shalcesperia són el conte XLI de 
Matteo Bandello, i principalment Giulietta e Romeo de Luigi da Porto. 

El número XLI de les Novelle [I5541 de Matteo ~ a n d e l l o l ~  explica la historia de 
l'enamorament d'una parella de jovenets venecians, que s'uneixen en matrimoni se- 
cret, ajudats per la seva i comú mainadera, abans que el noi Gerardo, deixi Ventcia per 
fer un viatge molt llarg. Els pares d'Elena, l'enamorada i muller de Gerardo, en veure 
que la seva filla estava sempre molt trista i que ja era casadora, decidiren cercar-li un 
marit. Eila, com que no gosava dir als seus pares que ja era casada i no sabia quan 
tornaria el seu Gerardo, ccoppressa anc0 dal dolore, isvt:nne che resto quasi mortan. 
L'enterraren el mateix dia que, hores més tard, arribava el vaixell de Gerardo, el qual 
assabentat de la trista nova, es dirigí al cementiri amb la companyia d'un amic; després 
d'obrir la tomba i plorar sobre el cadiver de l'amada, enfollit, decidí emportar-se-la. 
Mentre la duien a la barca, li sembla que es movia. Aleshores la portaren a casa de 
Gerardo i la curaren fins que es restablí, Despres d'estar un temps tancada dins de 
casa, a la fi decidiren casar-se oficialment, bo i invitant molta gent, la qual s'adoni tot 
seguit que l'esposa s'assemblava tant a la difunta Elena. que no podia sinó ser ella. 
Aleshores Piero, el rival de Gerardo, a qui els pares d'Elena havien promes la fiila, 
volgué un judici que aclarís la qüestió, el resultat del qual fou que Elena era la muller 
de Gerardo. I 

Luigi da Porto de Vicenza publicA l'any 1539 a Ventcia la Zstoria novellamente 
ritrovata di due nobili amanti, con la loro petosa morte, zntervenuta gia nella citta di 
Verona nel tempo del Signor Bartolommeo della Scala,ll que en les posteriors edicions 
portaria el títol més breu de Giulietta e Romeo. El lloc de l'acció és Verona i els amants 
porten els mateixos noms que els del drama de Shakespeare. La trama és molt sem- 
blant a la del conte de Bandello, amb dues diferencies esst:ncials, pero: I'enemistat de 
les famílies dels enamorats -cosa que dóna més versemb~lan~a al casament secret- i 
el final tragic, que forjara el sintagma ccL'amor malhaurat de...>>, que passara a la 
historia de la literatura com un lloc comú per indicar aquest tipus d'amor negatiu. 
Porto explica també els amors de Julieta i Romeo, les famílies dels quals són enemi- 
gues eternes. També decideixen casar-se --gracies a l'ajut del frare Lorenzo, francisca i 
alquimista-, abans d'unir-se en cos i knima. Immediataiment, perd, s'hi interposa 
l'obstacle de l'enemistat entre les famílies -els Cappul1eti.i i els Montecchi- encesa 
per un combat de carrer, a resultes del qual Romeo és expulsat de Verona i s'instalia a 
Mantua. Com en el cas anterior, la tristesa de Giulietta fa que els seus pares pensin a 
casar-la. Ella, pero, al revés de l'heroina de Bandello, no accepta el marit que li propo- 
sen; aleshores els seus pares, li diuen que, per tal de veure-la contenta, fins i tot estarien 
disposats a casar-la amb un Montecchi, si no sabessin que aixo és impossible. Davant 
aquest obstacle l'únic camí és la mort. Giulietta demana ajuda al seu confessor i aquest 
li aconsegueix no ccun verb, sinó un filtre que la fari passar per morta durant 48 hores. 
Un cop enterrada, ell mateix la desenterrara i la portara al convent fins que pugui 
acompanyar-la al costat de Romeo. Giulietta realitza el projecte del frare i I'endema la 
serventa comunica a la família que la noia s'ha enverinat. L,a notícia arriba a Romeo, 
el qual creu que Giulietta s'ha enverinat de debo. S'entorna volant a Verona per veure 
per Última vegada la seva estimada i matar-se. Obre el sepulcre, s'hi fica i s'enverina, 
en el moment en que la morta aparent es desperta. Aleshores aclareixen els malentesos 
mentre Romeo expira, moment en qui: Giulietta decideix morir per un acte de volun- 
tat, com el Girolamo del conte de Boccaccio. 

Aquest conte inagura una llarga historia de versions i imitacions tant a Italia com 
en altres paYsos, sense que, pero, el tema experimenti variacions gaire importants, 
llevat del cas de Shakespeare que en depura I'aspecte tragic i tal vegada de Lope de 



Vega que, al contrari, n'accentua els trets comics. Permeteu-me que anomeni alguns 
dels textos d'aquesta llarga tradició: ctClizia)>. Dello amore di Giulia e di Romeo 
(1553); la tragedia de Luigi Groto, Adriana (1578); W. Shakespeare, An Excellent 
conceited Tragedie ofRomeo and Jziliet, (1 597); Lope de Vega, Monteses y Castelvines; 
Bellini, I Capuletti e i Montecchi (1830). En I'ambit catala cal recordar les obres de 
Víctor Balaguer, Romeo y Julieta (1849), el drama en vers Los amantes de Verona 
(1968) i Les Esposalles de la morta (1 879) i l'adaptació cbmica de Vidal i Valenciano, 
Rosada d'estio (1886).12 

4. La literatura mPdica 

Els historials mkdics posseeixin molts dels requisits de la capacitat model.litzant de 
la literatura. Ja veié Foucault que la pornografia, per exemple, expulsada de la literatu- 
ra, tornava a fer la seva entrada a la cultura sota forma de ciencia: de I'ars amandi a la 
sciencia sexualis, o d'Ovidi a Freud. La mateixa cosa passa en certa manera en el 
nostre camp de recerca, on els tractats mbdics molt aviat es fan eco de l'obssessió 
generalitzada davant la possibilitat de ser enterrat viu. Les disposicions dels morents 
són també un bon índex d'aquesta preocupació, per tal com ja des del segle XVIII 
especifiquen que no han de ser enterrats fins al cap d'uns dies. Són molts els casos de 
sepelis precipitats que pertorben la son de la gent; Ariés en recull uns quants [plgs 
464-711. Uns metges, seguint I'exemple de Wislaw i Bruhier [J. B. Wislaw, 17401 
analitzaven en l'article Mort del diccionari enciclopbdic de les Sciences médicals 
(1876) les fases d'aquesta obssessió, bo i copsant que encara vers I'any 1840, la gent 
considerava veres les histories del De miraculis cadaverum, car eren interpretades com 
a casos de mort aparent. D'aquesta barreja de llegenda i medicina sortira un dels 
exemples més clars de literatura necrofílica; em refereixo al de la dona catalkptica que 
enterren voluntariament viva i perversament cap per avall dins la tomba. 

La literatura jurídica del segle XVIII ens aporta també dades molt importants 
d'aquesta mixtura entre faula i relat historic. Son les Causes cklebres, curieuses et 
interessantes, publicades en el segle XVIII, a París i a Amsterdam, en diversos volums, 
que recullen gran quantitat d'histbries i processos capaGOs d'atraure l'interks del lector. 
En un d'aquest volums, segons ens expliquen Hauvette [pags. 10-201 i Ariés [pags. 
440-4431, es troba el cas, situat a la vila de Tolosa l'any 1706, del seiior de Saint-Alban, 
conseller del Parlament de Tolosa de Llenguadoc, la dona del qual havia mort. Saint- 
Alban, que visitava sovint la tomba de la seva muller, un bon dia va veure molt a prop 
de la tomba una dona que s'assemblava molt a la difunta, la seguí i veié que pujava 
cuita-corrents en una carrossa. Després d'una recerca el conseller aconseguí l'auto- 
rització d'obrir la tomba i descobrí que era buida, cosa que el porta a demanar al 
tribunal la restitució de la seva legítima muller, ara esposa d'un altre. És aleshores que 
ens assabentem que de joveneta aquesta havia estat promesa del senyor de Sézanne, el 
qual, en rebre la noticia de la seva mort, va voler veure-la per ultima vegada, amb la 
intenció de matar-se al seu torn en la mateixa tomba de I'amada, descobrint, pero, que 
encara era viva. Després de passar uns anys fora de Fran~a ,  carregats de nostilgia, un 
bon dia tornaren a Tolosa, on, bo i coincidint amb el cinqub anniversari de la seva 
mort, havien volgut veure la tomba origen del seu destí. El tribunal que havia de 
decidir la vella qüestió (ca qui pertany la donab  -que ja trobavem en un antic conte 
oriental- al contrari del que passava anteriorment, quan es reconeixien gairebé sem- 
pre els drets de ((druderia, per damunt de les raons de I'estat i la institució, condemna 
la dona a tornar amb el marit. Davant la impossibilitat, perb, &executar aquesta 



sentkncia, ordena que ingressi en un convent. La similitud amb les histories de Boccac- 
cio i de Bandello és molt gran, i posa en dubte el caract~:r veridic de la cccausew. Com 
veiem, doncs, també la cikncia es feia eco d'aquest tema, mostrant-ne les arrels ances- I 

trals; preocupació que desapereixera, segons el parer dYAries, a la fi del segle XIX. 

5. Conclusió 

Aquesta breu analisi d'algunes obres m'ha permks, en primer lloc, descriure el camí 
del poema narratiu, més despullat d'elements realistes i més proxim a la llegenda, a la 
narració o al drama de la mort i la resurrecció de l'heroyna; la vinculació del tema amb 
l'acció teatral, -fins i tot en els poemes narratius en quk, ben analitzats, trobariem de 
segur molts elements dramatics- ens remet encara al ritual iniciatic que hem analitzat 
al comenpament. En segon lloc he pogut determinar els (elements constants i comuns 
de tot aquest seguit d'obres; elements que ara acabarem de precisar, bo i subratllant 
llur funció en l'economia general del tema. 

I. Desig dels personatges es manifesta de vell antuvi a) per un amor anterior, normal- 
ment juvenil i fins i tot infantil (Vegeu Bandello, Da F'orto, Shakespeare, Lope de I 

Vega, inspirats en els amors juvenils de Flor i Blancaflor o de Girolamo e Salvestra, del 
conte de Boccaccio, que daren lloc també als famosos Amantes de Teruel); desig que 
rebra en alguns casos una definitiva sanció mitjangant ('a.1) el casament secret dels 
joves amants, ajudats per un auxiliar. En altres casos, els més antics, el desig crea una 
b) situació d'adulteri, per tal com el personatge femení esta lligat a una altra persona 
(obstacle). Tal és el cas de Cligks, Eliduc, els contes de Boccaccio. El desig representara, 
en general, l'estat primigeni o natural que els herois malden per conquerir o reconque- 
rir mitjangant l'eliminació dels obstacles i la superació de les proves. El triangle marit- 
esposa (amant)-estimat és redui5le a binomi, car els amants són expressió d'una unitat 
primer dividida i al final unida de bell nou ja sigui tri~gicament o feligment, i és 
importantissim per a la comprensió general del mite tant en la variant literhria com en 
la política. 

11. Obstacle: a) en els primers poemes narratius i en els primers contes esta representat 
pel marit. En els contes posteriors, els protagonistes dels quals són persones joves, 
l'obstacle és b) el casament forcat o la promesa de matrimoni, obstacle reduplicat a 
partir de Da Porto mitjangant l'odi interfamiliar; c) l'obstacle en alguns contes és el 
destí, com ara la mort anunciada de la Bella dorment. 

111. La prova o possibilitat de salvació: la mort és: a) mitja: a. I )  per defugir el marit (les 
primeres narracions i poemes narratius); a.2) per evitar el casament (les altres); b) 
gracies a un instrument: b.1) natural (Boccaccio, Visconti, Bandello, etc.); b.2) artifi- 
cial: filtre (Da Porto, Shakespeare, etc.). 

IV. Tomba: a) tipus de tomba, b) temps de permankncia dins la tomba. Aquest punt és 
importantíssim per veure el progrés de la versemblanpa en la representació literaria del 
nostre tema. 1) centenars d'anys: Osiris, Els set dorments cl'Efes, la Bella dorment; 2) 
dies o hores: gairebé totes les narracions que he agrupat em els punts 2 i 3. d) tomba 
com a uni6, c. 1) tragica (Porto, Shakespeare, etc.), c.2) o com a unió felig = resurrec- 
ció. 



V. Resurrecció: a) superació total de la prova (feliq) per efecte de a) natural (desper- 
tar) 

b) final d'efecte del verí 
c) intervenció de l'amant: Orfeu, Bella dorment 
d) miracle: tradició cristiana (Els set dorments &Efes, Llitzer), etc. 

VI. Judici. Després de la resurrecció, es dóna en alguns casos, com ja hem vist, una 
confirmació dels drets de l'heroi (la possessió de la protagonista), cosa que ja era 
implícita en el fet mateix de participar d'alguna manera en la prova de la mort i de la 
resurrecció. En les narracions que hem examinat la identificació la fan: 

a) la Mare de Déu, element sobrenatural (Juan y Angela). 
b) autoritat: el Bisbe, els notables (Boccaccio, Bandello). 
C) els homes comuns. 

Notes 

1. Anicet de Pagés, que tant seguí i admira Balaguer, tracta el tema de la morta-viva 
en la seva poesia La flor de llir, on narra la mort d'una noia -simptomaticament 
orfena- que ha de deixar el seu amic (desig) perqut el rei vol casar-se (obstacle) amb 
ella. La noia mor (sortida per defugir el casament imposat) i el pastoret la salva (acom- 
pliment del desig). El poeta es mou, com veiem, en l'ambit tradicional i mític del tema. 
En L'anima en pena, en canvi, lliga -com fara Maragall en la primera part de El  comte 
Arnau- el tema de la ((morta-vivan (l'abadessa) amb el de (d'lnima en pena)). Sem- 
blant relació s'estableix també al poema de Guimera Romiatge. Es un binomi que, 
juntament amb el motiu de l'orfena, no deixa de ser indici d'una inquietud i d'un 
malestar subterranis, que denuncien la prestncia d'un pare mort. El lligam és, com 
veiem, important perquk en aquest determinat moment de la cultura catalana, igual 
que en el conte de la Bella dorment, tot sembla sumit en un estat que fluctua entre la 
vida i la mort, com el comte Arnau o el Jueu Errant o Orfeu sense Euridice, les canqons 
del qual sorgeixen precisament d'aquesta abstncia. Pagts ens presenta en ambdues 
poesies sengles exemples del despertar miraculós de la morta, fet important car consti- 
tueix un correlat del caracter diví de la morta: 

L'anima en pena: la morta 6s estesa 
damunt de l'altar 
vestida de monja 
C..) 
Jesús, quin miracle! 
(...I 
la morta els ulls obre, 
i es posa a plorar, 

La jior de llir: - No és morta -tothom crida, 
-Miracle! -tothom diu, 

2. Tot i que no existeix un estudi totalment exhaustiu del tema, Alesandro Torri 
[dins Luigi da Porto, Giulietta e Romeo, novella storica, 183 11, basicament pel que fa a 
alguns texts de la literatura italiana, i sobretot Henri Hauvette [1933], pel que fa a les 
literatures italiana, francesa i espanyola, han reunit forqa material sobre el tema. 



3. B. BETELHEIM, P~icoanalisis de 10s cuentos de h,adas, Ed. Critica, Barcelona, 
1980. Dins les Anciennes Chroniques de Perceforest (s/:XV) és on trobem la primera 
versió coneguda del tema de la abella dorment)); BASILE, aSole, Luna e Tal ia~ dins el 
Pentamerone; Ch. PERRAULT, ((La Belle au bois dormani)), dins Histoires ou contes du 
tempspassé, Paris, 1697; GERMANS GRIM, ((Dornrosche~~~, dins Kinder und Hausmar- 
chen gesammelt durch die ..., 3 vols., Frankfurt, 1974. 

4. P. Rajna, Le questioni d'amore nel Filocolo del Boccaccio, ctRomanian, t. XXXI, 
1901, pags. 58-60. 

5. La mateixa autora ens diu, bo i indicant-nos i'ori,gen cantat del lai [Eliduc vv 
1-31; 

D'un mut anc'ien lai bretun 
Le cunte e tute la reisun 
Vus dirai ... 

6. Aquest ús del filtre prové segons HAUVETTE [ I933  1081 de I'idilli de Dafnis i 
Cloe. Trobem també el motiu del fals-veri en la novella de Xenofont #Efes, Efesiaques 
o Aventures d'Habrocoma i Antia. 

7, Decamerone, X, 4. 
8. Vegeu Hauvette, cit.: 70-80, el qual diu que aquesta obra tingué una certa conti- 

nuació en una tragkdia perduda del segle XVI, en un melodrama que es representava a 1 
la Florkncia del segle XIX, en una bpera titulada Guido et Ginevra, estrenada l'any 
1838 amb música dYHalkvy i llibret d'Scribe i en un poema titulat Ginevra que publica 
el poeta Jean Aicard a la ((Revue des Deux Mondes~ el dia 15 de desembre de 
1908. 

9. SERMINI, Novelle, a cura d'Alberto Colini, vol. I., Lanciano, 191 1: 11-35. 
10. Matteo BANDELLO, Novelle, a cura de Francesc0 F;lora, Mondadori, 1935. 
1 1. LUIGI DA PORTO, Giulietta e Romeo, a cura di A1e:ssandro Torri, Pisa, 183 1. 
12. Vegeu LUIGI DA PORTO, OP. cit. que conté, a més ((altri casi di sonno proiungato, 

o di morte apparente procurata con bevande preparaten. Vegeu A. Par [1931]. 
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