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El glaç natural
Indústria rural que desapareix

EL fonament de la indústria del glaç natural està en I'emmagat-
zematge del glaç a 1'hívern í en la seva venda a l'estiu. Mal-

grat la senzillesa de la indústria, el seu establiment requereix dues
condicions primordials:

a) Installació dels pous en lloc de fortes glaçades i bones
aigües.

b) Proximitat a les vies de comunicació, amb els llocs de con-
sum no gaire allunyats.

Abans de la creació dels moderns mitjans de transport í de la
fabricació artificial del glaç, aquesta indústria girava moltes tones
de mercaderia a Barcelona i a altres llocs menys importants. El
rengle de muntanyes que van des de Sant Llorenç del Munt a la Tor-
dera, amb alçàries per damunt els 400 metres, ben comunicades
amb la capital, oferien molts llocs per a l'establiment de pous en
bones condicions de producció í venda. En augmentar les exigèn-
cies i el refinament de la vida moderna, el consum del glaç ha
augmentat en proporció gegantesca, í la indústria s'hauria estés
ajudada del millorament de vies í mitjans de comunicació, sí la
competència del glaç artificial, produït a mesura que es va venent,
fetes les comandes per telèfon i servides per camions lleugers que
es fiquen per tota mena de camins, no hagués donat el cop de
mort al glaç natural, que no pot vendre's a un preu més baix que
el del seu competidor, ni amb la precisió í rapidesa a qué s'ha
acostumat el client.
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Essent el consum de Barcelona el que sostenia altre temps
aquesta florent indústria, els forts drets d'entrada i les dificultats
d'ordre fiscal i administratiu, han contribuït a minvar fins a 1'anul-

lament l'entrada del glaç natural a la nostra ciutat, que tostenips
tingué gran cura d'aquest servei, com ho testímoniegen els nom-
brosos documents existents al nostre arxiu municipal referents
a delibera :ions dels consellers respecte al servei de neu o glaç. ,

Així, doncs, aquesta indústria solament pot reviure encara en
llocs on pot obtenir -se el glaç i consumir-se en plaça, conc passa
a Puigcerdà, la Molina i Núria, on les dificultats que han mort
aquesta indústria rural no tenen cap ef-,ctivitat.

De tota aquesta indústria que tingué tanta iniportància en al-
tres temps, com ho demostren els documents i els nombrosos pous
abandonats, solament he pogut veure un pon en activitat i he as-
sistit a la seva fi El darrer pou de l'Avencó, al Congost, ja no
recollí glaç l'hivern 1931-32 no podent vendre tota la collita de la
campanya anterior.

Pous i pones

El pou de glaç és una construcció de pedra, coberta. Se'n tro
-ben exemplars prop de les vies de comunicació arreu de Catalu-

nya, peró no tenim gaires dades de la seva distribució geográfica,
feina llarga i sobre la qual agrairia tota aportació que se m'indi-
qués. En les regions pirenenques allunyades de poblacions no
s'han trobat vestigis de pous; aquests es troben en niés abundor
a les proximitats de Girona, Tarragona í Barcelona, on les mUn-
tanyes no estan massa lluny de les vies de comunicació poc acci-
dentades. Pels camí rals de Moià, Lluçanès, Vic i Girona baixaven
els carros cap a Barcelona carregats del glaç produït en les serres
de la Selva Negra, Bertí, pla de la Calma i Montseny. Els vuit
o nou pous compresos entre Moià i Sant Quirze Safaja, treballaren
fins fa cosa d'uns quinze anys. Al camí ral de Girona, entre Tren-
tapasses i Llinars del Vallés, a una alçària inferior als 200 metres,
existeix un pou la fotografia del qual fou publicada en el volum Ca-
ta lunya, pàg. 510, de la Geografia general de Catalunya de F. Car

-reras Candi, amb un títol equivocat que el situa al Montseny. Fa
molt de temps que ja no treballa, bo i essent un deis millors
construïts.

En el pla de la Calma i punts sobirans del Montseny i Matagalls
es veuen algunes pones, que són cavitats no tan amples ni profun-
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des com els pous, i que emmagatzemaven neu atapeïda que es

cobria amb rama, però el producte de la qual era molt més difícil

de sotmetre a l'exportació.

Pous del molí de l'Avencó.—El molí de l'Avencó está situat al

fons de la Llavina, on es recullen la major part de les aigües del

vessant de ponent del pla de la Calma, portant un bon cabal d'ai-
gua que no s'eixuga ni al fort de l'estiu. Pels volts del molí co-

mença a filtrar, i es perd totalment, quan hi baixa poc cabal, abans
del seu aiguabarreig amb el Congost. Per al molí de l'Avencó sem-

pre pot disposar -se d'un cabal que permet de moure els molins de

farina i Toldó que té establerts i que encara funcionen. El molí

està a uns 10 minuts d'Aiguafreda i a un quart de l'estació del fer
-rocarril, però radica en terme de Tagarnanent.

^ris	
't ,.

Croquis de situació dels pous i basses de 1'Avencó

Aprofitant la nieva estada a Aiguafreda des del juny del 1931
al maig del 1932, vaig voler seguir tota la vida de l'únic pou de
glaç en activitat dels tres que posseeix el dit molí. Però... ai las!
vaig fer tard: el darrer hivern fou també el darrer per al pou. La
bassa s'omplí a darrers de desembre i es desglaçà el març, en apa-
rèixer les violes que t?pissaren les basses de verd i morat. Essent
testimoni de les acaballes de l'explotació, he pogut recollir algunes
dades i assistir a les feines de l'exportació, ja que no he estat
a temps per a fer les fotos de la recollida de glaç. Qui vulgui el
d ocument gràfic de l'esmentada operació trobarà en el citat volum
de la Geografia general de Catalunya, a les págs. 508-509, dues
fotografies de la serradura i càrrega de blocs a l'Avencó.
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Basses i pous. —Les basses són excavades a terra i són pastu-

ratges d'estiu. L'aigua hi va per un rec, que és el que omple la

bassa del molí, del qual es deriva la quantitat suficient per a oIn-

plir les basses on es va glaçant. Aquestes basses tenen de 60

a 80 cros. de fons.
Els pous tenen una part sota terra, que constitueix el veritable

magatzem, i una coberta en mitja taronja, a flor de terra. El pou
óc rirri,1 ,r i tó 1oc

seves parets re-
vestides per un
inul' de pedra se-

/	 r e ca. Les seves mi-
°'°^° g '<
r ^° < 	2	 F

des són variables.
En el dibuix hi ha

<-^• °=u• anotades	 les	 del
segon pou de l'A-

)aiia. vencó,	 al qual
vaig baixar i vaig
obtenir	 la	 foto
que en publiquem.
La volta arrenca

WD°o^^r a un o dos metres
sota	 terra	 i	 és

1	 circular o apun-

t ça t	 secció	 tada i rebaixada.

Pou n.° 2 de l'Avencó (en activitat). Escala 1:400	 A la part inclina-
da que forma la

volta recoberta de terra hí ha dues obertures: una per a l'entrada
deis homes, que hí posen una escala recolzada a la porta, sobre
el glaç, la qual, per a major seguretat, va lligada a la soca d'una
alzina; l'altra obertura serveix per a introduir i extreure el glaç per
mitjà d'una politja i un petit torn. Aquesta installació está pro-
tegida del sol per un cobert de branques. Les dues obertures van
tapades amb fustes, sacs i tot el que puguí protegir la merca-
deria contra l'augment de temperatura exterior. Cabuda, unes
3.000 càrregues.

L'utillatge de la indústria consisteix en serres, ganxos, martells,
destrals, sàrries i motlles per al tall regular del glaç. No hi ha
tampoc nomenclatura especial. Antigament eren usats uns motlles
de planxa que prenien forma ovalada i eren omplerts de neu que
es glaçava. Encara resten alguns d'aquests motlles al molí.
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LES DUES ISASSES DE GLA,' DEL MOLÍ DE L'AVENCÚ.
PER NO 11A\'ER-SE RECOLLIT A TEMPS EL GLAÇ, VA EN CAMÍ DE FONDRE *S

DII. A. Gnllnrdu

EL 1'OU N. 0 I DE L'AVENCG I AILINDONAT.

EN LA FOTOORAI'IA APAREIXEN LA UOCA DE TIZE13ALL 1 LA WENTRAUA
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ENTRADA DEL POU N.° 2 DE L'AVENCÚ

Lwrw,ðf f

INTERIOR DEL POU N.° 2 DE L'AVENCV, EL JULIOL DEL 193[. EXTRACCIÓ DE BLOCS DE GLAÇ
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Operacions de càrrega i descàrrega. —En començar el fred, es
deriva, a les basses, aigua que aviat es gela. Es va donant més

aigua, fins que el glaç té uns 20 cros. de gruixària. Llavors es fa la

campanya de recollida. En la darrera hivernada hi treballaren uns
40 homes, els quals hagueren d'ésser demanats a altres obres i pa-
gats a preus Inés alts que els corrents. Hom no [roba exagerat
aquest nombre d'obrers si té en compte que hi ha els elements se-
güents: serradors, que tallen els blocs guiats per uns llistons de
fusta que no es poden arribar a dir motlles, i amb unes serres
de fusta sense nervi, i fan blocs d'uns 120 x 70 x 20 cros. i d'un pes
de 110 kgs.; carregadors, que carreguen els blocs agafats amb gan-
xos per evitar el contacte amb les mans; carreters, que porten les
càrregues al pou; descarregadors, que descarreguen els blocs i els
baixen al pou amb la corriola; collocadors de glaç en el pou, se-
gons es veu en el dibuix adjunt; talladors de rama, la qual, junt
amb la palla, es posa entre els blocs per evitar el soldatge i també
es colloca al fons i a les parets del pou; homes que encenen i en-
tretenen focs per a escalfar les mans dels treballadors; i els que
esmolen les serres, que s'esmussen sovint.

Es comprèn així com en el moment de la càrrega hi ha d'haver
una munió d'homes treballant, puix que la feina ha d'ésser ràpida
per tal d'aprofitar una segona gelada í doblar la producció.

A la bassa del molí es recull glaç, que es pica i serveix per
a omplir espais entre blocs; en aquesta feina hi ha destinats també
alguns homes.

Al fons del pou es posa un gruix de rama de prop d'un metre,
per evitar el remolliment. A les vores, també s'hi posa, per fugir
del contacte amb les parets. Es posa després un pis de blocs se-
parats entre ells per glaç picat, rama i palla. S'estén un altre pis
de rama petita i palla í a sobre d'un segon pis de glaç, i així fins
a omplir; es tapa tot amb palla i es procura que durant l'extracció
el material resti sempre cobert d'una bona capa de palla.

Es tanca hermèticament el pou i s'esperen les comandes.
Per a la descàrrega calen dos o tres homes. Aquests baixen

al pou, i, un cop descoberts i nets els blocs, els fiquen en sàr-
ries i posen palla on poden. Quan la comanda està ensacada al
fons del pou, es puja amb la corriola i torn i es carrega al carro;
l'operació es fa sota el cobert i són preferides les hores de
Inés fresca.

El radi de venda d'aquest pou arribava fins a Manlleu per dalt,
i a la Garriga per baix. Aquest glaç dura més que l'artificial i és
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més pur. Es venía a 8 cèntims el quilo en el pou, í a 10 cèntims
portat a casa.

En acabar l'any 1931, el masover va acabar el contracte i es
retirà. El masover nou no ha continuat, per ara, el negoci; i això,
combinat amb la poca calidítat de l'estiu del 1931 i fins del 1932,
í la venda molt fluixa, ha influït en la desaparició total de la ¡u-
dústria del glaç natural.

Els altres dos pous han servit en altres ocasions en qué arri
-baren a omplir-se.

ANTONI GALLARDO

ELS CATALANS PEL MÓN

De Berlín a la frontera polonesa
(Notes d'un estudiant excursionista)

A
RRIBA Pentecostés i Alemanya veu florir els seus camps, í troba
les aigües dels seus llacs i dels seus rius prou tèbies per

capbussar-s'hi, í el sol prou ardent per a poder -ne sentir la carícia
fins a cremar-se'n la pell. Després de l'hivern fred i fosc, aquest
sol, aquesta Llum, aquest despertar vibrant de la natura, arrenca
crits estridents de joia als alemanys í es «llancen» per camps i bos-
cos com si volguessin renéixer al compàs d'aquesta renaixença de
la terra.

Setmana de vacances. Motxilles en dansa. Colles de nois i no-
ies amb indumentària d'excursionista. (Qué hi fa que moltes vega-
des no hi hagi a la motxilla més que un bocí de pa amb un xic de
mantega ?). Hom obté sensibles reduccions en el preu dels viatges.
Hom pot dormir per molt pocs pfennige, a les Jugendherbergen
(allotjaments per a la joventut), que en nombre d'unes 2.200 estan
distribuïdes per Alernanya.

La Universitat de Berlín compta amb un Institut für Leíbes-
übungen (Institut per a exercicis corporals). Tots els estudiants,
a la Universitat, estan obligats a practicar algun esport en aquest
Institut, i sense el certificat corresponent, no poden presentar-se
a cap examen. Hom pot elegir lliurement futbol, tenis, rugbi, boxa,
lluita, jiu-jitsu... í wandern (excursionisme).
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Habitualment les excursions duren un dia o dos (dissabte tarda
i diumenge). En són anunciats amb uns dies d'anticipació l'itine-
rari í el pressupost, i el nombre de les inscripcions sol limitar-se
a 20. Un alumne de l'Institut actua cony a guia (führer). Confec-
ciona els horaris, cura d'obtenir els bitllets del tren, d'escriure a la
Jugendherberge perquè reservin places per a passar la nit.. tota
la feina d'organització recau sobre d'ell. Ja en camí, el guia es
preocupa d'orientar-se (amb l'ajut d'excellents mapes a una escala
di : 100.000, on hi ha indicats camins i camínets), de comprar els
queviures (si l'excursió és d'alguns dies i es menja en comú), de
coure el menjar, de buscar els companys que hagin pogut extra-
viar-se, d'ordenar les hores de dormir. . En totes les dificultats que
sorgeixin ha d'estar amatent per a resoldre -les. Reclama l'ajut
dels altres companys d'excursió; però sempre reserva per a ell la
feina més pesada. És, a la vegada, guia i cap del grup. És cap, sense
que cap detall de la seva conducta envers els altres companys de]
grup ho recordi, sense la niés ínfima formalitat <inílitarítzada». Po-
dríem dir que és un cap en «latencia» i que entr aria en funcions sí
es presentés algun conflicte intern, o amb alguna de les persones
que es troben pel camí.

Per la setmana de Pfíngstferien (vacances de Pentecostés) es-
tava projectada una excursió cap a la frontera polonesa. Malgrat
ésser encara «novell» a Berlín, malgrat les dificultats per a soste-
nír una petita conversa en alemany, la «frontera polonesa» era
una temptació constant... Era un crim de deixar-se perdre una oca-
sió semblant per a conviure amb una colla d'aquests nois nordenys,
per a endinsar-se en el més íntim d'aquesta natura tan diferent de
la nostra, (i, també, tan bella! «la natura sempre ho és, de bella»),
per a embaumar-se de camp, després que a la ciutat hora se «sa

-tura» de carrers, i d'autos, i d'aparadors, i d'imatges cosmopoli-
tes, standard...

I el dilluns de Pasqua, a les vuit del matí, ens trobàrem a l'es-
tació de Charlottenburg 13 companys (4 noies í nou nois; més tard
s'agregà un altre company) disposats a installar-nos en el tren que
havia de conduir-nos camí de Francfort an der Oder, fins a Top-
per, on a les 12 començava la nostra caminada. Durant l'excursió
es féu nit a la Jugendherbergen de Lagow; en un convent cister-
ciense de Jordan Paradis; a Meseritz, en una escola catòlica; a
Tirschtiegel, en una Evangeliches Gemeindehaus.
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Els llits de les Jugendherbergen no poden pas ésser qualificats

de tous. Hom s'aconsola de la seva duresa pensant que porta uns
quants quilòmetres a les cames i que els llits durs són extraordi-
nàriament «higiènics ». Als llits hi ha mantes, però no llençols.
Ah 1 però els alemanys no es resignen a sofrir totes les incomodi-
tats que això representa... (els alemanys no deixen el pijama ni per
a dormir sobre sacs de palla). I heus aquí l'Schlafsack, el sac per
a dormir que cada estudiant, cada excursionista porta a la mot

-xilla. 1 en qualsevol Jugendherbergen honi es fica dintre del sac,
com el cargol a dintre de la clova.

Durant el cinc dies de WVanderung, gaudírem d'un sol radiant.
D'un sol com el sol de Catalunya. 1 d'una calor com la que es pu-
gui sofrir en ple juliol a casa nostra (cosa que no volien creure de
cap manera els altres excursionistes). Molts prats, molts de bos-
cos, camps de blat... La calor arribava repentinament i cada brí
d'herba apareixia ufanós, amb una mena de desvergonyida volup-
tuositat. Els camps, els arbres i el cel conjuminaven harmònica-
ment llurs colors, suaus, «acariciadors», sense cap de les estridèn-
cies de la nostra Mediterrània. Sovint vorejàvem llacs bellís-
síms. És una sensació de repòs, d'equilibri, de sedant la que donen
aquestes terres. I, ensems, a la primavera, no poden dissimular la
vida que bull en les seves entranyes. Llavors, sense que sabés
«com)), sentia reviure en mi les impressions, llunyanes, que més ha-
vien frapat el meu esperit, en creuar els nostres boscos, en con-
templar la nostra mar... 1 sentia la terra nadiva niés a prop meu
que quan la trepitjava setmanes, o mesos, o anys enrera.

Jo era l'únic estranger de la colla. Aquesta, doncs, apareixia
davant meu amb una «unitat de carácter», que li donava la ma-
teixa condició d'alemanys dels seus components. I cinc dies de
convivència amb aquests, no són prou perquè hom pugui parlar de
diferències de pobles, sinó de diferències de races.

Podría reduir a cinc les característiques d'aquest grup que més
ens fraparen, í que són altres tantes diferències si intentem de com-
parar-les amb un grup de casa nostra: resistència al silenci, manca
de capacítat d'improvisació, sentit de responsabilitat, sentiment de

comunitat, companyonia. Catorze nois i noies, joves, són capaços
de passar -se mitja hora, tres quarts, una hora junts, sense dir ni
piu. Hom es queda silenciós tranquillament, naturalment, sense
sentir el més lleu enuig pel silenci, embrancat en el teixir í desteixir
dels seus propis pensaments. L'«humor», però, els és molt plaent.
I per emplenar els buits dels moments de repòs, hom conta anèc-
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VISTA PARCIAL DE LAGOW

Cla. A. Vidnl

DE BERLÍN A POLÒNIA. CUINERES 1MPROVJTZADES
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CAMí IDE TIRSCIITISOEL

PREPARACIÓ DEIS VíMETS PEE A LA PAIIRICACIÚ DE MOIILES, LA INDÚSTRIA TÍPICA DE TIRSCIITISGEA
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dotes o historietes, o es canten cançons, que ja s'han preparat
abans; però acabat el «repertori », torna el silenci.

Generalment els components d'una excursió es troben per pri-

mera vegada. Sobretot en les Wanderungen de princípis de semes-

tre; malgrat d'aquest mutu desconeixement, tothom es lliura sense

la més petita vacillació als treballs que requereix la vida en comú:
preparar el menjar, buscar aigua o llenya, pelar patates (menjar
nacional d'Alemanya), rentar les olles. I sense diferències ni consi-
deracions de sexe. Les noíes són senzillament uns companys més,
que neden en les aigües fresques dels llacs, cona els mateixos nois,
i porten motxilles tan pesants corn porten aquests. No és necessari
que el guia ordeni el treball que correspon a cada u; tothom té
prou sentit de responsabilitat per a saber el que ha de fer. I el
sentiment de comunitat (íntimament lligat amb l'anterior), és de-
mostrat en el respecte que cada company mereix a tots els altres.
Es detesten totes les bromes que poden molestar el company. A la
cambra, apagat el llum, tothom resta quiet sense gosar tossir per
tal de deixar dormir tranquillament els altres. En la majoria de les
Jugendherberge, hom ha d'anar-se'n al llit a les 10 h. Si alguna
vegada, però, hom pot retirar-se a l'hora que vol, posa tota cura
a no despertar els que ja dormen. Hom no pot pas concebre que
es molestí un company ni en nom de la barril.

Cinc dies de convivència són prou perquè sorgeixi, entre alguns
dels 14 joves, alguna amistat profunda que perduri niés enllà de
l'excursió. Però aíxò arriba rarament. La convivència correcta
i ensems desproveïda d'atencions ridícules es produeix amb una
espontaneïtat admirable. Però no res més. De retorn, cada u al seu
neón habitual.

Són pocs els estudiants alemanys que no saben música. Quasi
tots poden tocar algun instrument. I estimen enormement el cant.
No hi ha excursió sense el seu programa de cançons. Hom es pro-
cura llibrets (editats amb una profusió extraordinària) que perme-
ten a tots els membres d'una colla de cantar a la vegada. En les
cançons vibra una bona part de l'ànima alemanya.

Arribàrem a Tirschtiegel, al caient de la tarda. Tinguérem temps
de passejar-nos per la població, de parlar amb alguns dels seus ha-
bitants i de contemplar una indústria pròpia d'aquesta població: el
treball del vímet per a nobles. A Tirschtiegel hi ha la Duana germa-
n o-polonesa. La tivantor entre aquests dos pobles se sent pesar
ext raordinàriament en aquesta línia de la frontera. Les autoritats,
els empleats, es manifesten rígidament, i accentuen el malestar.
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Des de les set de la tarda fins a les nou del matí, la frontera
está tancada. Recalcats damunt la barra que creua la carretera,
els companys d'excursió no es ca p çaven de repetir-me que «aquei-
xes» terres havien estat alemanyes i que estaven poblades per
alemanys...

Malgrat el meu passaport espanyol, no vaig poder entrar en
terres poloneses. En plena carretera, l'autoritat polonesa m'exigia
el Visat... I, ben a desgrat meu, em vaig quedar amb les ganes d'ha-
ver estat a Polònia.

AUGUST VIDAL

Berlín, maig de 1932.

L'obra de Capmany
model de mètode històric

La història catalana a] segle XVIII

P ER una reacció ben explicable en una renaixença nacional, els
catalans del segle xix han cercat principalment els grans ho-

mes de llur pàtria en els temps de la independència. ¿No s'haurien
oblidat un xic, potser per no haver-ne mesurat la importància, d'un
segle durant el qual, en el secret de les resurreccions econòmiques,
maduraven ja les condicions necessàries d'una consciència nova?

Nosaltres desitjaríem d'assenyalar ací i a aquells a qui inte-
ressi la comprensió de la història social - és a dir, de tota la his-
tòria - de llur país el molt que hi ha encara a cercar en l'obra del
vell historiador de la prosperitat barcelonina: Antoni de Capmany
i de Montpalau. No es tracta d'una millor utilització de fets i de
textos, sinó, sobretot, d'un esperit a ressuscitar i d'un mètode
a retrobar que no han pas posat prou de relleu les mil citacions
fetes de l'obra ni els mil homenatges que Ii han estat retuts. Per
l es seves qualitats històriques excepcionals, per l'originalitat del
seu esperit, per les seves anticipacions sobre mètodes completa-
ment moderns, Capmany tè encara molt a dir sobre la seva terra
i a la seva terra. Veurem cons l'observació pot estendre's de Cap-
many a tot el segle XVIII í de Catalunya a tot Espanya.
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La gènesi de l'obra de Capmany i l'esperit del segle xvut. —Elna
primera manifestació d' «esperit modern» al segle xvin, la trobarem
en la gènesi mateixa de l'obra històrica en qüestió. Les «Memorias
históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua ciudad
de Barcelona» foren degudes en 1779 a la iniciativa de la «Real
Junta particular de Comercio» de Barcelona, que reincarnava ales-
hores, des de feia uns vint anys, el Consolat de Mar medieval. Una
simple assemblea de comerciants, però lliurada a la tasca de presi-
dir la resurrecció económica catalana, i convençuda que un tal
paper exigia una preparació científica, a la qual la història devia
prestar els més segurs fonaments; l'arxiu palesa l'esperit històric,
i també «geogràfic », de què donaven proves en tota ocasió els po-
nents a les Assemblees de la Junta, ja es tractés de cercar noves
vies comercials, ja de reglamentar la producció de la indústria.

Els primers treballs d'Antoni de Capmany, al contrari, sembla-
ven allunyar -lo, almenys aparentment, de la història del seu país
natal, Catalunya, í fins de la història i tot. Afectaven tots ells, fins
aquest any de 1779, la filologia o la literatura castellana; l'últim,
una «Filosofia de l'Eloqüència », en 1777, romania ben Lluny de la
història econòmica, i hom podria preguntar-se a dret si els avan-
tatges que la «Junta de Comercio» de Barcelona prometia al seu
historiador no foren els veritables orígens de la vocació històrica
de Capmany. Però ]'Arxiu de la Junta ens prova irrefutablement
que ens trobem en realitat davant un cas de niés alta significació
històrica.

Unes lletres ens encerteíxen, en efecte, que en assabentar-se,
a Madrid, de les íntencíons de la Junta de Barcelona, Capmany
tenia ja entre mans «un trabajo ya hecho y muy adelantado me-
diante un estudio profundo en la historia política y económica de
esta capital y principado», i la Junta, curosa del rendiment fins en
matèria d'activitat intellectual, i volent evitar doble feina, s'avin-
gué a utilitzar aquest treball, després d'haver esbrinat, d'altra
banda, en quina estimació era tingut Capmany.

La gènesi de les obres de Capmany no és, doncs, una assem-
blea de comerciants encarregant a un historiador oficial d'aixecar
un monument a la seva glòria, ni menys encara el cas d'un histo-
riador cercant prop de rics protectors un suport per a una obra
personal. És, al contrari, l'encontre - tan rarament esdevingut 

-d'un grup d'ínteressos que cerca de situar-se a un punt de l'evolu-
c ió històrica, í d'un íntellectual ja capaç de reconèixer, per ell ma-
teix, que la veritable història d'un poble descansa en la de la seva
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activitat material i de les variacions de la seva estructura social.
Llambregades llançades per la burgesia ascendent vers la veritable
ciència i pels savis vers la sòlida realitat, heus ací resumit tot el
segle xvili.

Capmany jutjat pel segle XIX.— Potser per ésser massa del seu
segle, - tan ple de transformacions, de recerques í d'ínnovacíons
en l'ordre econòmic - el segle següent l'ha tan mal comprès. Sens
dubte hom cercà en ell les afirmacions més segures sobre l'antiga
glòria catalana. Sens dubte els industrials proteccionistes veieren
en el seu mercantilisme un signe precursor de llur nacionalisme
econòmic: però llur ambíció afanyosa de dominar el mercat nacio-
nal era ben migrada al costat de Capmany teoritzador de l'expor-
tació colonial i historiador de l'expansió barcelonína.

No podía cabre tampoc entre les glòries pròpiament nacionals,
que la fervor dels catalans féu reviure el segle passat, aquest bar-
celoní esdevingut madrileny apassionat, aquest filòleg aferrat a de-
fensar la llengua castellana: no és que hom fos ingrat envers ell:
Barcelona volgué tenir l'honor de conservar les seves cendres,
i l'Acadèmia i la Ciutat lí dedicaren cerimòníes. Els homenatges tri-
butats foren, però, quelcom freds í oficials: es lloà el patriota de la
guerra de la Independència, ço que era legítim, í l'eloqüent aca-
dèmic, ço que era de poc. Els historiadors, sabent que lí devien,
a còpia de citar-lo, lí feren potser millor justícia; però massa so-
vint el citaren llavors com a font i com se sol fer d'un cronista
assenyat, sense adonar -se gairebé mai que era, més que no pas
ells, un historiador constructiu.

Pocs estudis, en tot cas, han estat dedicats a 1'historíador. L'ar-
ticle de Milà i Fontanals (1852, Diario de Barcelona) i l'elogi aca-
dèmic de Forteza (1857) són obres de filòlegs, que es recusen per
jutjar l'historiador i mal comprenen l'economista. Voldríem nos-
altres, al contrari, fer veure, mitjançant textos coneguts, a més de
cites inèdites dels manuscrits existents a l'Institut d'Estudis Cata-
lans (Arxiu de la Junta de Comerç, Ba 66), que l'originalitat de
Capmany com a historiador í com economista ha estat, encara;
mal valoritzada í compresa com es mereix.

Capmany innovador en matèria d'història. —No volem dir ací
que Capmany inventés ni tan solament apliqués per primera ve-
gada totes les idees que assenyalarem en la seva obra: tot el se-
gle xvin oferia l'ahnosfera necessària al seu esperit. N'hi ha prou
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amb recordar els grans collaboradors del «despotisme illustrat»

a Espanya; i un observador econòmic tal cony Eugenio Larruga,
historiador de la Junta General de Comercio de Madrid, pot inclús
semblar niés especialitzat. És, però, la unió d'erudició segura i de
síntesis personals que distingeix la qualitat intellectual de Cap-

many, i també l'evolució d'aquest intelligent erudit, passant de la
tècnica de la història a la seva síntesi, de la història a l'economia,

í de l'economia a la política, sense oblidar que hi ha una unitat fo-
namental entre aquestes recerques de l'esperit entorn del fet social.

La tècnica històrica de Caprnany.— Capinany ha posseït les
quatre qualitats fonamentals de l'historiador: seriós en la docu-
inentacíó d'arxiu, crític deis documents, sentit de la síntesi, quali-
tats de presentació de les obres.

Fou en primer lloc un notable arxiver: ell mateix es diu «de pa-
ciencia alemana», i descriu el seu entusiasme desbordant davant
els tresors inexplorats de l'Arxiu de la Corona d'Aragó; les hores
d'obertura no lí bastaven pas, i es reprotxa el treball imposat als
guardians d'aquests tresors per la seva curiositat mai no satisfeta;
això prova ensems que l'erudició no Ii destruïa el sentit de la vida,
í aquesta íntell F gència el salvava de negar-se en aquell caos de pa-
pers; així les primeres publicacions que n'obtingué foren les tres
sèries més autènticament interessants als ulls de la història: els
textos de dret econòruic de les «Memorias», el ]libre del «Consolat
de mar» i «Práctica y estilo de celebrar Cortes a Cataluña, Aragón
y Valencia». No parlarem de la seva obra d'arxiver, a Madrid, de
la Corona d'Espanya.

La seva crítica no era pas menys segura que completa la seva
documentació. Sens dubte les seves invectives contra els «llibres
de meravelles» es trobaven ja en Voltaire. Però les nombroses re-
ferències de Capmany als textos originals ens proven que les seves
preocupacions crítiques no estaven solament en les paraules: re-
cordarem els documents de les «Memorias», i aquest manuscrit inè-
dit « Consistencia antigua y moderna de Cataluña», que seria ínte-
ressánt de lliurar als arqueòlegs, en el qual són examinats crítica-
ment els Inonuinents catalans de l'antiguitat. A més, cal veure
Capmany fer revisió no solament de les fàbules antiquades, sinó
també de les que van per camí de constituir-se, tal com la de certes
prosperitats antigues d'Espanya, afirmades per historiadors con-
temporanis, i criticades per Capmany, històricament í geogràfí-
cament.
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El treball de síntesi i d'exposició presenta ja igualment un as-
pecte perfectament satisfactori per a un historiador modern. En
confiar les «Memorias» a Capmany, la Junta de Comerç havia reco-
manat la brevetat: volia un ínstrument de treball per als uns, un
agradable monument al prestigi barceloní per als altres. Capmany
se cenyeix a una tal concepció, no per anunciar qualsevol disser-
tació literària o filosòfica: «se coordinó, diu, una historia económi-
ca». I, una vegada assegurats pels documents justificatius de la se-
riositat de l'obra, com no acollir de la ploma d'aquest arxiver
apassionat aquesta protesta de l'historiador, tan vigorosa, contra
l'erudició eixarreïda? «...no todos leen con los ojos avaros del anti-
cuario ni con el ansia del erudito sediente de noticias recónditas
y peregrinas; esta especie de lectores devorarían grandes libros
aunque se presenten en forma de inventario, derrotero o almanake».
El mateix pla de les «Memorias», tan senzill, és lògic: voldríem per
a força historiadors moderns la cura d'un Capmany evitant de des-
criure les expedicions catalanes abans d'haver examinat aquesta
base material sòlida: arsenals, bastiments, port; i, en l'estudi de]
comerç: on es va, i què es ven? i solament després «¿segons quines
regles?» puix el dret procedeix del desenvolupament històric í geo-
gràfic d'una economia, i no pas inversament.

Fins a la presentació de l'obra és plenament conscient de les
exigències científiques. Quants historiadors moderns - sense par-
lar dels antics - fan patir el lector per manca de referències, d'ín-
dex, d'explicacions filològiques o històriques necessàries a la in-
telligència del text! Valdria, doncs, la pena de citar íntegralment
aquesta pàgina del prefaci de les «Memorias», on Capmany analitza
la seva solució a fi de conciliar l'erudició, la relació cronològica
i l'exposició sistemàtica dels fets. Notes, apèndix de notes, fixen
punts dubtosos, estableixen comparacions; donen llistes i catàlegs,
i, d'ésser possible, fins estableixen també valors de monedes, pe-
sos i mesures citades.

La història de Capmany, en una paraula, s'acosta tant als nos-
tres procediments moderns, que hom gairebé no se'n dóna compte
i n'oblida un xic, moltes vegades, el reconeixement.

Capmany i la concepció de la història. — L'amplitud de visió de
Capmany ultrapassa així mateix de bon tros la majoria dels seus
contemporanis i successors. És incapaç de limitar la història així
en l'espai com en el temps. Quan dóna ]'«Estilo de celebrar Cortes
a Cataluña, Aragón i Valencia», no pot estar-se d'afegir-hi el que
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