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Els educadors de la gent catalana. 
1 

Oliva. 
(971-1018) 

Pater tximius. 

VAIG a explicar la vida d'un home del qui 
no'n son arribades fins a nosaltres, més 

que les paraules d'elogi dels seus contempora
nis y les petites engrunes de lo qu'ell podia 
haver produhit a mans plenes. Es un d'aquells, 
pels qui'l sacrifici de la seva personalitat en 
una obra social, es causa de major gloria y 
més alta utilitat que si'ns haguessin arribat 
directament les seves ensenyances. Han cregut 
perdres y s'han trobat, han cregut donarse y 
s'han guanyat, per que'l seu nom viurà més 
que no haurien viscut les seves obres. 

Conten de Sant Francesch qu'una nit no 
vetllava ni dormia, ab un somni anguniós, 
vegentse ell en mitx dels seus frares devant 
una taula plena de molles de pà tan petites, 
que no sabia com fersho per donar la becada a 
n'els seus fills. 

— Pastan una hostia — va sentir una veu 
que deya, — y després podràs partirla y repar
tirla, segons les necessitats de cada hú! — 

L'endemà'l sant va compendre que tenia 
de reunir les seves engrunes, els seus exem
ples, consells y indicacions y pastar ab el seu 
esperit la regla de la ordre, que's pogués partir 
y repartir a totes hores, encara qu'ell no hi fos. 

Va morir el Sant y la hostia aixís fabricada 
no's va aguantar sense reformes; sort varen 
tenir els seus frares, de les engrunes disperses 
que'ls primers deixebles havien reunit sense 
pastarles a imitació dels evangelis del Crist. 
Hi han vegades qu'aquesta obra de fondre y 
arreplegar en una doctrina, les experiències 
espirituals qui son vingudes intermitents dia 
per dia, llença a perdre la virtut de la substan
cia, y's descompon la massa de farina si'l llevat 
no s'hi posa en l'hora justa. 

Any I. N.° 3. Mars 1907. 

Qui sab ahont serien les obres d'Oliva, el 
gran abat de Ripoll, el pater patrice (com li 
diuen els seus fills plorando mort) el pater exi-
mius (com li diu la crònica de la seva casa) si 
s'hagués entregat a una obra personal, desa
tenent les necessitats locals y inmediates de 
la seva terra! Son passades nou centúries y la 
vida d'aquell príncep de la patria, l'hem de 
recompondre de les poques cartes disperses 
que rebia ò enviava y qui son conservades 
d'algun sermó insignificant, d'algun tractat ò 
poesia solta, indigne de ser publicat ò tra-
duhit, però qui serveix per donarnos a com-
pendre'l valor del seu sacrifici... de la seva 
portentosa personalitat entregada a la cosa 
pública. 

Tenía aquell home ademes d'una forta cul
tura eclesiàstica y retòrica, raríssimes nocions 
de matemàtiques y astronomía, les dues arts 
més perdudes en aquell temps, tenia medis 
y llibertat per continuar els seus estudis en 
l'abundància il·lustrada de la seva familia, 
pròdiga en grans homens. 

Era'l seu pare'l comte Oliva, motejat ja en 
el seu temps d'Oliva Cabreta, per culpa d'un 
vici extrany qui li privava de parlar si primer 
no furgava ab el peu la terra. Aixís ho diu, 
quant menos, un document tant serio y ben 
disposat en favor del comte, com es la crònica 
anònima de Ripoll, qu'en Pere Marca va pu
blicar ab el nom de Gesta comitum. No es ne
cessari buscar altres rahons perquè al vell Ca
breta li treguessin aquest motiu, però molt 
també hi podria haver influhit, el ser el comte 
ros, molt pelut y potser de barba cabruna. 
Pelut també era'l seu avi Wifret, el fundador, 
rossos y peluts dos dels Berenguers enterrats a 
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Ripoll, y motejat per la cabellera era també'l 
seu renebot el Cap a"Estopes... rossos y peluts 
eren tots els de la Casa de Barcelona, singula-
risats pel seu pelatge, dels qui'ns han quedat 
noticies fins a don Jaume. 

El vell Cabreta, era comte titular de Besalú, 
perque'l seu pare havia repartit el senyoríu de 
Barcelona, entre'ls tres fills y a n'ell, li havia 
tocat, lo qui era en aquell temps la part mellor 
y més segura de la Marca, això es: tota la ban
dada de terra qui partint del comtat d'Ampu-
ries y Girona, abrigava'l batent de tramontana 
fins al termenal del Urgell, ab la Cerdanya, el 
Bergadà, la comarca d'Olot, de Camprodon, 
de Ribes, etc. 

Per totes aquelles serres y barranchs, el vell 
Cabreta havia anat y vingut, acompanyat dels 
seus fills mascles; dels quals l'un debía ser de 
forces y de mides extraordinàries, per merèixer 
el nom de Tallaferro, que li donaven ja les 
gents(scilicet ScindensferrumJ, l'altre era l'abat 
Oliva escusa d'aquesta historia, un tercer que 
portava'l nom de Guifré (tradicional en la fa
milia) es una borrosa figura de comte monta-
nyench y un quart, més esborrat encara, sem
bla que's deya Miró, y havia arribat a ser 
Bisbe d'Elna. 

En tots quatre semblava haverse ordenat 
una mica, (no gayre!) aquella furia de passions 
que tempestejava als seus orígens la Casa de 
Barcelona. L'hèroe forçut y obstinat, que debía 
ser Tallaferro, es elogiat in armis et consilio; el 
seu fill de mena gras, ja no era més qu'un 
varó conciençut y prudent y a l'abat Oliva li 
diu moderamina mente, el seu amich y corres
ponsal Gaucelinusde Fleury. Hi havien també 
dues noyes a la casa de Besalú, y una d'elles 
Ingilberta, abadesa de Sant Joan, no sembla 
haver sigut de la mateixa moderació del seu 
germà, per corretgir l'escàndol de la vida que 
s'hi feya y qui va ser motiu de greus disgus
tos de familia, com ja anirém veyent. 

Els quatre minyons debíen acompanyar 
son pare en les empreses arriscades, que cada 
día aquells temps demanaven. Havien vist els 
moros altra vegada pendre Barcelona, y dis-
putalshi a n'ells mateixos les riques terres que 
cuydaven, com a pagesos poch senyors. Es se
gur també, que desde petit, Oliva, ab prefe-
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rencia als altres, debía acompanyar el vell Ca
breta en les festes de consagració y dedicació 
de les iglesies, a les que'l vell de Besalú era 
aficionadíssim. Als tretze anys ja firmava, se
gons diuen, a l'acte de consagració de Sant 
Llorens de Bagà, y en 977, Oliva encara cadell, 
tenia ja prou edat per assistir a la consagració 
de l'iglesia del seu poble, a la de Serrateix y a 
la festaça que's debía fer a Ripoll, quan s'aca
baren les obres començades per l'abad Arnulf. 

El vell Cabreta posava un empenyo particu
lar en la multiplicació d'aquests centres bene
dictins, perquè comprenia la gran millora que 
havien feta a la seva terra. De l'escola ^e Ripoll 
y Vich n'havia de sortir un Papa, un extrany 
monjo alemany, qui haventse deturat aquí per 
completar la seva educació, era després apujat 
quasi per força, al primer poder de l'iglesia. 
El vell Cabreta n'havia tret partit d'això, tenia 
bons costats a Roma, y ell y'ls seus fills sabien 
com despatxarse'ls assuntos de la curia, segons 
les conveniències del país. Ni ell ni Tallaferro, 
ni Oliva, van trobar may dificultats per lograr 
la butlla, el privilegi, ò'l nomenament que 
desitjaven. 

Quan la cosa tardava en arribar, marxaven 
ells personalment a Roma: y aixís veurem 
Tallaferro fent el seu viatge per negocis del 
Estat, com si Roma fos el centre indiscutible, 
l'únich poder eficaç en aquells temps de la 
Marca. Es també segur que'l vell Cabreta y 
Oliva ja sent abat, farien també més d'un 
viatge a Roma. Del viatge del Cabreta, per 
acompanyarse ab gent il·lustre, en sabem tots 
els detalls, tants! qu'esfereix el pensar la cantitat 
de noticies que tenim d'aquella romeria. Les 
cròniques monàstiques italianes y franceses, 
expliquen els passos llurs y les seves mil anèc
dotes y circunstancies esbojarrades d'aquell 
viatge, qu'un sembla devegades que se'ls vegi 
presents; s'en podria omplir tota una historia, 
dels fets d'aquella comitiva. 

Sortiren de Cuxà, tota la colla, cap a Italia, 
y entr'ells hi anava com a figura principal 
Sant Romualdo, un venecià, de santetat des
enfrenada. Hi anava també un altre noble de 
Venècia Joan Gradenich, y l'abad de Cuxà, 
que's deya Guarinusy era molt aficionat a pere
grinacions (qui peregrinationum amans eratfj... 
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Y per últim el vell Cabreta, qui havia deixat 
plens poders al seu fill, per no tenir que pen
sar més en negocis y poder córrer tranquila-
ment tan com volgués. 

Després de mil vicissituts, y anades y vin
gudes, la colla dels romers va fer cap a Monte-
casino, l'abadia central del ordre benedictina, 
tres jornades més avall de Roma, en la provin
cia de Nàpols. Encara avuy, quina mena de 
gent ells no serían! que'ls frares de Monteca-
sino, se recorden familiarment de la vinguda 
d'aquell príncep català, comes olibanus, qui fou 
durant un any l'hoste de la casa y li va fer 
present de grans riqueses. 

Els companys de romiatge's van separant, 
Oliva, qui sembla qu'era molt impetuós, els 
vol contenir y sovint plora: al vell de Besalú 
li dol perdre'ls seus socis d'aventures espiri
tuals. Però'l vent per dintre aquelles ànimes 
manxava fort, y l'un no para fins Jerusalem, 
l'altre quan s'en anava també, cau del cavall, 
se trenca una cama y vegent una senyal en 
aquest accident, se fa una barraca per viure 
com un mendicant, en la pujada que del plà 
porta a Montecassino. Sant Romualdo desbo
cat generosament funda l'ordre més rigurosa 
dels Camaldulenses... y'l vell Cabreta haguera 
tingut d'entornarse sol, sinó hagués fet a Italia 
una bona pesca. 

D'aquest viatge, el vell de Besalú, en torna 
acompanyat d'un altre venecià, que potser li 
atrassaría Sant Romualdo, del gran Pere Ur-
seolo, un dels homens més il·lustres del seu 
temps, constructor de Sant March y fundador, 
en certa manera, ell y'ls de casa seva, de la po
tencia marítima del Adriàtich. 

Es de creure que'l vell Cabreta, conquistaria 
el nou amich, explicantli la segura delicia del 
hermitatge de Cuxà, qu'en aquell temps se 
veu que tenia fama de cosa retirada y que Pere 
Urseolo vindria aquí decidit a no perdre 
temps, per oblidar en la soletat les seves rique
ses, el seu poder, els seus viatges y la seva 
gloria. 

Després de reposarhi una temporada, en el 
patrimoni del vell Cabreta a Besalú, ò potser a 
Ix en la baga de Cerdanya (ahont els comtes 
tenien el seu casirum montanyench)... Pere Ur
seolo se va allotjar a Cuxà y alli hi va morir do

nant exemple de pau y de repòs, com n'havia 
donat d'activitat en els primers temps de la 
seva vida. Tant pels uns com pels altres el de
bía canonisar Oliva, qui moltes vegades havia 
de tractar d'imitarlo, construhint admirables 
edificis, educant y enfortint al seu poble, y 
morint també allí a Cuxà, en lessoletats pací
fiques de les montanyes. 

Era aleshores l'acabament del sigle, un sigle 
duríssim, de gran esforç, en els que verdaders 
atletes d'un món qui s'acabava, els homens de 
la Marca havien intentat per última vegada 
una restauració clàssica. Ab això no feyen més 
qu'empalmarse ab l'antiga cultura visigòtica, 
orientada cap al romanisme eñ la seva última 
época, y seguir la corrent francesa de l'escola 
del palau, productora de lo que'ls nostres ve-
hins n'han dit la petita renaixença carolíngia, 
per compararia ab la gran renaixença italiana. 
Quan els comtes de la Marca construhíen, 
tractaven d'imitar en lo possible les grans vol
tes romanes, y'ls ordres antichs, encara avuy 
les descomunals superposicions de columnes 
de Sant Pere de Roda, prou ho testimonien. 

A Ripoll en aquest sigle x, fins hi van haver 
tentatives d'apendre'l grech; a un príncep en
terrat a Sant Miquel del Fay se'l compara ab 
Aquiles y's deixa decididament la caligrafía 
visigòtica per adoptar les lletres romanes. Un 
manuscrit de Ripoll d'aquest temps y qui s'es 
conservat fins avuy, es ¡a més emocionant 
manifestació d'aquestes tentatives. Mal catalo
gat per tothom, el Liber glosarum el ethimolo-
garum, es un resum de la ciencia del seu 
temps, a base com es natural de les Etimolo
gies, però plè de tots els anhels imaginables 
d'una rara curiositat clàssica, preguntant per 
cada hèroe, cada nom de l'antiguitat, qui havia 
arribat fins aquells dies osbcuríssims. 

Com acostuma a succehir, la gent de la 
Marca qu'al sigle x, no buscava ni somniava 
més, qu'ab una restauració sense ado-
nàrsen estava produhint un moviment origi
nal. ¡A n'ells mateixos de segur, tenia de sor-
pèndrels! havien volgut restablir una civilisa-
ció clàssica y'is sortia tot romàntich y apassio-
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nat... qu'altre cosa no's podia esperar del ro
manticisme violent de les seves mires. Ells, els 
grans iniciadors de la nostra civilisació, els 
Suinardus de Barcelona, Miró de Girona, 
Cabreta de Besalú, Arnulf de Ripoll, s'haurien 
considerat fracassats si haguessin vist el sigle 
nou, plè de novetats y entregat francament al 
modernisme romànich. 

Els qui com el vell Cabreta van arribar fins 
als últims anys de la centuria, no's deurien 
veure l'hora d'enretirarse y de deixar el lloch 
an els seus fills, sense atrevirsea murmurar de 
les innovacions qui començaven. Tenien massa 
mèrits perquè no'ls hi respectessin les seves opi
nions, y eren massa obstinats per passar per les 
dels altres. Com les aus silvestres y les ferams 
de les montanyes, busquen el cau apropòsit per 
morir fóra de la vista de la gent, aixís el vell 
Cabreta, se'n va anar al lloch més desavinent 
del seu comtat, en la terma més allunyada de 
la terra dels de Besalú, en les aspres montanyes 
del Bergadà, ahont hi tenia'l seu monastir de 
Serrateix. Encara avuy li trobem allí enterrat 
y es una cosa extranya, que'ls seus fills qui te
nien quasi la mania lapidaria dels epitafis, el 
deixessin allí, sense emportarsel a Ripoll y 
sense colocarhi una mala inscripció que perpe
tués la seva fama. Va ser necessari un pobre 
frare castellà, un frare lliberal, un frare vaga-
bond... (no diré més, en Villanueva!) per re
clamar y redactar aquesta inscripció funeraria 
del comte esforçadíssim de la Marca. 

Enterrat el vell Cabreta, els seus fills van fer 
les parts molt simplificades, per destinarsen 
dos a la vida eclesiàstica. Un d'ells, el nostre 
Oliva, no entra al convent fins a dotze anys 
després y es un dels períodes més obscurs de 
la seva vida, aquest qui va del 990 en que 
mort son pare, fins al 1002 en que professa 
monjo de Ripoll. 

Anno 1002, Dominus Òliba abbasetepiscopus, 
venií in conversionem, deya un cronicón del 
convent del Carme de Barcelona, copiat per 
tothom, però qu'avuy ha desaparescut. Es la 
primera data certa y autèntica que tenim de 
la vida d'Oliva y qui confirma les altres, en 
particular la del seu naixement en 971, perquè 
demostra qu'Oliva no era jove y inespert quan 
al cap de sis anys d'entrar al convent, ja es 

elegit abat, per la mort del seu antecessor Se-
niofred. 

A Ripoll per altra banda, Oliva no hi debía 
ser pas un extrany. S'ens fa difícil creure que'l 
vell Cabreta enviés el seu fill més intelectual, a 
apendre al scriptorium de Sant Benet de Bages, 
com vol en Pellicer, tenint dintre del seu com
tat, un centre de tan alta cultura com era Ri
poll, ab l'activitat qui hi havia despertat Ar
nulf y'ls seus continuadors. Tot lo més se pot 
aceptar, que'l jove Oliva passés un quant temps 
a la casa del seu cosí a Barcelona, a perfeccio
nar els seus estudis en lleys, ja qu'en la futura 
capital, començava a iniciarshi la corrent jurí
dica que més tart produhiría'l Còdich dels 
Usatges... 

Es donchs segur, que quan Oliva va entrar 
de monjo a Ripoll, seria ja persona grata a tota 
l'abadia, coneixeria una per una les tombes dels 
seus passats, qui allí reposaven, y més perfec
tament encara'l catàlech dels cent y pico de 
llibres qui composaven aleshores l'extraordi
nària biblioteca de la casa. 

Y quan sis anys després, Oliva es escullit 
perentoriament abat de Ripoll, l'elecció se 
compren que debía ser feta a gust de tothom, 
y en particular dels seus allegats de Besalú, 
qui cada dia més absorvents, participaven 
tant com podien del gobern dels monastirs... 
Y aixís veyem la viuda del vell Cabreta no
menar l'abat de Serrateix y el fill de Tallaferro 
pendre inventari de Ripoll, a la mort del abat 
Oliva, ni més ni menys que si's tractés d'un 
domini personal, y Ripoll fos propietat única 
de la gent de Besalú, en lloch de ser el San
tuari històrich de tota la Marca. 

Desde l'any vuyt en qu'es elegit Oliva per 
abat de Ripoll, fins l'any divuyt en qu'acu-
mula a n'aquest càrrech el de Bisbe de Vich 
son deu anys que se'ls passa Oliva, ocu
pats en aumentar els interessos y la força del 
convent. Una sola vegada'l trobem fóra de 
Ripoll y encara es ab l'escusa tant Ilegítima, 
d'assistir a la festa de consagració de l'iglesia 
de Sant Martí de Canigó, qu'havía construhit 
la seva familia y ahont feya més de sis anys 
que s'hi trevallava. Era per la tardor, quan 
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encara son verdes les nostres prades, quan 
encara fa més fret a baix que a dalt com diuen 
els pastors, in vigilia Santi Martini, quan tota 
la companyia de la Uocada de Besalú, es va 
reunir joyosament en aquell replà de la mon-
tanya. No hi podia faltar Oliva, qui potser 
havia donat l'idea y les mides de la nova plan
ta, tant asemblada a Ripoll pels set ábsides, 
qui's veuen iguals a Canigó qu'en la basílica 
olibana. 

Però fóra d'aquesta distracció, l'abat sense 
ferse veure enlloch, no s'ocupa més que en ar
rencar privilegis, abusant hàbilment de les se
ves relacions, y de l'influencia personal, ab 
l'idea preconcebuda de constituhir a Ripoll, el 
nucli predominant de cultura de la Marca. De 
Roma n'estira un seguit de butlles per afirmar 
l'hegemonia del convent, algunes d'elles de 
pur monopoli eclessiàstich com es la de cantar 

Yaleluya y'ls himnes en festes prohibides, 
però altres vegades es més una qüestió d'inte
ressos, com la donació que's fa fer d'unes ter
res del comtat de Cerdanya. 

Cap al any 1012, poch més ò menys fant cir-
citer), voldria en Marca que l'abat Oliva fes el 
seu viatge a Roma, més la cosa encara no està 
prou establerta. Certament debía ser pel ponti
ficat de Benet VIII, qui tenia'l nostre abat en 
un gran concepte y l'hi encarregava assumptos 
ben difícils. Adiens nos, diu en un document, 
com anyorantlo, y en altre part, sembla que's 
dolgui el sant Pare de no poder parlar ab l'a
bat, personalment com ell voldria. 

Hi han uns quants anys de calma, en que la 
labor d'Oliva debía ser principalment soterra-
nia, despertant vocacions literàries, ordenant 
els estudis, per crear aquella pepiniere de lle
trats, qui fou al seu temps Yscriptorium de 
Ripoll. La biblioteca s'aumentà en 228 volums, 
qui's troben en l'inventari de la casa en la 
mort del abat y que molts serían adquirits en 
aquella època. 

Tenen el lloch preferent, com es natural, els 
textes bíblichs y'ls comentaris de sants pares y 
doctors, ab particularitats de la nostra iglesia 
nacional, com era'l llibre de Claudi de Turín, 
contra l'heretgia de Fèlix, bisbe d'Urgell, y 
varies edicions del Isidor de Sevilla. No hi 
faltaben tampoch els Bedes, Casiodors, Boe-

cis, quatre gramàtiques del Donat y dèu 
ò dotze Priscians y Priscianells pels estu
diants. 

Però lo més gloriós d'aquella casa era l'a-
bundancia dels autors profans y'ls raríssims 
textes d'aritmètica, agrimensura y música, qui 
segons la dita d'en Beer, no's trobaven ni en 
els convents alemanys més famosos de Bovio, 
San-Gall y Reichenau, qui guanyaven Ri
poll pel número de llibres. Un no pot menys 
de sentirse conmogut fins a les entranyes, al 
obrir un d'aquests códices qui s'han conservats 
de Ripoll, ab el text d'un poeta antich, tot plè 
de barbares miniatures y demanarse quines 
extraviades sensacions no despertaria la lectu
ra clàssica en aquells frares. Espanta el pensar 
que'ls frares de Ripoll, al comensar el sigle xi, 
tenien en la seva biblioteca tres Virgilis... (y 
encara Virgili per l'eterna dolçor bucòlica po
dia serlos inteligible!)... però Horaci, Terenci, 
Tulli, Juvenal (sobretot Juvenall) com els 
debían ensumar aquella gent sense compen-
drels. Hi havia també un Josefo De bello Ju
daico y la Gesta Julii ò siguin els comentaris 
de Cèsar! No eren donchs, sois les batalles 
poètiques de la Eneida, les úniques proposades 
a la seva meditació. 

Alguns d'aquests llibres ja provindrían na
turalment, del antich fons del convent, que 
va trobar Oliva en la biblioteca del claustre, 
però si's calcula que durant el temps d'Oliva, 
el seu número es va doblar y que molts varen 
ser copiats y recopiats dintre de la casa, es 
compendrà l'immensa activitat que una obra 
aixis per aquell temps representa. Pels monjos 
de Ripoll, no era cosa nova'l fer un viatge a 
Nàpols, per exemple, tan sols per copiar un 
llibre d'aquella catedral, com van fer els mon
jos Sendered y Suinard en temps del abat 
Arnulf... ni de cambiarse llibres ab els con
vents per copiarlos, ni de pagarlos a pes d'or, 
y fersels venir de lluny quan els convenia. 

Per això després de tant sacrifici'ls copistes 
demanen sovint al final que s'els recompensi, 
ab Túnica cosa que'ls hi podem donar nosal
tres, qu'es la gratitut del recort piadós que'ns 
desperten al llegirlos. Altres vegades el levita 
amanuense ò escribent, demana l'anathema 
pel qui robarà'l llibre ò tan sols n'esquinçava 
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els seus fulls: quins eum Juraverit, ant folia 
abscidera, anathema sit... Que dirien aquells 
homens laboriosos si vegessin els seus volums 
venerables, arrimats al arxiu de Barcelona, re-
duhits pels sigles, per la ruina del convent y 
en el desordre trist de les encuadernacions 
successives. 

Al temps d'Oliva, els llibres debíen ser con
servats ab amor, perquè l'abat era també un 
zelós arxiver, y ho demostra aquella carta pas
toral excomunicant als qui guardessin docu
ments, sustrets de Ripoll ja en temps dels seus 
antecessors. La carta de que parlem, es poste
rior a la vida conventual del abat, la firma ja 
sent Bisbe de Vich, però la desaparició d'aque
lles peces del arxiu, sols les podia notar Oli
va, en els dies més tranquils, quan engolfat 
ab els seus monjos, dirigia paternalment la 
barca dels estudis monacals de Ripoll, qui ja 
en aquest temps debíen començar a orientarse 
cap a les investigacions històriques. 

Ademes de la crònica anònima de Ripoll 
publicada per en Marca, en la biblioteca del 
convent hi havien altres llibres d'historia ori
ginals de la casa y potser més antichs. Don 
Pròsper Bofarull en va veure encare un, que en 
el seu catàlech inèdit, descriu lacònicament: un 
cronicón más antiguo que no es el publicado por 
Marca... En Yepes es fa enviar datos d'un mar-
tirilogi especial de Ripoll y una crònica del 
monestir, catalogada ab el nom de líber viridis 
ò llibre vert, d'ahont n'extreu moltes de les 
coses que diu referents al abat Oliva... Y més 
antigament encare, en Boades parla de que les 
seves histories les ha tretes d'uns antiquíssims 
llibres del convent, que no eren cap d'ells, 
el gesta comitum, compilada doscents anys 
vans... 

Tot això demostra, que'l zel del abat Oliva 
en ordenar l'arxiu, iniciava una corrent histò
rica y que no era únicament per interessos de 
fortuna que l'abat Oliva reclamava amena
çant ab la croça episcopal, els que guardessin 
documents del monastir... Hi havia el més alt 
interès de protegir les lletres patries, però en
care que fos sols per negocis interessats, de 
quina manera se podien protegir millor els es
tudis, en aquells temps, si no's enfortint y au-
mentant les rendes de la casa de Ripoll. 

Empari 

Tants llibres y tant treball, no començaren 
a produhir fruyts literaris fins més tart. Es 
veu, això sí! que'ls llibres eren llegits y co
mentats al marge inmediatament després de 
ser escrits. Els nostres frares feyen bon paper 
al extranger y'l francesos s'admiraven (lo ma
teix que are!) al adonarse de que la nostra 
gent sabia també, com ells, alguna cosa. 

Traduheixo directament de'n Beer qui ho 
copia del Mabillon, quan parla d'aquest any 
1013 y dels estudis a Fleury, dirigits per Gau-
celinus, la figura paralela d'Oliva de Ripoll: 
— No menys estudiosos, diu eran en aquests 
temps els espanyols, com ho van demostrar a 
Fleury dos nobles germans, fills de Barcelona; 
dels que l'un, Joan, encare tendre, a Ripoll l'ha
vien materialment embutit de lletres sagrades 
(sacris imbutus litteris) y pels seus mèrits havia 
merescut ser nomenat prior de Santa Cecilia de 
Montserrat. L'altre es deya Bernat, qui desen-
tenentse de la carrera de les armes y de les 
delicies d'un prometatge, se'n va venir ab 
el seu germà a Fleury y va pendre l'hàbit del 
convent. Això es lo que diu el Mabillon, del 
petit ja n o n hem de saber rès més; l'altre Joan 
el més erudit, passa a ocupar el lloch de Gau-
celinus en l'abadia de Fleury, y es conserva 
sempre relacions ab Ripoll y es carteja per 
temps que passi ab l'abat Oliva. 

Aquests dos barcelonesos, serien segurament 
els qui s'encarregarien d'explicar a Gauceli-
nus, les circunstancies del abat de Ripoll y 
despertarien ab els seus elogis aquella fraternal 
amistat, qui'ns enterneix a nosaltres qui podem 
contemplaria ab vuyt sigles de distancia. Es 
una de les poques coses dolces y suaus, que 
perseveran en la baixa edat mitja, això de les 
amistats personals; quant les relacions civils, 
la familia y'ls òrgans del estat quasi han 
desaparescut, continuen els homens estimantse 
personalment, potser ab més furor que'n èpo
ques més educades. 

Gaucelinus, nobilisime francorum princepis, 
estava emparentat ab les famílies més influ-
yents, qui regien els negocis polítichs de la 
França, lo mateix qu'ho estava Oliva per la 
seva casa de Besalú, consaguínia de les d'Ur-
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geli y Barcelona. Igual que Oliva, Gaucelinus 
va ser al mateix temps bisbe y abat, però ho 
explota tot per cuydar la seva abadia, es creu 
més honrat de ser abat que bisbe. Com ell te 
varis remats, grex bipartitus l'hi deyen a no 
sé quin dels dos, y la cosa més cara al món 
també per Gaucelinus, van ser les lletres. 

La correspondencia entre'ls dos abats s'ha 
conservat fragmentariament, poch a poch 
n'han anat sortint miquetes y miquetes! De 
primer en Marca, després en Flores y ara últi
mament en Beer, han publicat lo que'n que
dava d'aquest singularíssim epistolari. Es veu 
dos homes qui's senten que van pel mateix 
camí, s'abraçarien si's trobessin cara a cara. 
El vostre nom Oliva, tan solament! ja'm porta la 
pau, diu Gaucelinus... Deu vos concedeixi força 
vida y pugui per molt temps resplendir de llum 
a vostra cara. 

Aquesta alusió a la fesomia simpàtica del 
abat de Ripoll, fa suposar que Oliva y Gauce
linus, no s'haguessin visitat algun cop, per 
més qu'era proverbial la bona presencia d'O
liva y podía haver arribat la seva fama d'home 
cordial per altres cantons. O facultat marave-
llosa aquesta de la simpatia personall precio
sa virtut aquesta de despertar la voluntat ab la 
sola presencia! Qui aptus sit ad lucrandas ani
mas, que tingui'l do de robar les ànimes, de
mana Sant Benet per un bon abat, y Oliva 
sembla haver tingut més que ningú, aquesta 
qualitat que demana la Regla. 

Gaucelinus y Oliva, s'escriuen de bons 
amichs participant cada un de les penes del 
altre. Es mort el germà d'Oliva y'l francès es
criu una carta de pesam molt sentida; el cata
là torna desseguida ab la contesta. Devegades, 
ò extranys entreteniments! es desfogaven en un 
torneig literari de cartes retòriques, per de
mostrar la seva habilitat de versificació, ab 
peus forçats, fentse himnes en elogi mútuu y 
procurant que les primeres lletres del versos 
formin l'acròstich abel nom dels dos amichs... 

Aixís distret en aquests passatemps literaris 
y'ls més serios estudis de dintre l'abadia, Oliva 
veu arrivar la tràgica baralla del seu germà y 
la seva germana, el recort amarch de la qual 
l'hi tenia de durar tota la vida. Ja hem dit 
més tndevant, que del jaç del vell Cabreta n'e

ren sortides també dugués minyones, de les que 
Punahavíasigutcolocadaexplèndidament,com 
abadesa de Sant Joan,en el convent de mala 
anomenada. El convent de Sant Joan fundat 
també pel Pilós, era una casa simètrica a Ri
poll; Oliva é Ingiblerta, feyen al seu temps el 
mateix paper que'ls dos germans Rudolf y Ai-
mona, al temps de la fundació. 

El convent de Sant Joan era rich y ab mas
ses privilegis, per no fer nosa a Tallaferro qui 
volia extendre la seva influencia tot lo possible 
més enllà d'Ausona y de Ripoll. Va tractar de 
primer d'entendres ab Ingilberta perqué cedís 
algunes terres y reconegués el senyoríu de Be
salú; després veyent que no ho podía obtenir 
de bones en bones, ho va tirar a les males sen
se reparar en portar a la miseria y a la deshon
ra la seva germana. 

Oliva en tot aquest negoci es compren que 
s'hi vol ficar lo menys possible, sembla per 
això, que al arxiu de Sant Joan hi havien car-
tes d'Oliva, datades del 1016 aconcellánt la 
seva germana y recordantli'l seu deber, de sos
tenir el jurament de defensar els privilegis de 
l'abadía fins al últim extrem. 

Tallaferro, d'altra part tampoch l'hi donà 
temps de ficarshi, salta a Roma y en vint dies 
consegueix que s'obri un expedient, que's cri
di a l'abadessa, que s'informi en contra, que's 
falli condemnant, que's proposi la sustitució 
de les monges per frares al seu gust... y encara 
arrenca l'escandalosa concessió, de poder tenir 
un bisbe a dintre'l comtat y triarse una iglesia 
per Catedral entre varies a escullir! Roma es 
eterna, però quant s'hi posa va depressa! 

Un escàndol aixís no podía passar sense que 
Oliva, el bon pastor, no'n protestés. Ho fa te-
biament ab circunspecció per no comprome-
trer la seva niuada de Ripoll, covada ab tant 
d'esforç. Es possible també que interiorment 
comprengués la necessitat de la violencia del 
hereu de casa seva. Les monges vivien segons 
l'antich règim, ab la moralitat habitual dels 
temps anteriors. Oliva Cabreta y'ls homes de 
la seva època per exemple, tan catòlichs, no 
haurien trobat rès que dir d'aquelles irregula
ritats, parricidis, obscenitats, impudencies, 
horrificam imfamiam... com diu la sentencia pa
pal. En els períodes de constitució era impos-
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sible subgectar a una lley les humanes pas
sions, y tota vehemencia personal, tota inicia
tiva encara que fos viciosa era preferible, a la 
negació, a la passivitat, al servilisme... 

Tallaferro justifica la seva ambició abel nou 
principi social deia moderació, del ordre, de la 
lley y de la regla. S'ha guanyat la terra, sobre's 
d'ella imperava la costum. Oliva, el bon pas
tor, deixa fer al seu germà, veu ab dolor la 
violencia comesa, sent el deber de protestar-
ne... però no destorba oposant poder a poder, 
el rigor necessari d'aquesta extirpació. 

Ademes el convent plè de lletrats debía ser 
tot ell partidari de la reforma. Si Oliva per un 
zel excessiu s'hagués indisposat ab el politich 
de Besalú, l'any qui ve segurament, no hauria 
sigut nomenat bisbe de Vich y ab menor au
toritat, hauria fet menys be a la seva terra. 
Anem a seguir a Oliva, al palau episcopal y 
desde allí veure arribar la cistella ab fruyts li
teraris, que de tant en tant l'hi enviaven del 
convent. 

J. PIJOAN. 

(Seguirà). 
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Indici de la Nacionalitat. 
A propòsit del Ir Congrés de la Llengua Catalana 

EL gran problema a resoldre per l'Espanya 
actual, es el problema plantejat per Ca

talunya, demanant al poder central la conces
sió de la seva autonomia. Aquest problema, 
l'únich vivent y l'únich veritat dintre d'Espa
nya, encarna a Catalunya de tal manera ab sa 
naturalesa que's pot dir que li es consubstan
cial. Devant del caduch poderíu d'un sistema 
y d'una política desacreditada qui ha arribat 
a esborrar de la ment del poble espanyol, tota 
idea de progrés y avenç, sumintla en l'indife
rència apàtica d'un fatalisme més que musul
mà, Catalunya s'aixeca plena d'energies y de
sitjosa de salvar ab son exemple les demés re
gions d'Espanya, del desballestament polítich 
qui les malmena, demanant el reconeixement 
de la seva personalitat integral en lo polítich, 
social, jurídich y econòmich, mitjançant la 
concessió de la seva autonomia ò govern per 
ella meteixa. 

Som en un moment històrich, en que tot 
problema social se veu embolquellat per ro-
patges científichs. Fets socials qui abans no 
tenien altres esplicacions que'l per que sí y tot 
lo més la socorreguda historia, avuy s'espliquen 
perfecta y racionalment, en virtut de les noves 
ciències ocupades en l'estudi dels fenòmens 
socials. 

El problema de Catalunya, es eminentment 
social y en tal concepte, estudiable per la so
ciologia. La rahó y fonament de ses reivindi
cacions, no obeheix solzament al viu desitx 
d'una restauració romàntica de les seves tradi
cions y recorts, qui ab tot y valer molt, no po
den equipararse en importancia, a n'els fets y 
fenòmens qui han originat el mohiment de 
que parlem, dintre de la societat catalana. La 
rahó y el fonament de ses reivindicacions, no 
obeheix tampoch ni naix del fet de la política 
funesta seguida pels governs espanyols de al

guns anys ençà a Catalunya, encar que això 
hagi constituhit la causa pròxima del desper
tar de les energies catalanes. La rahó y el fo
nament de les reivindicacions catalanes, prové 
de Yetnicitat qui distingeix Catalunya, com 
a còs social definit, perfectament distint, dotat 
de caràcters, energías y medis, per fer valdré 
la seva personalitat, com a realitat social capaça 
del govern d'ella meteixa. 

Al nostre entendre, el problema sociològich 
qu'entranya la qüestió catalana, dèu plantejar-
se y resoldre dintre de la següent fórmula: La 
personalitat que Catalunya creu tenir com a còs 
social vivent, es aparent ò real? 

S'ha volgut distreure Catalunya del co
neixement d'ella meteixa. Per un costat, l'es-
prit de raça oposada y la tradició dominadora 
ens diu y ens assegura, qu'es ilusió nostra pre-
tinguda personalitat, y fonamentats ab aquesta 
premisa els seus partidaris, s'aferren cada dia 
més y més a n'el sistema centralista y absor
bent qui esborra les diferencies ètniques y pre
tén medir ab una mateixa rasant, tots els cos
sos socials sotmesos a n'el seu poder. D'altre 
banda, l'amor a les tradicions, a la llengua, 
historia, costums, ambient social y idealisme 
regional, connaturalisats ab el català d'ençà 
que naix, li adverteixen l'existència d'una bar
rera no destruhible entre'l seu poble y els res
tants pobles que formen l'Espanya. 

Ab Pilusió d'uns principis teòrichs, dema
nats de favor a un exagerat idealisme polítich, 
pretenen els primers destruhir el fet vivent de 
la personalitat catalana. Ab una conciencia 
moltes vegades ignota d'una diferenciació que 
sentim y veyèmy la causa de la qual no s'expli
quen la majoria, pretenem els catalans recabar 
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la reintegració per Catalunya de la seva perso
nalitat. Y surant en mitx de tot, el fet positiu, 
vivent y real d'una força interna y secreta a 
Catalunya, qui demana lo que no demanen 
les altres regions: L'autonomia integral. 

Per força dintre d'aquest agregat social, que 
anomenem Catalunya, dèu haverhi quelcom 
potent que l'obligui a exteriorisar tota sa for
ça, en demanda de la seva suprema fórmula, 
l'autonomia integral de Catalunya dintre del 
Estat espanyol. Donchs a esbrinar que sia y 
quina sia la naturalesa d'aquesta força inter
na, tendeixen els principis sentats per la socio
logia en materia de nacionalitats. 

* 
* * 

Existeixen lleys en lo social, lo meteix que 
en la naturalesa. Viu en els homes, com inna
ta en ells, l'idea del dret a agruparse segons els 
seus instints ó segons les seves tradicions his
tòriques. Aquestos mohiments d'agrupació so
cial, poden respondre a la lley anomenada de 
afinitat de raça, quan se decanten al ordre et
nológica ò també dit dels primers orígens, ò 
be respondre a la lley dita de nacionalitat, 
quan miren l'ordre històrich. El mohiment 
d'agrupació, qui 'obeheix a la lley de na
cionalitat, se concreciona conforme aumenta 
la civilisació general entre l'agregat, se desen
rotllen els seus interessos en una mateixa di
recció, se perfeccionen les aptituts, se contra-
huen costums constants y semblants entre'ls 
sub-grupus, avença l'historia del agregat total 
y adquireix fíxesa'l llenguatge comunament 
parlat. Quan aquest cúmul d'elements, arri
ben a fer resaltar la personalitat d'un agregat 
social, pot afirmarse qu'existeix la nació. 

La lley de nacionalitat, es sempre superiora 
la lley d'afinitat de raça. Poden trobarse con
foses aparentment, may realment. Però sem
pre l'acció de la segona, es menys extensa que 
la de la primera, perquè no es tan concreta. 

La nació obeheix a un vincle natural qui 
aplega els homes en un complexe social, he
reu del esprit y sentiment de cultura de la co-
lectivitat. Com resultat d'una força qu'escapa 
a la voluntat humana, es aquest vincle, gene
rador d'una individualitat, definida, y inde

pendent que s'anomena personalitat social. Es 
aquesta individualitat la qui porta dintre seu, 
la força organisadora del seu règim de vida. 
La nació, com a poble lliure y sobirà, ja isolat 
ja conjuntament ab altres nació ò nacions, es 
l'única àrbitre de l'organisació de l'Estat polí-
tich. L'Estat politich, senzilla y arbitraria mo
dalitat organisada dintre de la vida comú d'ay-
tals agregats socials (nació ò nacions), dèu a 
n'aquestos tota la seva vida, tot el seu ésser y 
obrar. 

Siga l'Estat, segons la concepció de Fichte, 
una manifestació orgànica de la divinitat, se
gons Hegel, un universum el centre del qual radi
ca en la força dinàmica de la voluntat universal
ment racional, in se y per se, ab Fricker una 
colectivitat ètich-orgànica sense personalitat ó 
ab personalitat, segons Tredelenburg, y ab 
Ahrens un armònich orgànich, es lo cert que's 
reconeix sempre que la seva existencia se dèu 
a un complexe ò complexes primitius qui ab 
sa llibèrrima voluntat, l'han creat. 

D'aixó s'infireix, que'l sistema politich al 
qual obeheix tota organisació d'Estat, dèu res
pondre a la voluntat natural del agregat social 
qui li dona la vida; en una paraula, l'Estat 
dèu supeditarse al poble sobirà y lliure, ò més 
clar, el govern d'un Estat, dèu obehir els ma
naments del complexe social arbitre de sa or
ganisació y direcció social. Supeditar els inte
ressos d'una nació a n'els del Estat, implica'l 
despullar el poble de la seva sobirania, en 
profit dels qu'exerceixin les funcions de go
vernants del Estat. L'Estat allavors, adquireix 
vida y relleu en perjudici de la nació y al com
pàs d'aquest creixement, s'anulen les forces vi
tals de la nació per adquirir preponderancia 
els engranatges del organisme Estat, qui a 
les derreríes, es un compost informe d'oligar
quies. 

Aquest es el procés seguit a Espanya. La na
ción única de que parlaven els qui sols desitja
ven l'omnipotencia del Estat únich, era una 
nació tan ficticia, potser més ficticia que'l pro
pi Estat. La política dels qui'ns parlaven d'ay-
tal nació, consistia en ofegar mitjançant l'Es
tat centralisat, les energies de les nacionalitats 
qui informen l'Espanya, volentles confondre en 
una sola nació. Aquesta política, mancada de 
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base sòlida com tot lo qui respon solzament a 
concepcions ideològiques, arbitraries, no po
dia menys qu'am pararse per sa existencia, en 
els organismes qui deuhen sa existencia a la 
força, donantse'l cas de que per sostenirlos 
l'Estat consigna en presupostos una cantitat, 
dotze voltes major que la destinada a instruc
ció. Al compàs del creixement y preponderan
cia d'aytals organismes, no solzament decreix 
la força vital de l'anomenat per ells nació (in
dustria, agricultura, comers, navegació, poble 
contribuyent....), però també'l poderiu y la 
autoritat dels alts poders governamentals del 
propi Estat. 

La reacció s'imposava. Als mohiments 
ficticis, resultancia d'una falsa concepció de la 
missió y naturalesa del Estat, a la política oli
garca d'un centralisme corromput, a la carrera 
regresiva d'un Estat atent solzament a la seva 
conservació y ignorant dels fins als quals ve 
cridat, al lent morfinisme qu'aytal política 
injecta en el còs social, l'organisme viu, l'or
ganisme ab sava y aptitut de viure, oposà re
sistencia fluixa al començament, més vigorosa 
y organisadora després, atemorisadora al úl
tim, per la solidesa que revesteixen sos rahona-
ments y serietat grandiosa de les seves protes
tes. Aquest ha sigut el procés sociològich se
guit per Catalunya en la lenta obra d'enderro
cament que en el còs social d'Espanya ha ope
rat la política centralista. 

Y s'ha fet, com no podia menys, més paten
ta la diferenciació radical, avuy per avuy sols 
entre dos grupus ètnichs. El castellà, mono-
polisador del poder del Estat, complertament 
oblidat de sa missió y tradició històriques, per 
viure compenetrat ab la política estèril y sens 
ideals, del centre, del qui tot ho espera. Y el 
català, oblidat en sa vida ordinaria del Estat 
centralista y atent solzament a recabar la seva 
autonomía y ab ella el benestar al qual té dret 
pel seu treball, a prosperar y viure realisant 
ideals de cultura y avenç com els demés agre
gats socials moderns. 

Abdós grupus ètnichs obeheixen a un sol 
Estat, es cert. Però el castellà, oblidant lo que 
per ell era arma de defensa en la lluyta contra 
l'Estat, ò sia oblidant que constituhía una na
cionalitat ab energies propies, no degudes a la 

omnipotencia del Estat, ha permès que se li 
hagi esborrat per complert sa fesomia, sos 
ideals y sa personalitat. Per això avuy no té 
altre remey que viure junyit ab l'Estat y es-
perarho tot d'ell. En cambi,'l català, si be 
per la influencia castellana oblidà un temps 
qu'era poble y poble ab vitalitat propia, essent 
com havia sigut, grupu ètnich d'energies in
tenses, poderosament creadores, ha reaccionat 
intensament. La mentalitat catalana no havia 
permès que se li desfiguressin els caràcters de 
positiva y pràctica, y per això no podia ni pot 
comportar la política estèril y xorca d'un Es
tat divorciat ab ella, en el pensar y en el 
obrar. 

Per això la repulsió ha degenerat en xòch, 
no entre dos grupus ètnichs enamorats quis-
cun de son respectiu ideal, sino entre un po
ble pràctich amich de que la governació d'un 
Estat se traslluheixi en realitats pel poble, y 
una organisació política qui arrocega ab ella 
una munió de pobles desfigurats. 

Cab preguntar are: les energies de Catalu
nya y'ls medis de que's val per exteriorisarles, 
responen a n'aquella concreció social de que 
parlàvem en el començament, ò sia als mohi
ments d'un agregat històrich, subgecte a la Uey 
de la nacionalitat? 

Hi hagué un temps que la ciencia sostingué 
que la nació, era la raça. El punt de vista an-
tropològich ajudava a confondre abdós termes 
y com únichs distintius, se citava la dolicoce-
phalia y la braquicephalia, el color de la pell, 
dels ulls, etz. No trigà l'historia en demostrar 
la confusió y'l crehuament. Aixís resultava 
que, a França, no hi havia raça pròpiament 
dita; que a Alemanya, els súbdits del sud son 
braquicefals, y els del nort, dolicocefals, etz. 

La ciencia's trobà desorientada devant del 
misteri de saber quin seria l'element més po
derós y més persistent que la raça, que pogués 
revelar l'existència d'una nacionalitat. Acudí 
al estudi de les relligions, però tampoch li do
naven la clau de les investigacions que's pro
posava. Per sobres de les barreres estàtiques, 
gent d'una mateixa relligió, combregaven en 
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les mateixes idees, participaven dels meteixos 
sentiments y's donaven les mans al veure 
amenassat son credo relligiós comú. Les bar
reres geogràfiques y polítiques, no existien per 
inútils. Otomans y alarbs, defensors del Isla
misme, se confonien en un sol bloch, ab tot y 
pertànyer els uns a la raça altaica y els altres 
a la mongòlica. El fet de que la relligió, en 
certs moments històrichs, ha format part con
substancial ab l'esser y naturalesa d'una nació, 
com succehía a Espanya en temps de Felip II, 
representava una escepció dintre de la teoria y 
fins dintre dels fets històrichs qui'ns ensenyen 
a n'el Catolicisme identificat ab la majoria de 
gents pertanyents a diverses nacions y fins a 
races oposades. 

La relligió no era un factor de caràcter ex
clusiu en la nacionalitat. A la nacionalitat la 
resolen molts més factors, encare que en 
algun cas y en temps moderns, com ocorre a 
Irlanda, vegem que'l factor relligiós y catòlich 
excedeix ab sa acció intensament social, als 
demés factors, resultantne la nacionalitat emi
nentment catòlica, y com a fenomen òptich, 
catolicisme y nacionalitat una meteixa cosa. 

Els científichs s'empenyaren en trovar des
prés l'index de la nacionalitat en el sol, y en 
comprobació, acudien a exemples, com el dels 
Estats Units, modificadors del caràcter anglès, 
y citaven ensemps la Suiça ab sa diversitat de 
llengües, regintse per un Estat federatiu, y 
l'Anglaterra ab son crehuament de races tan 
antipàtiques entre sí, com son els celtes, els 
anglo-saxons y els normands. Vingué la de
mostració de que en e! cambi d'index de na
cionalitat en un poble que's separa de sa me
tròpoli, influheix més, el poderiu de nacions 
autòctones y'l sediment dels grupus de inmi-
grants, que no el medi telúrich isoladament 
considerat, y els convencé de que la geografia 
no forma la nació, essent tot lo més, sobirana 
en la delimitació de fronteres. 

Tampoch l'historia podia científicament ser 
considerada com index decisiu en la revelació 
d'una nacionalitat. L'exemple de la separació 
de Noruega ho ha acabat de confirmar. 

Si, donchs, ni relligió, ni raça, ni sol, ni 
historia, constituheixen de per sí un element 
decisiu per descobrir les nacionalitats ocultes, 

perdudes ò desconegudes, ¿ahont trovar el re
actiu potent per disoldre les concrecions que 
han sepultat aquests grupus ètnichs? 

L'element qui devia revelarnos tot això, no 
podía cercarse més qu'en l'home. Y va trovar
se en el llenguatge, al partir del fet, no per 
antich menys actual, de que homens qui par
len ab una mateixa llengua, se consideren 
amichs, casi be germans, mentres que naix en 
l'home una mena de repulsió innata, pels qui 
no parlen com ell. La diferencia de llengües, 
era, donchs, la gran barrera de les nacionali
tats. Allavors, per un fenomen d'adaptació,, 
va vèurers que les races se compenetraven més 
que ab els pobles separats per fronteres políti
ques, ab les colectivitats naturals que s'espres-
saven ab el mateix llenguatge. La historia 
aportava ses experiències. Tot vencedor en la 
lluyta de dos pobles rivals, abans de tot se 
preocupava d'arrancar y fer perdre la llengua 
del poble vençut. Es més. No's considerava 
vencedor, fins haverho assolit. 

Però no hi hà que confondre el medi que 
ofereix la nacionalitat per ésser cognoscible, la 
llengua, ab la nacionalitat mateixa. 

Y ara, volem únicament demostrar còm 
y de quina manera, la llengua, element de la 
etnicitat, es el gran reactiu per reconèxer la 
existencia d'una nacionalitat. 

No es possible imaginar una agrupació hu
mana mancada del medi d'expressió que se'n 
diu llenguatge. Una societat d'aytal genre por
taria aparellada l'absoluta nulitat de son ac
cionar en tots els ordres, es a dir, sobrevindria 
l'estatisme aclaparador y l'estancament humà. 
Devem partir, donchs, del fet de la existencia 
del llenguatge, com element psicològich pur, 
anomenat modernament psicologia intermental, 
y medi y vehícol pel qual les reflexions y les 
refraccions dels pensaments humans, se mul
tipliquen y encadenen per ésser en diverses 
formes llegats a la humanitat. 

Gràcies al llenguatge, el passat viu y exer
ceix acció sobre'l present y el present dicta re
gles per el pervindre. En el temps, el llen
guatge fa reviure el passat. Viuhen idees, viu-
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hen costums y viuhen creencies, pel fet de 
viure certes llengües com el llatí, l'slavó, el 
sanscrit y el pali. Y no solzament en el temps, 
també en l'espay es decisiva l'influencia de 
moltes d'elles, com ocorre ab les llengües 
adoptades per les relligions, ables quals la co
munitat internacional dels respectius adeptes, 
pot arribarse a enténdrers. La civilisació s'ha 
endinzat en els paíssos, ab l'auxili de les llen
gües. Roma estengué sa cultura pels seus do
minis ab el llatí, y Alexandre portà al Assia la 
civilisació europea junt ab el grech. La base 
de la cultura japonesa fou l'idioma xino, aixís 
com l'alarb ha sigut l'element difusiu de la 
cultura a Turquía, Pèrsia y Indostàn. 

Per últim, els pacifistes tenen proclamat 
que solzament l'unificació de llenguatge pot 
ser la causa decisiva pel assoliment dels seus 
ideals, per ésser un fet certíssim, que termena 
l'aversió al extranger, quan se coneix la seva 
llengua. 

Cada llengua considerada científicament, té 
enfront de les altres, personalitat abrupta, 
conservadora y creadora d'autonomia sociolò
gica. Poden els homes públichs, estadistes y 
diplomàtichs, aixecar arbitràriament fronte
res, esborraries, confondre, separar, anome
nar porcions geogràfiques de territori qui sen
ten parlar una meteixa llengua. Malgrat llur 
obra, l'obstacle de la llengua, subsistirà com 
sòlida petrificado del territori unit, desunit ò 
cambiat de nom. Lo mental, serà sempre més 
resistent que lo material arbitrari. 

Per això es que'l fet actual de la existencia 
dels Estats qui se son declarats ab llengua ofi
cial única, rès prova contra la teoria que sos
tenim. Malgrat aytal declaració, Anglaterra, 
Alemanya, Espanya, França, Austria, Rússia 
y altres anomenades nacions europees, tenen 
de soportar la existencia de llengües vives 
dintre de sos territoris, llengües qui progres
sen ab tot y les trabes oficials y declaracions 
pomposes contingudes en lleys, constitucions 
y rescriptes. Es que la antropologia per un 
costat y la historia per altre, ens diuhen, que 
dintre d'aytals Estats, hi hà potser races dife

rentes coexistint, hi hà potser bocins d'altres 
nacionalitats, hi hà fins nacionalitats enteres 
víctimes de la lley del més fort. 

Voleu descubrir una nacionalitat? Estudieu 
una llengua incipient, desconeguda, oblidada; 
tan íntima y estreta es la relació que guarda 
la llengua y la nacionalitat. A tota dominació 
de poble, segueix la dominació de sa llengua. 
Però, més tart ò més d'hora, imposantse per 
reacció a la elasticitat de la mateixa acció, sor
geix el fenomen contrari. La nacionalitat sot
mesa, al voler ressorgir d'entre les seves cen
dres, fa'l primer esforç, qui no es altre que'l 
de fer renàixer sa llengua. 

Gràfich exemple tenim ab lo ocorregut a 
Polonia. Alemanya imposà a n'els polonesos 
de la Mazovia, Podlaquia y part de Lituania y 
Samotigia, que li correspongueren en el re
partiment de l'any 1795, la llengua alemanya. 
Rússia no contenta ab haver arrencat de les 
terres de Curlandia, Samotigia y part de Li
tuania, el nom de Polonia, anomenantles terres 
del Vístula, comprenent que les aspiracions 
nacionals subsistirien en aquelles terres men
tres el polach se parlés en elles, volgué vio-
lentment implantar en elles l'idioma rus, arri
bant ab l'ordre de Juliol de 1868, per la que's 
manava a n'els ministres de les relligions, co
municarse sols en rus ab llurs fidels, a posar 
en interdicte l'alemany pels protestants, el po
lach pels catòlichs y l'hebreu pels israelites, y 
en altres ordres del propi any, a proscriure el 
polach de les oficines, hotels, escoles, cafès, 
banchs, etz., y fins a arrebaçar de les biblio
teques públiques de Polonia les obres y ma
nuscrits escrits en llengua polaca. Aixís me-
teix, Austria declarà en 1882 en les terres po-
laques que li correspongueren (Petita Polo
nia), llengua oficial l'alemanya. 

Tot ha sigut inútil. El polach viu y viurà 
mentres un sol polach senti vibrar en la seva 
ànima'l sentiment de l'anyorada antiga nacio
nalitat. 

Recordemnos a n'aquest propòsit de la creua
da valentment empresa pels departaments fran
cesos de Finisterre, Morbihan y Cotes du 
Nord, l'any 1898, quan el govern francès pre-
tingué ab absurdes ordres, proscriure dels 
temples y escoles la llengua bretona, reste de 
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l'antiga nacionalitat. No va poder treuren 
rès, seguintse parlant abundosament. 

Anglaterra volgué en 1888, prohibir l'us de 
les llengües gaèliques a Irlanda. La resistencia 
fou tan gran, que no pogué menys el govern 
anglès, ab un bon criteri qui l'honora molt, 
que fundar Càtedres d'aytals lengues a les 
universitats irlandeses. 

Recordemnos també de que á Espanya fins 
fa poch, l'Estat anomenava dialectes, en sentit 
despreciatiu, a les llengües catalana, basca y 
gallega, terminologia amprada en algunes 
lleys civils; y que no fa gayres anys un ministre 
intentà ab una cèlebre R. O., proscriure de 
l'ensenyança del Catecisme el català y de
més llengües regionals. Provocà aquesta reso
lució una crehuada tan intensa contra la arbi
trarietat ministerial, que veyent aquesta feri
des en lo més íntim les regions, no portà a 
cumpliment aquella exclusivista R. O. y pos
teriorment, després de la campanya de restau
ració en favor de la llengua catalana, el govern 
lliberal per mà de Moret, President del Con
sell, ab fetxa 5 de Maig de 1906, suscrigué una 
memoria contestant a les reclamacions formu
lades per entitats econòmiques y polítiques ca
talanes, en la que entre altres coses, reconeix 
que la llibertat de la llengua catalana, en tot 
lo que no sien coses oficials, es absoluta. No 
solzament rectificà'l criteri científich, anome-
nantla llengua y no dialecte com feya avans, 
sino que li regoneixé oficialment una perfecte 
franquicia en lo que no sia oficial. 

La resurrecció de les antigues nacionalitats 
ofereix un fenomen constant e indiscutible. 
El de tenir lloch mitjançant el reactiu del 
llenguatge. La repetició d'aquest fenomen ha 
permès que la sociologia sentés un principi 
incontrovertible, qui es el següent: Quan un 
poble reprèn la conciencia de sí meteix, ressucita 
y perfecciona la seva parla. 

Austria-Hungría ha vist que'ls pobles slau y 
hungar, demanaven llur autonomia, esfor-
çantse a conreuhar ses respectives llengües. 

Rússia, Austria y Alemanya, tenen l'exem
ple de Polonia. 

A Turquía y els Balkans, ocorre idèntich 
fenomen. Turchs, Grechs, Albanesos, Servis, 
Búlgars y Rumans, tenen sa nacionalitat y 
llengua. Alguns dels derrers, son principats 
autònoms, altres encar romanen subgectes. 
Els Macedonis, reclamen ab tenacitat sa inde
pendencia, seguintlos en son exemple l'Anato-
lia y l'Armenia, enamorades de ses respectives 
llengües. 

La Finlandia, repudia poch a poch la llen
gua sueca que demanà algun dia de favor. 
Com a fonament de ses reclamacions autonò
miques, parla y conrehua altra volta sa propia 
llengua finlandesa. 

Irlanda, procura per tots els medis, el resor-
giment y reconeixement de la personalitat com 
a nació y per assolirho, se serveix de son medi 
d'expressió natural, que's la llengua gaèlica. 
Gales; s'empenya en fer reviure els texts bàr-
dichs, Escocia y Bretanya, escolten altra volta 
la cadencia del bretó armoricà, com a preludi 
de la seva resurrecció. 

Y com a conclusió de tot lo exposat, la So
ciologia formula aquest altre principi: «Ahont 
hi hà llengua diferent, hi hà també nacionali
tat diferent». 

Les rahons històriques que'n comprobació 
de la seva nacionalitat, podría alegar avuy 
Catalunya devant del poder central, com a fo
nament de les seves reclamacions autonòmi
ques, no serien escoltades ni ateses. Catalunya 
deu cercar la rahó y'l fonament de ses rei
vindicacions en la ciencia. Aquesta per donar 
esplicacions rahonades del problema català, 
parteix del fet actual de que Catalunya resor-
geix ab energía y forses vitals, en defensa de 
sa personalitat nacional, valentse, com s'han 
valgut y's valen encar les nacionalitats que as
piren a la reintegració del domini de si matei
xes, de la llengua parlada pel poble, imposant-
se en tots els ordres de la vida, excepte'n tot 
l'oficial, devant de l'intromissió de la llengua 
parlada per altre poble. 

La difusió de la prensa catalana, ha servit 
maravellosament a la restauració de la llen
gua. Tant la periòdica, com la literaria, artís
tica y professional, han treballat y treballen 
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desesperadament per arribar a n'el ideal d'una 
complerta restauració en tots els ordres de la 
vida nacional catalana. 

En lo polítich, l'obgectiu que's proposa'l 
formidable mohiment de Solidaritat Catalana, 
pretenent que'ls districtes de Catalunya eii-
geixin solzament diputats de la terra, es un 
fet social qui contribuheix indirectament a 
que la catalanisació de Catalunya sia un fet. 

Enfront de l'acció social educadora extensi
va, que va revestint cada dia més el mohiment 
català, se registra a Catalunya'l Congrés Inter
nacional de la Llengua Catalana, celebrat a 
Barcelona l'Octubre de 1906. Sociològicament, 
la celebració d'aquest Congrés, es l'afirmació 
capdal y sobirana de la personalitat social ca
talana. Els efectes son intensius, profonds, 
casibé podríem dir anímichs, pera'l total des
enrotllament de sa personalitat autonòmica, 
y en aquest sentit més, molt més qu'en el d'a
firmació científica de la Llengua Catalana, 
com llengua parlada, té y revesteix importàn
cia'l Congrés de la Llengua Catalana, perquè 
de Catalunya brollà l'idea de sa celebració, 
Catalunya va organisarlo sense ajudes oficials 
y va cridar filòlechs y científichs extrangers. 

Catalunya ab sos pensadors, sos gramàtichs, 
sos literats y puristes, fou la qui va aprontar 
ab sos treballs, alegats pel estudi y perfeccio
nament de la seva llengua, y en darrer terme, 
es Catalunya la qui recull el fruyt del Congrés 
per perfeccionarse a sí mateixa y mostrar la 
perfecció è importancia de la llengua propia a 
les altres regions d'Espanya y als extrangers. 

* 
* * 

La reivindicació de la personalitat autonò
mica es un fet indiscutible a Catalunya, com 
ho es també qu'en tots els ordres de la seva 
vida social y política, se val de sa llengua per 
assolir aytal reivindicació y donat el feno
men d'esser les respectives llengües de les na
cionalitats qui claman llurs sos desconeguts 
drets autonòmichs, els reactius de llurs caràc
ters nacionals, es forçós que Catalunya, recla
mi'l reconeixement de sa personalitat auto
nòmica, ab la conciencia d'esser nació, y en 
aquest sentit es realitat viventa la personalitat 
nacional diferenciada de Catalunya, dintre del 
Estat Espanyol. 

RAFEL GAY DE MONTELLÀ. 
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Elogi de les garlandes 

Sou, oh garlandes, en la llum serena 
triomfals y amoroses. Cadescuna 
de vosaltres, m'apar d'una donzella 
aquells braços oberts qui escampen gracia. 
Ab vostra clara ondulació senzilla 
com doneu dignitat a nostra joya! 
Per mercè de la vostra gentilesa 
ja no'ns sentim la vida tan feixuga. 
Aixís al veure que us gronxeu als pòrtichs 
brillen els ulls y nostre cor s'entrega. 
Oh totes resplendents, oh totes franques! 
Com us abandoneu a l'existència! 
Quina frescor més viva hi hà en vosaltres! 
Com va gronxantvos entre l'or del dia 
l'ayre del mar assoleyat, alegre! 
Demunt de les gentades bullidores, 
sereneu la clamor irreflexiva 
y el trepitj rialler de les audàcies. 
Son joves com el flam, y més pietoses. 
D'ahont us vé la suavitat elementa? 
Ah, d'uns pits virginals guardeu l'aroma 
prop d'hont passareu quan vau ser teixides, 
y es per això que sou serenadores. 
Mes ensemps, per la nostra delectança 
us torceu en divina deixadesa 
y peseu dolçament com una dóna. 
Rememoreu seguidament, garlandes, 
les joyes del amor y de la lluyta — 
oh corbes lluminoses de la festa, 
oh bells trofeus d'una victoria noble, 
oh cinturons desfets de l'alegria! 

JOSEPH CARNER. 
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Els constructors de les obres 

romàniques a Catalunya. 

EN l'estudi d'un art social com l'arquitectura, es indispensable per esplicarse les obres pro-
duhides, el coneixement dels homens qui les feren. Aqueix estudi dona una idea més preci

sa del art y de com s'elabora la forma artística. 
Al estudiar la gent qui feya aixecar les obres, es te com una visió exterior del esperit ab 

que eren fetes. Veyem fent aqueix estudi ab l'ajuda dels documents, si aquexes obres eren un 
producte aristocràtich ò una obra popular; si eren un afer extraordinari ò una cosa corrent en 
la vida; si's tracta del pensament preparat, estudiat y meditat ò d'una cosa casulana y espon
tània del poble. Els mateixos documents ens esplicaràn la part que'n elles tingueren els diver
sos estaments y l'iniciativa dels grans homens. 

Anem a tractar de com era la gent qui construhía les obres arquitectòniques romàni
ques; desde'l mestre de cases ò arquitecte, architectus ò be magister edorum, com diu un docu
ment coetani, fins a la gent humil del camp qui cooperava ab la gent d'ofici en l'obra d'aixecar 
els edificis. 

En tot temps la construcció d'una obra arquitectònica pròpiament tal, ha exigit un home 
entès, designat ab un ò altre nom, qui l'ha concebuda y dirigida. El caràcter y coneixement 
d'aquest es lo qu'ha variat segons les èpoques y paíssos. 

A Catalunya en l'època romànica, el mestre de cases ò de les obres, ò l'arquitecte, era un 
home d'ofici, devegades un monjo ò un clergue entès en lo mètode ab que's componien els 
temples y s'arranjava la decoració dels murs. Algunes vegades, es un abat que's diu qu'ha 
construhit l'obra, y això es sovint anfïbològich, podentse'entendre més que'l mestre de l'obra, 
el patrocinador de la mateixa, el qui l'ha pagada ò ha assolit ab sos treballs ò influencies que's 
portés a cap. 

Els noms d'arquitectes a catalogar fins a la fi del sigle xn, son ben pochs. Els documents 
que referents a n'aquest punt tenim a Catalunya de l'època romànica, no son molt abundants 
ab tot y havernhi en el nostre país extraordinàriament. 

L'arquitecte'l trovem en un document del any 1010 transcrit en lo Cartulari de Sant Cugat 
del Vallés, que's guarda avuy en l'Arxiu de la Corona d'Aragó (1). En dit document qu'es la 
venda d'una vinya, hi firma com a testimoni un tal Fedantius architectus et magister edorum, ò 
sigui mestre de cases, nom adoptat encara per designar els constructors en la llengua catalana. 

Referent a n'aquest punt diu Enlart «en quant al mot «arquitecte», creat pel pedantisme 
dels humanistes, s'introduhí solament en el transcurs del sigle xvi baix la forma archilecteur; 
y no fou acceptat fins que l'art hagué romput ab les tradicions nacionals». (2) 

Contradiu l'opinió d'Enlart, lo Glossarium media el infimce latinitatis, de Du Cange, ahont 
entréis noms ab que's designen els constructors, trobem citat lo mot architectus en un docu
ment del sigle XIII (3) qui ve confirmat en aquest document català més antich encara. 

El meteix Fedantius en un document poch anterior a n'aquest (del any 1007) se titula 

d ) N.° 5i — citat per Balari. — Orig. hist. p. 55g. 
(2) Manuel d'Archéologie française. — Paris, 1902, tom. I. p. 69. 

(3) Vegis lloch citat, Architector, vel Architectus. 
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artificem petre (i). L'arquitecte Fedantius treballava manualment en l'obra en mitx dels seus tre
balladors. Era un home d'ofici de condició anàloga a la dels actuals mestres de cases en les pe
tites viles. Ell meteix s'anomena arquitecte y mestre de cases en un document y ens fa saber 
per un altre anterior, 
qu'era escultor d'ofici 
ò picapedrer, artificem 
petre. 

Al meteix resultat 
ens porta l'estudi del 
capitell y làpida qui 
commemora l'arquitec
te qui ideà el monu
mental claustre de Sant 
Cugat del Vallès (2). 
En un dels capitells d'a
queix claustre (Fig. 1 .*), 
està representat un es-
culptor, al qui una mà 
inculta ha llevat testa y 
braços, treballant un 
capitell, y a son costat 
una làpida (Fig. 2.*), 
ens fa assaber qu'aquell 
es Arnau Catell, l 'au
tor de l'obra del claus
tre. 

Hec est Arnalli 
Sculptoris forma Catelli 
Qui claustrum tale 
Construxit perpetúale. 

Es a dir, «aqueixa 
es la figura d'Arnau 
Catell, qui tal claustre 
construhí per sempre» 

Alguns han llegit en 
lloch de Catelli, Gate-
11 ï y Geralli. Tots tres 
noms personals son ca
talans. 

FIG. I." — CAPITELL DEL CLAUSTRE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

REPRESENTANT AL SEU AUTOR ARNAU CATELL, ESCULPINT UN CAPITELL 

(1) Cartulari de Sant Cugat del Vallés. — Arxiu Corona Aragó, citat per Balari, Orig. hist. p . 636. 
(2) La construcció d'aqueix claustre necessità una pila d 'anys. Per determinar la seva data l'Emile Bertaux, (La sculptu-

ture chretienne en Espagne des origines au XIV e siecle. Histoire de l'Art, d'André Michel, Tom. II, p. 214 y següents) fa notar 
que alguns detalls d'indumentària, tais com la jaqueta de malles que portan els soldats en el capitell ahont està representada la 
Degollado dels Ignocents, senyalen la fi del sigle xn. 

Sabem que dit claustre se construhía ja l'any 1 0 1 5 . Consta aixis per un document d'aquest any en que l'abat Guitart y 
els monjos de Sant Cugat demanen concell al comte Ramoa Borrell per portar a terme l'obra del claustre qui ja estaba començat, 
obtenint autorisació per vendre algunes finques y rebent a més un donatiu de dit comte. (Arxiu de la Cor. de Aragó.—Cartu
lari de Sant Cugat del Vallès, número 12, citat per Balari, Orig. hist. p. 408 y següent). Encara s'hi treballava en 1190 ja que 
Guillem de Claramunt en son testament d'aquest any, deixa mil sous barcelonesos per l'obra del claustre y ademes el matxo que 
conduhis son cos. (Arxiu Corona Aragó. — Alf. I, número 544, citat per Balari, Orig. hist. p . 610). 
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El Museu de Tolosa posseeix un curiós capi 
sumpte semblant al del capitell del claustre d 

F I G . 2 ." — L À P I D A Q U I C O N M E M O R A A L 

AUTOR DEL CLAUSTRE DE S A N T G U G A T 

DEL VALLÈS. 

FIG. 4.* — CAPITELL DEL CLAUSTRE DE LA 

CATEDRAL DE GIRONA AB EL METEIX MOTIU 

DEL ESCULPTOR TREBALLANT UN CAPITELL. 

1 (Fig. 3.*) del sigle xn, representant un as-
Sant Cugat; un esculptor assegut sobre un 

FIG. 3.* — CAPITELL DEL MUSEU DE T O 

LOSA AB LA REPRESENTACIÓ D'UN ESCULP

TOR TREBALLANT UN CAPITELL A SANT 

CUGAT DEL VALLÈS. (REVOIL-ARCHI-

T E C T U R E R O M A N E D U M I D I D E LA 

FRANCE, TOM. III, p. 26.) 

tamboret de tres peus, està treballant un 
capitell, reproducció en petit del qui conté 
aquest assumpte. La voluta y la fulla de 
achantus aplanada, formen l'element prin
cipal de sa composició. 

Una representació anàloga mutilada se 
veu en un capitell del claustre de la Cate
dral de Girona. (Fig. 4."). 

Un altre dels arquitectes de qui tenim 
noticia pels documents, es Raimundus 
Lombardus, arquitecte estranger qui treba
llà a la Seu d'Urgell l'any 1175. Els canon
ges el nomenen obrer de l'iglesia, li enco
manen sos bens, mobles y inmobles y totes 
les rendes y ingresos qui an aquest ofici 
estaven consignades, ab la condició de que 
tanqui l'iglesia, clogui ses voltes, fassi el 
cimbori y aixequi campanars y cimbori, 
una filada sobre les voltes, en el terme de 
set anys. Li donen a més per tota sa vida la 
racció corresponent en la taula dels canon
ges: «Et preterea damus tibi (R. Lombar
dus) cibum canonicalem in omni vita tua, 
tali videlicet pacto, ut te fideliter et sine 
omni enganno claudas nobis ecclesiam to-
tam, et leves coclearia sive campanilia, 
unum filum súper omnes voltas, et facias ip-
sum cugul bene et decenter cum ómnibus 
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F I G . 5." — I N S C R I P C I Ó C O N M E M O R A T I V A D E L A U T O R 

DEL CLAUSTRE DE SANTA MARIA DE RlPOLL 

sibi pertinentibus» (i). A la Seu els campanars resten encara aproximadament a l'altura que 
senyala la contracta de Raimundus Lombardus: una filada sobre les voltes. 

En lo frontispici de Sta. Maria d'Arlés (Roselló), en la part superior, damunt d'una fines
tra moderna, hi hà una línia de finestres més antigues, en una columneta de les quals pot He— 
girse una inscripció commemorativa qui sembla referirse al constructor d'aquell edifici del 
sigle xi. 

Diu aixís l'inscripció: 

«AMEL1VS MAVRELLVS MONAGVS CLODESINDVS 
PReSBiteR QVI HOC FECERVNT» (2) 

En lo claustre de Sta. Maria de Ripoll, comensat en lo sigle xn en substitució del anterior 
se llegeix en una inscripció (Fig. 5.a) de la que falta l'acabament «BERGA. DA(T) AUCTO-
REM.PER...» que podría referirse al escultor del claustre. Un abat anomenat Ramon de Berga 
fou elegit a Ripoll en 1172 (3). Es posible que l'inscripció se referís a n'aquest, ja perquè real

ci) Aqueix curiós contracte, fou transcrit del Cartoral de la Seu d'Urgell, pel P. Villanueva, en el tomo IX, ap. XXIX del 
«Viaje literario». 

(2) Citat per Montsalvatge. Not. Hist. Tom. VII. p. 12. — Bonet, Monasterio de Sta. Maria de Arles. 
(3) Pellicer y Pagès. — Santa Maria del Monasteri, de Ripoll, p. 120. 
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ment fos l'autor del claustre, ja en el sentit amfibològieh en que moltes vegades deu entendres 
aquest mot com ja hem indicat. La figura mutilada que's veu prop de l'inscripció, podria ser 
la del abat referit. 

De la Catedral de Lleyda coneixem els noms d'alguns de sos arquitectes. El primer fou 
segons Villanueva, Pere Dercumba ò de Cumba (de Coma ò Cescomes); però segons l'autor de 
la España Mariana, fou un tal Berenguer, erro manifest per haver pres la paraula operari en 
el sentit d'arquitecte, sent aixís que en aquella época se titulava aquest ab lo nom de magister 
et fabricator, magister operis, magister edorum. Operari, significava llavors, regent ò adminis
trador de les obres, obrer, ofici qui solia encarregarse a algun canonge, conforme observa 
oportunament l'autor del «Viaje Literario» (1). 

La làpida qui conmemora lo començament de les obres de la Catedral de Lleyda fou tro
bada en l'any 1860, en un reco d'una casa del Plà de Lleyda y's troba avuy en lo Museu d'anti-
güetats de dita ciutat (2), y diu: «Anno domini MCCIII. et XI Kal. Aug. sub Inotentio Papa III. 
venerab. Gombaldo huich eccas presidente inclitus Rex Petrus II et Ermengandus Comes Ur-
gellen. primarium istius fabricae lapidem possuerunt. Berengarium Obicionis operario existen
te. Petrus Dercumba magister et fabricator.» 

Els arquitectes qui estigueren al cap de les obres de la Catedral de Lleyda foren varis, 
com foren molts los artistes qui en elles intervingueren y se comprèn que tenia de ser aixís ne
cessàriament tractantse d'unes obres qui duraren uns doscents anys de pas. 

En una làpida sepulcral que's veya avans en lo claustre antich d'aquesta Catedral 
(el de la Azuda) se llegia: «Anno Domini M. CC. LXXXVI. XI. Kal. octobris obiit Petrus de 
Prenafreita, magister operis, huius ecclesiae, qui constituit sibi aniversarium XV solidorum, et 
unam capellaniam in hac Sede, cui assignavit CXX sol, censuales, cuius anima requiescat in 
pace» (3), làpida que conmemora a un altre dels arquitectes de la Catedral de Lleyda, d'època 
posterior. 

Se conmemora al mestre, probablement al qui feu l'iglesia ò la portada, en una inscripció 
esculpida en lo timpanell del portal de l'iglesia de Santa Eulària de Provençana, ahont sembla 
llegirshi la data: anno millesimo ducentésimo primo. 

Un'altra inscripció trobem a l'iglesia de Sant Pere de Clara, prop d'Orrius, la qual iglesia 
sembla qu'existía en 1098 (4), que diu aixís: 

% BAIO QVI ISTO DO 

MO ADIFICABIT 

Aquest Bayó lo mateix pot ser l'arquitecte com el fundador del Cenobi de Clara. 
Els nostres artistes son enviats devegades lluny a fer treballs, aixís com d'altres terres ne 

venen a la nostra. 
A 22 de Febrer del 970 lo comte de Carcassona, Roger, feu exhumar les relíquies de Sant 

Hilari per exposarles a la veneració dels fidels en l'iglesia de Sant Sadurní, desde allavors ano
menada també de Sant Hilari, prop de Carcassona. L'abat Garí de Cuxà, la autoritat del qual 
reconexía allavors el monastir de Sant Sadurní, assistí a la ceremonia y se n'havia dut ab ell d'a
quell monastir, un esculptor molt hàbil en el treball de la pedra (5) que es probable fos el qui 

(1) Tom. XVI, p. 00. 
(2) Pleyan de Porta. — Apuntes de Historia de Lérida, p. 212. 

(3) Pleyan de Porta. Obra citada, p. 21 3. 
(4) Erat monasterium cum prioratu ordinis Sancti Benedictí, quod fuit subditum monasterio Sancti Cucuphatis Vallensis 

eiusdem ordinis; non constat de origine, constat tamen ecclesiam iam existere anno 1098 (Speculum curlae ecclesiasticae),—Pellicer 
y Pagès, Estudios histórico-arqueológicos sobre l luro, p. 378. 

(5) Histoire genérale de Languedoc. Ed. Privat. Tom. III, llibre XII — LXXVII. Translació de les reliquies de Sant Hilari, 

bisbe de Carcassona. 
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treballà lo sarcòfach en que's guarden les reliquies de Sant Hilari. Aquest esculptor junt ab els 
demés qui l'acompanyaven després de molt buscar descobriren lo còs del Sant. El bisbe de 
Carcassona Francmón, lo portà sobre l'altar principal, tancantse després de moltes cerimò
nies la reliquia en un sacòrfach de pedra, que s'exposà sobre un petit altar, aixecat darrera el 
gran (i). 

Qui eren generalment aquests arquitectes ò mestres de l'obra en la època romànica? D'al
guns clarament hem vist que eren gent d'ofici, laychs; altres eren clergues ò monjos. 

Sabut es que allavors els monjos benedictins eren quasi podriem dir els únichs qui conrea
ven les ciències y les arts. La major part d'edificis qui d'aquella època'ns resten son iglesies 
qui formaven part dels monastirs benedictins. Dels més floreixents d'aquests, sortien monjos 
qui formaven aquí y allà noves celles qui prosperant ab el transcurs del temps se convertien 
en altres monastirs, centres de riquesa y de cultura. Entre aquests monjos enviats desde'ls mo
nastirs principals per la formació d'altres secundaris, hi anava moltes vegades un iniciat en els 
secrets de l'art de construir. 

Els documents ens ne donan noticia d'algun d'aquests benedictins arquitectes. 
Lo monjo García del monastir de Cuxà, en la seva carta dirigida en 1040 al bisbe Oliva, 

parla en la següent forma del abat Garí d'aquell monastir, que pot donar idea de la intervenció 
activa dels abats dels monastirs en les obres: «Ejus in loco nempe rapitur, ut decuit, ángelus 
vel caslestis homo Uvarinus identidem extruens basilicam, parietes succincto opere in magnifi-
centia fabricas cum admiratione mirabili in sublime erexit, fastigia verò culminis proceritate 
simul trabium et ornamentorum claritudine illa venustissime operuit» (2). 

L'abat Garí de qui parla el monjo García en la seva carta, sigué abans abat de Sant Pere 
de Lesat, essent elegit de Cuxà en 969; se feu en son temps la segona consagració de l'iglesia de 
Sant Miquel que descriu lo monjo García en la citada carta. Ell fou qui anà a Venècia y a Roma, 
y ab qui vingué lo Dux Urseolo y sos companys al nostre monastir pirinench. 

Lo verdader arquitecte, ab tot, no era l'abat de Cuxà, y es possible que fos el monjo Oliva, 
ben diferent del cèlebre abat de Ripoll del mateix nom, de qui parlarem després. Referintse al 
monjo Oliva, després de descriure los altars y'l cibori del absis principal, parla aixís d'ell el ci
tat monjo García en la mateixa carta: «Itaque juvit eum in ómnibus quídam bonàs famas mo-
nachus iter sequens magistri, ut ille Oliba, quique erant summae patientias ac mansuetudinis 
vir, et sub eo vigilantissimè in varias actiones tàndem domum costodiebat. Hasc, carissimi, 
nos in prassentis festí nostri gaudium de factura templi pauca ex pluribus dicere libuit, quati-
nus et miranda domus Domini fabrica delectaret auditum, et dilecta Deo civitas aptaret ingen
ua tecta infra fidei asdificium » (3). 

Un altre a catalogar entre'ls arquitectes dubtosos es l'abat Oliva de Ripoll. En el poema 
qu'escrigué l'any 1030, diu qu'ell mateix (4) construhí la nova basílica: 

(1) Historia de la translació de les reliquies de Sant Hilari, bisbe de Carcassona. (L'original es a l'Abadia de Sant Hilari, la 
copia es a la colecció Doat, a la Biblioteca Nacional de Paris, v. 61, folio 280. — Mabillon, Acta sanctorum ordinis sancti Benedictí, 
saec. 5, p. 552.) 

«AnnolncarnationisDomin. D CCCCLXX, VIIIKalend. martii,(2 2 de Febrer del 070) Adduxeruntautempraefatusabbas 

secum a radicibus Pyraei montis, exque arcisterio Coxiano, in honore agii Stratiotis Urani constructum, structorum miri laboris 
virum. Hic cum trepidare cerneret ad tangendum Sancti viri locellum non solum clericos sed etiam abbates atque pontificem, fi-
deliter accèssit, et mausolaeum cum calibe dissolutum patefecit: cumque ipse artifex, et plurimi, qui circumstabant, perspicacibus 
oculis beati viri vellent videre corpusjulum, quia apertum erat vas, per unius fere hora: spatium ita, vacuum viderunt sepulchrum, 
ut nihil in eo nisi solum saxum suspicerent, unde maestificati omnes qui aderant cum magno gcmitu flectentes genua, coeperunt 
Dominumenixius exorare. Utautem saepius ipse artifex obtutus coepit reducere ad vas, illico santum conspexits corpus, et Deo 

gratias clamavit Posuerunt autem, ut decebant, beatissimi viri membra post altaris arulam in saxea arca, et in utroque latere 

duorum suorum alumnorum Benedictí Celsique ¡ndiderunt corpora... Nam cum ossa sancti viri essent súper altarem reposita prae-
fatus principe » Hist. gen. de Languedoc. Edit. Privat. Tom. V. Preuves, Ap. 119 — CV. 

(2) Marca Hispànica, Apèndix, CCXXII, col. 1074. 

(3) Marca Hispànica, Apèndix, CCXXII, col. 1080. 
(4) Pellicer y Pagès, Obra citada, p . 64. 
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«Praesul Oliva sacram¡struxit hicjfunditus aulam; 
Hanc quoque perpulchris ornavit máxime donis, 
Semper ad alta tulit, quam gaudens ipse dicavit. 
Est hic et Arnulphus arum qui prima domorum 
Menia construxit, primus fundamina iecit, 
Sedis et egregie praesul rectorque^Ierundae.» 

¿Basten aqueixos versos per considerar a Oliva y Arnulf com arquitectes de Ripoll? Entench 
que nó y en prova vegis com les mateixes frases ampra quan parla del comte Guifré, fundador 
del monastir: 

«Conditus hic primus Guifredus marchio celsus, 
Qui comes atque potens fulsit in orbe manens; 
Hancque domum struxit, et structam sumptibus auxit.»(i) 

Es ja més explícita la carta dels monjos de Cuxà y Ripoll al Capítol de la Seu de Vich 
fent assaber la mort d'Oliva, ahont diuen referintse a aqueix: «Aecclesiarum quoque statum 
doctrina sapientiae, et hedificiorum mirabili structurá, diversorumque ornamentorum gloria 
summis honoribus ampliavit» (2). 

L'acta de consagració de Santa Maria de Ripoll de 1032, diu que's tirà a terra l'anterior 
iglesia y que Oliva en construhí una de nova desde'ls fonaments, ab molt treball y d'admirable 
arquitectura mediant l'auxili diví: «Omne enim superpositum ejusdem Ecclesiae solo tenus 
coaequavit, et a fundamentis extruens, multo labore et miro opere divina se juvante gratia ipse 
complevit» (3). 

Però tots aqueixos documents deixen dupte si's tracta del arquitecte ò senzillament del 
abat y bisbe qui feu l'obra. 

En aquest derrer sentit s'ha d'entendre l'inscripció de la sepultura del abat de Sant Pere 
de Roda, Tassi, mort en 979. 

D E P O S I T . H I C T A S S I V S A N C H O C O R P O R I S M E M B R A 

A L T I NOBILIBVS C L L E N S E N I L L E IACENTE, 

Q v i AVX1LIANTE DEO HANC AVLAM IN CAPVT EREXIT, 

SEDEM ROMANAM AD1VIT ET DECRETVM ACCEP1T, 

FRANCORVM REGEM PET1IT El PRECEPTVM ADIVNXIT 

D E F V I T 1SDEM CELESTÍ MISTERIA V E R B I 

ANNRDCCCCRLQ : v : TQVATNI BIS QVOQVE 

SEMIS INDICTIONE PRESENTE SVB VI. KAL. FEBR. MS. 

OMNES ORATE DOMINVM VI ALMVM SISTAT IN EWN. ALÍEN. (4) 

Entre'ls arquitectes eclesiàstichs, cal consignar Sant Armengol, bisbe d'Urgell, qui diri
geix personalment les obres. Les actes de la seva vida copiades d'un Santoral de l'iglesia de 
Barcelona, (5) conten, que havent lo Sant emprès la construcció del pont que'n diuen del Bar, 
(encara aixís anomenat avuy) sobre'l riu Segre, distant tres hores de la Seu d'Urgell, cap a Lle-

( l ) Aqueix poema fou transcrit per Villanueva y es estat reproduhit per Montsalvatje, Not hist. Tom. IX, p. 62 y 63. 
(a) Montsalvatje. Not. hist. Tom. IX, p. 48 y següents. 
(3) Marca Hispànica, Apèndix, CCVIII. 
(4) Marca Hispànica, col. 397 y 398. — Pujades, Crónica de Cat. llibre XIII, cap. XVII. 
En la meva monografia, «Sant Pere de Roda», indicava'l criteri de que no debia entendres en virtut d'aquesta inscripció, que 

Tassí fos l'arquitecte de l'iglesia, sinó qui portà a cap l'obra ab sos treballs, abnegació y fins interessos materials com demostren 
els documents. 

(5) Villanueva, Viaje lit. Tom. X, p. 151 y ss. 
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vant, y volent activar l'obra estimulant ab son exemple als treballadors, caygué a daltabaix del 
pont, estrellantse'l cap entre les roques (i). 

L'acta de la consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgell del any 1040, diu referintse a 
Sant Armengol «...quod ipse in terris illi fabricavit Ecclesiam ipsam sedem beatse Mariae jam-
dictam». (2) 

Tenim noticies ben explícites d'un altre monjo arquitecte; es el monjo Selva, (3) cons
tructor del Monastir de Sant Martí de Canigó. 

L'acta de dedicació d'aquest Monastir del any 1009, parla d'aqueix constructor prebere: 
«Ccenobium Canigonis in monte structum, quod extruxit quidam Presbyter nomine Selva 
vel monachus...» (4) Continua després l'acta de consagració «...prcecipiente, ordinante, et in 
ómnibus perficiente, atque ad plenum efectum perducente domno Guifredo gratia Dei Comitè 
ejusque cònjuge nomine Guisla, qui ditaverunt praedictam Ecclesiam vasissacris, scilicet cálice 
argénteo cum patena et thuribulo argénteo, et miserunt sacerdotale indumentum et capas duas 
palleas et cetera pro viribus necessària...» per lo que's veu que Selva es lo constructor ó arqui
tecte y nó'l fundador ò donador, que ho foren lo comte Guifré y sa muller Guisla. Selva fou des
prés abat y era abans segons lo Crónico que publicà Balucio en sa Miscelánea, (Lib. XI, p. 309,) 
monjo de Cuxà: «Anno Domini MXIV, electus fuit in primum abbatem Selva, monachus Sanc-
tis Michaelis Coxanensis.» (5) 

Morí el monjo Selva en 1044, després de 30 anys de ser abat de Sant Martí de Canigó y 
d'ell parla en Pujades en la seva Crònica (6) de la següent manera: «...y nombraron á uno de los 
mismos fundadores llamado Fr. Selva, en parte, por ser hombre de muchas prendas, virtud y 
religión, y en parte también porque tenía traza y era entendido en la arquitectura, pues nece
sitaba mucho entonces la casa de persona de las calidades dichas. Sus huesos están en un se
pulcro encasado en un nicho de la pared que sube á la iglesia y en la primera grada de ella...» 
Avuy no queda rastre d'aquesta sepultura. 

A la carta dirigida en io5o per Miró, Abat de Sant Martí, als monastirs de l'ordre de 
Sant Benet fent assaber la mort de Guifré, fundador del monastir, se cita entre'ls difunts 
l'abat Selva (7). 

Se veu sovint en els documents, l'obra popular, l'obra executada pels pagesos segons la 
consuetut. Es la que fan uns quants vehins sense que ningú, ni monjo, ni clergue, ni profesio
nal laich, hi intervinguin. 

Per fer aquestes obres no's disposava moltes vegades d'altre medi que de la prestació per
sonal voluntaria «pro Dei amore» com diuen les actes de consagració de multitut d'iglesies y 
com encara's practica en les parròquies de la montanya. 

(1) Llegim en la Vida de Sant Armengol: 
«... Non immerito igitur pontificis nomine Dei cultor fumgebatur, quia si animarum saluti pontem parabat, quo iter in cce-

lum dirigeretur, corporum ctiam subtantia? subiiciens pontem iter facientibus componere nitebatur. Est autem in Urgellensis Cer 
daniensisque parro-hiaj confinibus locus quidam Barensis nuncupatus inter montium latera angustissimus, per quem tune tem-
poris nisi per scopulos, et per p ra rup ta hominum aberat incessus, pecorum vero nullatenus reperiebatur transitus. Ad hunc si-
quidem locum prailibatus athleta veniens artitícibus prasmissis, c«epit ipse manibus propiis operando pontem construere, et quid 
cetere agere deberent, suo reverendo ingenio disponere. Cernens autem humani generis conditor suum pastorem bonum opus 
exercere, ore pontem ad etherea, opere in tellure commissis sibi ovibus praeparare, nolens illum mundano diutius conteri labore, 
sed immarcessibilis stematis gloriam recuperare, quatenus in caïlis martirum frueretur collegio, corpus in terris hocce permisit 
decorari martyrio. Sedens etenim vir Dei súper trabem desuper lapidum struem positam, dum propiis operaretur, manibus, deor-
sum corruit in solum...» Villanueva, Viaje lit. Tom. X, Ap. n.° 30. 

(2) Marca Hispànica, Apèndix, CCXX. 
(3) Alguns escriptors han escrit Sclua en lloch de Selva, lo qual prové segurament d 'un error de lectura de Marca, que con-

fongué ab una c la e. 

(41 Marca Hispànica, Apèndix, GLX. 
(5) Monsalvatje, Not. hist. Tom. IX, Ap. XV. 
(6) Tom. VII, llibre XIV, cap. LXVII. 
(7) Monsalvatje, Not. hist. Tom. IX, Ap. X. 
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Aqueixa cooperació se revela d'un modo claríssim en les actes de consagració, especificant 
els noms dels qui cooperen a les obres (1). 

Aqueixes obres devegades s'enfonzaven. L'art de fer una volta, no era cosa fàcil pels 
mestres poch aptes en l'art de construhir y la volta anava a terra y sovint tota l'Iglesia. 

Això's veu clarament en l'acta de consagració de Sant Martí de Biert, diòcesis de Girona, 
del any 1116, ahont se relata, que «no se sab que si pels pecats dels homes ò per impericia dels 
mestres, l'iglesia s'esquerdà desdéis fonaments y una y dugués vegades, va caure; però per de
voció, ab treball, els fidels la construhiren de nou»(2). 

Dels arquitectes monjos benedictins, rarissimes vegades s'en conserva el nom. La regla 
de Sant Benet els hi prescriu l'humilitat y el fer son treball anònim dintre'l monastir. Els do
cuments per això parlen del abat, però quasi may del monjo. Sant Benet aconcellava en sa regla: 
artífices si sint in monasterio, cum omni humilitate faciant istas artes. Més no succeheix aixís 
quan se tracta d'artistes laichs. Los arquitectes y los escultors signaven algunes vegades ses 
obres, sovint inmodestament; exemple: l'esculptor del claustre de Sant Cugat, al escriure 
per sa propia mà la següent ratlla: Qui claustrum tale construxit perpetúale. Qui construhí tal 
claustre pera sempre. 

Los esculptors firmen fins obres reduhides y modestes. R. de Bianya en la tomba d'Elna 
que firma: Ramon de Bianya mefeci. Bianya es un poble del comtat de Besalú prop d'Olot. La 
escultura te cert ayre de familia ab la de Giallem Gancelme d'Arlés y les de la porta de Sant 
Joan el vell de Perpinyà. 

Un altre exemple d'obra firmada, es lo mosàich del absis de Ripoll, ahont son autor sig
na: Arnaldus. 

Després dels arquitectes, directors y empressaris de obres, cal fer esment dels treballadors, 
de la gent d'ofici, dels operaris ocupats en elles. Y aquí cal repetir lo que he indicat al parlar 
dels arquitectes de la Catedral de Lleyda, que no s'ha de pendre en aquest sentit el mot ope-
rarii que trobem repetit en molts documents. A la dignitat d'operarium, en els col·legis de 

(1) En l'acta de la dedicació de l'iglesia de Santa Maria de Fontanet del any 901 lleigim «...quae redificaverunt homines 

pro Dei amore. is nominibus Wilisclus levita, Ansulfus, Audesindus, Anla, Ansalon presbítero, Desiderio, Salvator, Formesin-

do, Ariulfo, Wimara , Beato, et Stephano...» Villanueva, Tom. XIII, Ap. VIII. 
Llegim en l'acta de consagració de Sant Llorens de Coustoges del any i i5o «...in parrochia sancta; Maria; de Custodia con-

secravit ibi Ecclesiam in honore Dei omnipotentis et sanctii Laurcntii martyris, quam antiquitus fundatam noviter raedificaverunt 
domnusRaymundus Arulensis Abbas et monachi ejusdem loci et Bertrannus capellanus et Raymundus clericus et parrochiani 
sanctae Mariae de Custodia, Galcia vetula miles et Petrus de Certis. et Petrus de Lubera, et multi alii ejusdem terrae probi homines 
pro redemptione animarum suarum, quod est eadem Ecclesiola cella sanctae Mariae de Arulis et apendicium sanctae Mariae de 
Custodia...» Montsalvatje. Not. hist. Tom. VII. Ap. XXXIX. 

Llegim en l'acta de consagració de Santa Eulalia de Folla, any 1031: 
«...ad consecrandum ecclesiam in honore sanctae Eulaliae virginis et martiris Christi, quam edifficaverunt omnes homines, 

¡d est Bernardus et Òliba et Berenguer et Pontius et Pere et Ruifret et Bern (ardus et) Arnallus et Esmeinur et Òliba et alii plures 
ho (mines qui) ibidem adherant, donamus predieü homines ad (predicta) ecclesia Sancta-Eulalia, ad sementerium erig (endum 
dictae ?) ecclesiae triginta passus... Facta ista donatione undécimo chalendas januar (ii), anno décimo rege expectante...» Bru-
tails, L'art religiós en el Rosselló, p . 55. 

De l'acta de consagració de Santa Maria d'Arlés de 1046 es el següent fragment: «...lllos verò homines qui atjutores sunt vel 
fuerint ad perficiendum aedificium praefixae domus, quae manet àdhuc imperfecta, absolvimus eos a peccatis iliorum de quibus 
agunt vel egerint poenitentiam usque at circulum anni...» Monsalvatge, Not. Hist. Tom. VII, Ap. XX. 

Llegim en l'acta de consagració de l'iglesia de Sant Pere de Riuferrer, del any 11S9: 
«...Ecclesiam in honore sancti Petri Apostoli, quam raedificaverunt Abbas praedictus et Petrus Sacristae cum conveniu ip-

sius Arulensis coenobii et Ademarus ejusdem Ecclesiae sancti Petri Ebdomadarius cum incolis ipsius praenominatae vallis Rivifer-
rarii et alii probim homines terrae pro Dei amore et redemptione animarum suarum...» Monsalvatge, Not. Hist. Tom, VII, 
Ap. XXIX. 

Y en l'acta de consagració de Sant Valentí de Salarsà, en el comtat de Besalú, parroquia de Sant Cristòfol de Baget, del 

any 1168, s'hi llegeix: « quam incolae loci ilüus suis eleemosynis et laboribus aedlficaverunt. .» Montsalvatge, Not. Hist. 

Tom. VI, Ap. XII. 

(2) «...Nescitur enim utrum peccatis exigentibus inhabitantium hominum, utrum imperitia aut negligentia magistrorum 

hoc evenisset fracta ecclesia scilicet a fundamentis semel et bis cecidit. Sed pia devotione Dei fideles ipsius ecclesiae operibus in

sudantes reedificaverunt et noviter construerunt eam...» Villanueva, Tom. XIII, Ap. XXXII. 
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Canonges y monastirs li incumbia cuydar les obres; era una mena d'administrador d'elles, 
com los obrers actuals de les catedrals è iglesies. 

Ja hem dit al parlar del arquitecte Lombardus, com el contracte entre'l Capítol y ell, con
sisteix en anomenar a n'aquest, obrer per un periode determinat, entregantli l'administració 
dels bens de la Catedral y debent fer unes obres que's detallen en la contracta. 

En aquest sentit trobem expressat el nom operarii en molts documents. 
Entre'ls firmants a l'acta de consagració de l'iglesia de Sant Esteve d'Arlés «Sancti Este-

phani in villa Arularum», del any 1158, llegim entre'ls firmants «S. Arnalli Operarii» (i). 
En Balari (2) transcriu los següents cognoms qui indiquen gent qui exerceixen oficis de la 

construcció: Bonucius malleator, any 1030 (3); Guifredi faber ferranus, any ioi5 (4); Mirone 
molero, any 1020 (5); Ramon ferrarii, any 1144(6); Guillem pictoris, any 1155 (7); Pere Fabre 
serraler, any 1172 (8); Olivarius pictor, any n 8 5 (9); y Guillelmus manian, any 1195 (10). 

Segons se llegeix en un compte del batlle de Vilamajor, a la tercera setmana de Novem
bre del any 1157, se hostatjaven en lo palau del comte uns mecelemos qui la cambra piníauant (11). 

Bertran de Meyà en son testament del any 1169 fa menció del sarraceno haly pictore (12). 
En l'acta de consagració de Sant Pere de Riuferrer per Artal, Bisbe de Elna, l'any 115g 

després de reedificada, hi firmen alguns ab noms d'ofici: S. Berengarii Fabri, S. Petri Fe
rrarii (13). 

En lo llibre del repartiment del Regne de Valencia per Don Jaume I, s'hi citen els se
güents noms de gent d'ofici: carpintero, cobertorer, clavigerus, fusterius, ingeniarius, pintor, 
serrador, tapiador... (14). 

Podríam dir resumint, que'ls oficis qui intervenien en les obres romàniques eren els 
dels pobles rurals actuals del nostre país. 

Aqueixa gent de treball, lliures ò servents, els trobem representats en los capitells dels claus
tres. Aixís en el fris d'un pilar intermitx del claustre de la catedral de Girona (Fig. 6.*) s'hi veu 
un bisbe ab hàbits pontificals asistit d'un patge qui porta'l bàcul y un capellà ab l'incensari està 
en actitut de benehir; tal vegada's tracta de representar la ceremonia de la colocació de la pri
mera pedra d'un edifici. Devant del capellà dos picapedrers asseguts en banquets estan treba
llant grans carreus; a terra hi hà un capitell y enfront una figura de la que sols resten les ex
tremitats inferiors, probablement l'esculptor que'l treballava. En el fris de la cara oposada del 
mateix pilar (Fig. 7.*), hi hà un operari portant a les espatlles una gerra al qui precedeixen 
altres dos que portan ab samalers un cubell de forma especial, probablement per transportar 
aygua. 

En un altre fris del meteix claustre (Fig. 8.*) y en un capitell del claustre de Sant Cugat 
(Fig. 9.*) hi hà representat lo treball dels mestres d'axa y fusters; en un y altre treballen per 
construhir l'arca ab que Noé debía lliurarse del diluvi. Aquella apareix en un altre fris del 
claustre de Girona, ja acabada y forrada de planxes clavetejades. 

(1) Marca Hisp. Apèndix, CCCC XXVIII. 
(2) Orig. hist. p . 55ç, 56o, 636 y 637. 

(3) Arxiu de la Corona d'Aragó, Berenguer Ramon I, n.° 77. 

Ramón Borrell, n.° 113. 
Berenguer Ramon I, n.° 21 . 
Cartulari de Sant Cugat, n." 25l . 
Ramon Berenguer IV, n.° 254. 
Registre IV, n.° 662. 
Alfons I, n ° 391. 

(10) Arxiu Capitular de la Catedral Basílica de Barcelona, Antiq. Lib. II, n.° 121, fol. 43 . 
(11) Arxiu Corona Aragó, Ramon Berenguer IV, n." 16. Balari, Orig. hist. p . 637. 
(13) Arxiu Catedral Barcelona, Antiq. Lib. IV, n.° i 6 5 , fol. 57, p . 637. 
(13) Montsalvatge, Not. Hist. Tom. VII, Ap. XXiX. 

(14) El Archivo. Revista de ciencias históricas, Valencia, 1893, Tom. VII , p . 365 y ss. 

(4) Id. id. id. 
(5) Id. id. id. 
(6) Id. id. id. 

(7) Id. id. id. 

(8) Id. id. id. 

(9) Id. id. id. 
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8UIXÍ DI J. v'HT.fl 

F I G . 6 . * — F R I S D'UN PILAR DEL CLAUSTRE DE LA CATEDRAL 

DE GIRONA AB LA REPRESENTACIÓ DELS PICAPEDRERS 

TREBALLANT. 

IL1XÏ K I. VINTItd 

F I G . 7.* — FRIS EN LA CARA OPOSADA DEL PILAR DE LA 

FIGURA ANTERIOR, AB LA REPRESENTACIÓ DELS OBRERS 

TRAGINANT AIGUA PER LES OBRES. 

^SBef'*' ."* 

F I G . 8 . " — F R I S D*UN PILAR DEL CLAUSTRE DE LA CATEDRAL 

DE GIRONA AHONT SE VEUHEN TREBALLANT ELS MES

TRES D'AXA Y FUSTERS. 
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En un capitell de Sant Cugat (Fig. 10) s'hi veu un home portant al coll una destral. 
Un altre fris del claustre de Girona (Fig. u ) indica les eynes del treball de la terra en una repre
sentació del fratricidi de Cain. Aquest mata Abel ab una eyna del camp. 

Els oficis tenien sos tallers ò obradors especials, distints de les cases fetes per habitació, 
segons dona a compendre una donació que en l'any u o 5 se feu al Monastir de Sant Cugat 
del Vallès, d'una casa qui era domum quod esí operatorium, situada en lo mercat, in ipso foro, 
que avuy es plaça del Ángel (i). 

En les ciutats més importants, aqueixos tallers ò obradors s'agrupaven preferentment en 
llochs determinats, constituhint barris ò carrers qui prenien noms d'aqueixos mateixos oficis, 
alguns dels quals se son conservats per tradició fins els nostres dies. 

Barcelona apareix ja desde'l sigle xi com ciutat industrial, car tenia obradors, no sols 
dintre ses muralles, més també en els suburbis. La seva envejable situació en el Mediterrani 
fomentant el comerç exterior, unit a l'activitat propia de la rassa catalana, contribuhiren al 
increment que prengueren desde'l sigle x les industries y paralelament a elles l'art de la cons
trucció, originant les poderoses corporacions gremials de l'Edat Mitja. 

El mont Taber, la part més elevada de la ciutat, fou un centre industrial d'importància, 
segons nombrosos documents ho afirmen. En aquest lloch els documents ens parlan de molts 
obradors, uns d'existents en el sigle xi y altres que's construhíen en el sigle xn (2). 

Alguns d'aquests oficis de la construcció els trobem agremiats a Barcelona desde molt an-
tich. Els picapedrers y mestres de cases, son potser el més antich gremi de que tenim coneixe
ment pels documents, ja que consta la seva existencia desde l'any 1211 (3) els manyans en 1257 
(4), els fusters es probable que estiguessin ja agremiats per la meteixa època maldament no cons
ta documentalment que ho estiguessen fins al 1334 (5) y els pintors encara posteriorment (6). 

Per acabar aquest article direm unes quantes paraules sobre'ls signes lapidaris ò marques 
de picapedrers conservats en certes obres. 

Aqueixos signes sembla qu'eran algunes vegades marques pera recontar la tasca, altres 
verdaderes firmes del obrer per reconèixer la seva obra; senyes del humil equivalents a l'ins
cripció pretenciosa del autor d'un claustre ò d'una porta. Son aqueixos signes, formes geomètri
ques fàcils de fer; esquemes d'un eyna, una lletra, una cifra. 

Es una tradició antiquíssima dels picapedrers, practicada pels romans en el nostre país, 
com pot veures en los murs de Tarragona. 

En les obres del període romànich, no abunden les senyals de picapedrers. 
L'Alegret (7) ha citat en la catedral de Tarragona: els dels paraments exteriors dels murs 

de la capella de Santa Tecla, en el primer còs del cloquer, en l'absis petit inmediat, en la por
ta antigua de Santa Tecla, y en el mur del creuher. Se'n troben també en les fatxades S. del 
creuher de la catedral de Lleyda (8). En Monsalvatge, n'ha senyalades a Sant Joan les Fonts (9). 

En algunes altres iglesies apareixen com un ornament fóra de lloch: un carreu d'un pilar 
de claustre decorat ab estrany entrellaçat, com en lo claustre d'Elna; en un brancal de finestra, 
com en la finestra del absis central de Sant Vicens de Besalú, ò de porta, com a Sant Pere de 
Galligans. 

Semblen aqueixos signes, com una marca dels gremis, com un signe de la colectivitat. 

(1) Balari, Orig. hist. p. 367. 
(2) Id. id. p. 638 y següents. 
(3) Capmany. Obra citada. Artes antiguas, p. 108. 
(4) 'd. id. id. id. id. p. 135. 
(5) id. id. id. id. id. p. 120. 
(6) id. id. id. id. id. p. m . 
(7) El Monasterio de Poblet, p. 87 y següents. 
(8) Emili Llatas, Monografia de la Catedral de Lleyda 
(9) Not. Hist. Tom. XIV, p. 214. 
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F I G . 9.1 — REPRESENTACIÓ D'UN FUSTER RIBOTE-

JANT, EN UN CAPITELL DEL CLAUSTRE DE SANT 

CUGAT DEL VALLÈS. 

F I G . 10. — CAPITELL DEL CLAUSTRE DE 

SANT CUGAT AHONT SE VEU UN HOME 

AB UNA DESTRAL AL COLL. 

CLIXÉ D( J. VlMIífl 

F I G . 11. — F R I S J I ' U N -PILAR DEL CLAUSTRE DE LA 

CATEDRAL DE GIRONA AB LA REPRESENTACIÓ 

DE LES EYNES DEL TREBALL. 
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Els signes lapidaris individuals se fan més abundants en los sigles xn y xin, ab la vinguda 
dels cistercienses y ab ells de treballadors estrangers. 

Del estudi del caràcter de la gent qui intervenia en les obres romàniques s'en dedueix l'idea 
d'un estat semblant a l'organisació actual de les obres en les nostres viles, ahont no ha arrivat la 
idea del arquitecte fent d'artista savi, portada pel Renaxement. L'arquitectura es un afer ordi
nari de la vida; en sab un monjo; l'exerceix un picapedrer; en tenen conexements els abats y 
en saben per fer més ò menys penosament una iglesia, uns quants pagesos qui's reuneixen 
per P«amor de Deu». A lo més es un empressari estranger, un d'aqueixos mestres lombards 
«Magistri Comacini» qui ab la seva gent ve a treballar en les nostres iglesies. 

Era l'arquitectura romànica no una obra aristocràtica, sinó de tots els estaments, y la crea
ven ò importaven les seves formes, tothom: pagesos, monjos, clergues y abats. 

ANTONI DE FALGUERA. 

El frontal de Planés 

AQUEST poble de Planés es el qui's troba al marge de la carretera pujant desde Ribes cap 
a Cerdanya. El poble fa una sola rectoria ab l'altre vehinat qui's veu a sota de Planoles, 

per ahont passa'l camí vell. 
A Planés hi havien anys enrera qui sab quantes coses bones, d'esmalts, qui foren robades 

una nií, com sol succehir a moltes parròquies. Hi quedava el frontal de relleu, un dels més 
hermosos de la sèrie. La junta municipal de Belles Arts de Barcelona va fer mans y mànigues 
per aconduhir aquell obgecte a port. Lluytant ab tots els medis, contra la peste de dos antiqua
ris qui l'hi sabien també, se va conseguir guanyar la partida y no fou sols ab diners que's va 
jugar. 

Quant un pensa les angunies y dolors que s'han passat per rescatar aquest obgecte d'art, 
de la parroquia mal segura, y al cap de vall per pagarlo y per emportarsel al Museu de Barce
lona, ahont no farà més que honrar al poble d'ahont prové, es veu la necessitat de que l'alt 
clero ¡I-lustrat ens ajudi en la nostra obra de salvar l'art de Catalunya. Nosaltres ja sabem que 
la missió principal del clero es defensar els interessos de l'Iglesia, però may es pot compendre 
que l'interès de l'Iglesia sigui diferent dels del país de que forma part. 

Hem de concedir a l'Iglesia el dret d'intervenir en l'obra de la nostra cultura, qui reclama 
avuy urgentment la formació d'un Museu nacional a Barcelona, y l'entorpir l'arreplega, ja de 
la poquedat que'ns queda, es una obra funesta per tothom y més per aquells qui desde les se
ves gerarquíes tenen l'obligació de compendre les verdaderes necessitats del poble. 

La junta municipal de Belles Arts de Barcelona per ara no's pot queixar. L'il-lustradíssim 
senyor Bisbe de la Seu, l'ha volguda ajudar ab les seves solicituts. Cal esperar qu'aixís esdevin
drà ab altres prelats, principalment el de Barcelona, el Bisbat del qual s'acaba de despullar per 
moments. Convé impedir a tota costa que eclesiàstichs y seglars es trobin distanciats en aquest 
camp de la cultura! 

La junta municipal de Belles Arts està disposada a pagar les coses; Barcelona es rica y tro
barà els diners que l'hi fassin falta. Lo que no està disposada ja més a consentir, es aquesta ex-
poliació vergonyosa del art de la nostra terra per medi dels antiquaris. 
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Del frontal de Planés s'ha pagat el preu més alt que ha tingut may un obgecte aixís. Es 
també veritat, que potser es el més insigne de la sèrie, faltant el de Sant Cugat qui roda per
dut pel món. La disposició iconogràfica es la de sempre, el Pantocrator ab el llibre obert y les 
figures dels costats disposades en dugués files. Els relleus imiten ab tota evidencia una pessa d'or-
frebería. Està una mica fet malbé, per que n'han caygut molts troços, però les parts qui que
den son en excelent estat de conservació. Una nota sobres aquest obgecte ha sigut publicada 
en Ylluslració Catalana del dia 2 d'aquest Mars. Ne copiem els següents paràgrafs: 

«Es un dels quatre frontals en relleu coneguts d'aquest temps a Catalunya, y'ls altres son: 
el de Sant Cugat, qui va perdut pel món; el del Museu de Lleyda, y aquell procedent també 
d'aquí, que guardava'l senyor Vives Escudero de Madrid y qu'hem rescatat ara últimament pel 
Museu de Barcelona. 

»Total: quatre, que'n sabem, però això, no vol dir que no n'hi hagin més. Un monument 
insigne del mateix genre, es l'arca de relíquies de Sant Cugat, qui després de mil vicissituts 
ha anat a parar al Museu de Santa Águeda. 

»Tots els quatre frontals d'aquesta sèrie son petits, com si'ls artistes se complaguessin en 
aquells relleus en miniatura. El nostre de Planés imita directament les joyes bones d'or y plata 
que hi havia a les iglesies importants. D'aquestes pallas encastades de pedreria,'n queda recort 
a Catalunya. Hi havia la famosa de Ripoll, y la de Girona, segurament del mateix tipo, les 
dues desaparescudes. 

»Per veure, donchs, el veritable model d'aquesta obra de Planés, hauríam de compararia ab 
el palliotto de Sant Ambrosi de Milán y la palla d'oro de Venècia. Allí les figures son de relleu 
de metalls preciosos; aquí son simplement de pasta de guix pintada; les gemmes de les orles les 
veuríam aquí estrafetes també ab guix ajudat de la pintura. Per aquestes senyals d'una obra 
rústica, adequada en aquella iglesia del poble qu'era Planés; podem reconstruhir tota la bellesa 
dels tipos superiors. Els artistes trasumants qui fabriquen aquestes obres, tenen present als ulls 
les clarors maravelloses de les pedres, els daurats y'ls esmalts de les joyes qu'han vist per les ca
tedrals y'ls monestirs. Moltes vegades eran particularment hàbils y les feynes els sortien ab una 
gracia sols comparable ab les fineses de les cançons populars. El nostre frontal de Planés, com
post segons el reglament ab el Pare Etern al mitx y vuyt figuretes als costats, es encantador per 
la seva ignocencia. Els Sants, tots ab una croça petita, ben dibuixadets, tenen tots els colors 
com si s'acabessin de pintar 

»E1 Pare Etern del mitx està voltat d'un lletrero ab mal llatí, qui diu qu'allí está represen
tada en figura y pintura la verdadera imatge de la magestat divina. Desgraciadament ha perdut 
el caparret. Els Sants dels costats son indeterminats. Un d'ells porta a la mà un típich copó ro-
màních, un pixis, que fa pensar que no sigui'l primer diacre Sant Esteve. Sobre'ls altres s'hi 
poden fer varies congectures qu'aquí no son del càs. 

» Valgui no mes aquesta nota, per alegrarnos de que la graciosa obra hagi arribat a port y 
que'l tinguem al Museu de Barcelona. Ella'ns honrarà y's farà respectar més aquí, que no pasa 
Planés. Aquests exemplars de pintura y escultura romànica en relleu son particularment inte
ressants y comencen a cridar l'atenció de tot el món. Fóra d'aquí, de relleus en pasta, nosaltres 
no creyem qu'hi hagin més que'ls del Frioul, inspirats també en les obres d'orfebreria de 
l'escola lombarda. —J . PIJOAN.» 



La vella alzina 

Al peu de la vella alzina, 
la miro pel demunt meu 
magestuosa, gegantina. 

Com d'un gran temple la nau, 
verdosa tot l'any, superba 
se destaca del cel blau. 

|Oh quants anys la vella alzina! 
¡oh quants anys que deu tenir! 
molts més anys que la padrina. 

¡Quin ayre de magestat 
que s'exhala de tot'ella! 
¡quin alè de veritat! 

¡Que'n sosté la vella alzina, 
que'n sosté de nius d'aucells 
en sa tossa gegantina! 

A la espessa ombra que fa 
¡quantes cites amoroses 
hi hauran hagut anys enllà! 

¡Quant'ànima pelegrina 
haurà trobat el conçol 
dessota la vella alzina! 

Com monstre entortolligat 
la groixuda soca s'alça 
ab son cabell escampat. 

En tota la vella alzina 
hi ha prou fusta pera fer 
una barca gegantina. 

No li atancèu la destral; 
que'l tall afinat no tasti; 
la pobre no ha fet cap mal. 

Es bona la vella alzina; 
es de tota la regió 
la protectora regina. 



Que plana està la mar! 

¡Que plana està la mar! 
¡que lluhenta y que blava! 

Una vela llatina's veu passar 
allà molt lluny hont l'horitzó s'acaba. 

El sol de plè a plè cau; 
no fa ni un alè d'ayre. 
El cel tan net y blau 

sembla pel meteix Deu fet no fa gayre. 

Entre la inmensa irradiació de llum 
que tot el món inonda, 
com un salat perfum 

se sent qui puja de la mar profonda. 

El vestit de la mar, 
com inmensa planura d'estrelletes, 

se mou sense parar. 
Les ones may del món estan quietes. 

Jo m'hi endormisco y tot 
veyent tan rasa la blavenca plana. 

Voldria trobà'l mot 
qu'expressés l'armonía sobirana. 

La armonía serena del espay 
ab l'armonía de la mar serena, 

y'l mot noi trobo may, 
y'l no trobà'l, creyèume.'m fa gran pena. 

La pobra ermita 

Devant mateix de la petita ermita 
s'hi axeca una filera de xiprers; 
semblen gegants qui eternalment la guarden 

sempre tan drets, sempre tan verts. 

Tan rònega com es la pobre ermita, 
mitx esquerdada ja per tot arreu, 
ab son ayre de vella montanyesa, 

ay vàlgam Deu, no sé'l que té. 
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No sé'l que té que a tots atrau y agrada 
y sab donar conçol al qui pateix. 
Dins d'ella hi hà una calma tan serena, 

que'l més dolent hi sent el be. 

Al camaril la imatge de la Verge, 
mal feta y tot, vos mira santament. 
Pel finestral els aucellets s'hi fican, 

y al entrar, callen de repent. 

Com si sentissin misteriós respecte, 
no s'atreveixen a cantà'ls aucells, 
y per no fer soroll, d'un cantó al altre 

hi van volant poch a poquet. 

J O S E P H M A R T Í Y F O L G U E B A . 
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Poètica d'Aristòtil. 

1 

Obgecte de la poètica. 

1. Parlem de la poètica en si meteixa y 
dels seus genres, quina es l'essencia de quis-
cun, y de com s'han de composar les fàbules 
perquè rehixi l'obra poètica; després quantes 
y quines son les seves parts, y així meteix de 
tot lo demés qui pertoca a n'aquest ram, co-
mensant com es natural per lo primer. 

La poesia consisteix en limitació. 

2. L'epopeya donchs y la tragedia, la co
media, la ditiràmbica y casi be tota l'aulètica 
(1) y la citarística, en general totes son imita
cions; però es diferencien en tres coses: ò per-
que'ls medis d'imitació son diferents, ò be son 
uns altres los obgectes, ò es divers lo modo de 
imitar. 

Diferents genres segons els medis d'imitació. 

3. Perquè aixís com alguns qui s'hi dedi
quen, imiten moltes coses ab colors ò gestes 
(de vegades ab art, altres solzament per cos
tum) ò també ab la veu; aixís meteix les arts 
ja dites totes consisteixen en l'imitació, ò be 
pel ritme, ò per la paraula, ò per l'armonía, 
ara separadament, ara totes plegades. Per 
exemple: no més usen l'armonía (2) l'aulètica 
y la citarística, y tota altra música del meteix 
genre, com la de la syringa; imita ab el ritme 
sense armonía la dança, en la qual es represen
ten les costums, les passions y les accions ab 
ritmes acompanyats de gestes. L'epopeya no 
més se val de les paraules prosades ò ritmades, 

(1) Ateneus (XIV pi. 6 I 8) conta catorze maneres d'aulètica 
ò de tocar la flauta. 

(a) Armonía vol dir concordança de sons, la qual els Grechs 
no la feyen pas en els chors, que sols cantaven al unisson y a 
Poctava, sinó en l'acompanyament instrumental. (Problemes. 
XIX, 18 y 39). 

ja barrejant els metres, ja amprantne sols de 
una mena (1) com s'ha fet fins ara. Altrement 
rès tindrien de comú els mimos (2) de Sofron 
y Xenarcos ab els diàlechs de Sócrates, lo me
teix que les composicions fetes ab jàmbichs, 
elegíachs ò altres versos. "Ver es no obstant que 
la gent, lligant lo metre ab la poesia els uns no
mena poetes elegíachs y els altres poetes èpichs, 
posant a tots el nom de poetes, no per rahó de 
l'imitació, sinó agafantlo del metre a tots co
mú. Tant se val que'ls versos tractin de mede
cina com de literatura; a tots els hi posen el 
meteix nom. Homer y Empèdocles (3) no s'as
semblen sinó en el metre, y per això a l'un 
caldria dirli poeta, y al altre més aviat fisiò-
lech. De la meteixa faysó, si un barrejava en 
una composició tots els metres, com Ghaire-
mon els amprà tots en la rapsodia composta 
del Centauros, per això no se li hauria pas de 
dir poeta. En aquesta materia donchs guardem 
la divisió dita. 

4. Altres arts hi hà qui usen de tots els me
dis senyalats, ò sigui del ritme, de la melodia 
y del metre, com la poesia ditiràmbica, el no
mos (4) la tragedia y la comedia; però's dife
rencien en que unes ho admeten tot ensemps, 
altres separadament. Aquestes son les diferen
cies que trobo en les arts, en quant als medis 
d'imitació. 

II 

Diferents genres segons els obgectes imitats. 

1. Com que'ls imitadors imiten els qui fan 
alguna acció, y aquests necessàriament han de 
ésser bons ò dolents (car a n'això pot dirse 

(1) Sembla qu'hi hà una llacuna però es pot ben lligar la 
frase. 

(2) Els mimos eren uns petits drames familiars escrits en 
dialecte syracusà. 

(3) Empèdocles escrigué un poema intitulat 7iepl ^pua£(j)Ç. 
(4) El nomos era una mena d'ayre que cantaven uns perso

natges sols, en lo que hi havia improvisació. Segons Plutarch es 
deya tal, per tenir lleys molt estretes (vÓU.OÇ,). 
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que's redueixen les costums, ja que tots ens 
diferenciem per la virtut ò el vici); els repre
sentaran ò millors que son en sí, ò pitjors, ò 
tais com son. Lo meteix que passa en la pin
tura: Polygnotos els pintava millors, Pauson 
pitjors, Dionysios igual qu'eren. Ara es evi
dent que quiscuna de les imitacions dites po
drà tenir aquestes diferencies, y variarà segons 
qu'apliqui aquestes maneres a diferents ob-
gectes. 

2. En efecte tais variacions poden trobarse 
en la orquèstrica, en Faulètica, en la citarísti-
ca, lo meteix qu'en la prosa y en el vers sense 
música. Aixís per exemple Homer pinta'ls ho-
mens millors de lo que son; Cleofon iguals; He-
gemon deThasos, el primer qui escrigué paro
dies, y Nicochares l'autor de la Deliada(i), 
pitjors. Igual passa en el ditiràmbich y'l no
mos, a la manera que Timòtheos y Filòxenos 
representaren els Perses y'ls Cyclops. Aquesta 
es la diferencia qui separa la tragedia de la co
media: l'una vol fer els homens pitjors, l'altre 
millors que son avuy. 

III 

Diferents genres segons el modo d'imitació. 

i. La tercera diferencia està en la manera 
d'imitar cada cosa. Perquè ab lo meteix ob-
gecte y'ls meteixos medis d'imitació, pot el 
poeta presentarlos per narració (y això, ò in-
troduhint un altre personatge, com ho fa Ho
mer, ò be fent ell de narrador sense mudar la 
persona), ò pot donarnos totes les persones 
imitades obrant y en acció (2). Y aquestes son 
les tres maneres d'imitació, com deyem d'un 
principi: els medis, l'obgecte y el modo. 

2. De manera qu'en un concepte Sófocles 
pot ser en igual genre qu'Homer, perquè tots 
dos imiten accions nobles; y en altre concepte 
anirà ab Aristófanes, perquè abdós presenten 
lo drama en acció. Per això diuen alguns que 

(1) ES poema desconegut. 
(») üpaxXOVXaÇ Xai SVepYOOvTaç: aquestes dues pa

raules no son sinònimes. Obrant també presenta les persones 
l'epopeya quan no usa l'istil narratiu, Sinó qu'introdueix els 
personatges segons el modo d'Homer que tant alaba Aristótil, 
de qui diu que Ta fer imitacions dramàtiques <IV. 5); més 
èvspYOOviaç hi afegeix l'acció sensible propia de la tragedia 
y comedia. 

tais obres se diuen drames, perqué imiten ais 
qui fan (Spáto). 

3. Y aquesta també es la causa perque'ls 
Doris reclamen l'invenció de la tragedia y de 
la comedia. Per lo que toca la comedia, els 
Megaris de nostra terra pretenen que nasqué 
en la seva democracia, y'ls de Sicilia citen el 
poeta Epicharmos molt més antich que Ghiò-
nides y Magnes. La tragedia també la recla
men alguns Doris del Peloponès, retrayent la 
etimología. Efectivament els Doris diu que 
dels arrabals en diuen xwuaç, mentres els d'A
tenes en diuen Sf̂ jiouc; de modo que'ls come
diants no van pendre'l nom del verb xwfxáCeiv 
(fer disbauxa), sinó de que anaven rodant pels 
xó)[xaç (arrabals), foragitats ignominiosament 
de les ciutats: ademés de/er ells en diuen Spócv, 
però'ls d'Atenes en diuen rcpáxxeiv. 

Y prou fins aquí de les diferencies de l'imi
tació, del nombre y naturalesa de les seves es
pecies. 

IV 

Origen de la poesia. 

1. Dues causes hi hà en general qui sem
blen haver donat naixença a la poètica, y totes 
dues son naturals. L'una es que l'imitar ja ho 
porta en la sanch l'home dençà de l'infantesa, 
en això's distingeix dels altres animals perquè 
entre tots es el més aficionat a l'imitació, els 
primers coneixements per imitació se'ls fa 
seus, y'l goig de l'imitació tots el senten. Una 
proba d'això la trobem en les obres d'art: lo 
que'ns fa íeresa veureho en si meteix, com per 
exemple les bèsties més despreciables y'ls ca-
davres, ens causa plaher de veureho exactament 
representat. 

2. Un altra rahó es que l'apendre no sols 
dona goig als filosops, sinó també a tots els 
homens, encara qu'es més feble'l sentiment que 
en tenen (i). D'aquí ve l'alegria de veure imat-

(1) En la Retòrica confirma les meleixes idees. «L'apendre y 
l'admirar potten quasi be sempre delectança: perquè l'admiració 
fa ganes de saber, de modo qu'admiració y desitx solen anar 
plegats, y l'apendre fa reposar la naturalesa en son punt. Ja 
que l'apendre y l'admirar delecten, també ho té de fer tot lo 
qui porta alguna imitació com la pintura, l'escultura, la poesia 
y tota bona imitació, encara que la cosa imitada no agradi en 
sí meteixa, perquè no es ella qui delecta l'esprit, sinó'l discurs 
de qu'això es allò, en el qual aprenem quelcom». (I. 11: 1371V 
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ges, perqué es com qu'endevinin per lo dis
curs lo qu'es cadascuna, per exemple, aquesta 
figura es tal; perqué si ve'l cas que no han vist 
l'original, allavores ja no es el plaher de l'imi-
tació, sinó'l de la execució, el del color ò d'al-
tre cosa consemblant. 

3. Sentnos donchs natural l'imitació lo 
meteix que l'armonía y'l ritme (del metre no 
cal paríame sent una part del ritme), ja d'un 
bell principi'ls més afavorits de la naturalesa en 
aquestes coses, ho perfeccionaren apoch apoch, 
y ab ses improvisacions feren nàixer la poesia. 

Divisió natural de la poesia: genre heròich 
y genre jàmbich. 

4. La divisió de la poesia es segons lo ca
ràcter particular de cada poeta: perquè'ls d'es-
prit generós imitaren accions nobles y grans 
personatges, els de cor menys enlayrat busca
ren en ses imitacions fets d'homens viciosos; 
aquests composaren sàtires; altres himnes y 
encomis. Del temps anterior a Homer, no po
dem citar ni un poema d'aquest genre, encara 
qu'es natural que n'hi hagués molts: però de 
Homer cap ençà sí que'n tenim, com es ara'l 
seu Margites (1) y d'altres consemblants, en 
los quals ja hi enquibiren lo metre jàmbich: 
per això encara se'n diu poema jàmbich, per
què ab aquest vers s'injuriaven (?á¡i¡3tCov) uns 
als altres. Aixís hi hagué en l'antigó dues menes 
de poetes: els heròichsy'lsjàmbichs(satírichs). 

5. Homer, lo poeta noble per excel-lencia, 
y únich no sols per la bona factura, sinó per 
haver fet imitacions dramàtiques, presentà les 
primeres formes de la comedia, posant en ac
ció no la sàtira seria, sinó lo ridícol: (2) son 
Margites te ab la comedia la meteixa relació 
que Ylliada y YOdisea tenen ab la tragedia. 

6. Havent ja nascut donchs la tragedia y la 
comedia, els qui's decantaven a un ò altre 
genre segons sa natural inclinació, en comptes 
de sàtires feren comedies, y en comptes d'e-
popeyes tragèdies, a causa de tenir aquestes 

(1) Margites poema perdut, qu'Aristótil atribueix a Homer, 
y ja en l'antigor Suidas feya de Pigres d'Halicarnas. Tot lo que 
ara se'n sab es que l'hèroe es presentara coro un orat qui tenía 
una gran opinió de si mateix. 

(a) Vegis la definició en el p. V. i. 

formes més amplitut y apreci que les antigües. 
Ara l'esbrinar si la tragedia té ja'l desenrotlla
ment de formes que li pertoca, tant conside-
rantla en si meteixa com en relació ab el tea
tre, es un'altra qüestió. 

Primers passos de la tragedia. 

7. Havent donchs nascut una y altra de les 
antigües improvisacions, la tragedia dels qui 
preludiaven els himnes ditiràmbichs, la co
media dels qui preludiaven les cansons fàli-
ques qu'encara s'usen en moltes ciutats, la 
tragedia cresqué apoch apoch, els poetes ana
ren desentrotllant sa natural força, y després 
de moltes transformacions, ella fixà ses formes 
y trovà son veritable geni. 

8. Aixís Esquií introduhí la pluralitat d'ac
tors passant d'un a dos, disminuhí l'importan-
cia del chor, y creà'l caràcter protagonista (1). 
Sófocles hi posà tres actors, y va decorar l'es
cena ab pintures. Trigà més d'arribar a sa 
propia amplitut, deixant les faules curtes, y 
d'abandonar l'istil rioler propi de la sàtira, 
vestintse de sa natural noblesa. 

9. El ritme passà del tetràmetre trocaich al 
trímetre jàmbich, puig d'un principi no usa
ven sinó aquell, per encaixar millor ab la sàti
ra y la dança ahont s'aplicava la poesia. Però 
un cop introduhit el diàlech, la meteixa natu
ralesa trobà'l metre que li convenia: el jàmbich 
es el més apropiat a la conversació, com ho 
prova la multitut que'n diem al conversar, 
quan de tetràmetres n'hi posem molt pochs, 
y encara quan sortim del to familiar. 

10. Vingué després la multitut d'episodis 
(2), y l'adornar cada part en particular. Y prou 
de totes aquestes qüestions, que pot ser seria 
treball massa llarch l'esgranarles d'una a una. 

V 

Diferencia entre la comedia y la tragedia. 
Lo risible. 

1. La comedia, com deyam abans, es imi
tació de gent pitjor que nosaltres, però no de 

(1) Altres interpreten plausiblement també: donà al diàlech 
parlat el principal lloch. 

(a) Vegis la definició en el p. XII. 2. 
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qualsevol falta, sinó de lo deforme, una part 
de lo qual es lo risible. Efectivament lo risible 
es una falta y deformitat sense dolor ni des
trucció; per exemple es risible una cara mons
truosa y estrafeta qui no expressa cap sufri-
ment. 

Primers passos de la comedia. 

2. Les transformacions de la tragedia y 
dels seus poetes ens son conegudes, però no 
pas les de la comedia, per la poca importancia 
que se li donava al principi: l'archont trigà 
molt a donar un chor de comediants; anaven 
ells per son compte. Quan ja tingué certes 
formes, comensen a citarse'ls seus poetes; em
però rès se sab de qui fou el qui inventà la ca
reta, qui posà'l pròlech, qui aumentà'l nombre 
d'actors, y altres coses consemblants: sols se 
sab que Epicharmos y Formis, inventaren la 
fábula còmica. Això, donchs, ens vingué al 
principi de Sicilia; a Atenes Crates fou lo pri
mer qui deixà la sàtira personal y portà fàbu-
les y temes generals. 

Distinció entre l'epopeya y la tragedia. 

4. L'epopeya segueix la tragedia sols en 
ser imitació d'accions generoses en vers, y se'n 
aparta en ser sempre igual el metre y en tenir 
la forma narrativa. També's diferencien en la 
duració: la tragedia intenta tancarse dintre 
una sola revolució del sol ò sortirsen poca 
cosa, l'epopeya no té temps definit; encara que 
al principi la tragedia també's prenia la metei-
xa llivertat que'ls poemes. 

5. Les parts, unes son iguals en abdos gen-
res, altres propies de la tragedia. Per això qui 
sab conèixer una tragedia bona ò dolenta, 
també ho sabrà en l'epopeya; perquè tot lo que 
hi hà en l'epopeya, també hi es a la tragedia, 
però no tot lo que té la tragedia ho té l'epopeya. 

VI 

Definició de ¡a tragedia. 

1. De l'imitació en hexàmetres (epopeya) y 
de la comedia en parlarem més endevant; ara 
tractarem de la tragedia, trayent de lo dit la 

definició de la seva essència. Es donchs la tra
gedia l'imitació d'una acció seriosa y acabada, 
de certa amplitut, ab llenguatge polit en di
verses formes separadament a cada part, d'ac
ció dramàtica y no en istil narratiu, la qual 
per medi de la misericordia y'l temor, intenta 
la purificació de les passions d'aquest gen-
re (1). 

2. Nomeno «llenguatge polit» el qui reuneix 
lo ritme ab l'armonia y la melodia (cant), y «ab 
diverses formes separadament a cada part», 
perquè en algunes sols s'amprarà el metre, y 
en altres la melodia. 

Parts constitutives de la tragedia. 

3. Ja qu'aquesta imitació es fa presentant-
ho en acció, necessàriament una part de la 
tragedia serà l'adorno del teatre, després la 

(t) La paraula ^pÓBoç no's traduhiria be per terror, que 
Aristòtil sol expressar per l'adgectiu SsiVÓç y destruheix la 
compassió (Retor. 11. 8. 1386). La compassió la defineix en el 
meteix capítol de la Retòrica: «Es una certa tristesa per un mal 
qui causa mort ó pena a qui no n'es digne, y que's pot temer 
com proper per nosaltres ò per algú dels nostres; ja qu'es ben 
clar que perquè un tingui compassió d'un altre té d'esser aytal, 
que pugui temer per si meteix ò per algú dels seus, un mal tal 
com s'ha dit en la definició ò igual ò semblant. Per això no po
den tenir compassió ni'ls qui ja estan perduts del tot, perquè 
ja no tenen rès per patir haventho sufert tot, ni tampoch els 
qui's tenen per sumament ditxosos — aquests son orgullosos — 
perquè si's pensen tenir tots els bens, també s'han de pensar 
que no'Is hi pot venir cap mal, lo qual es un be. Son aytals els qui 
temen poder sufrir; els qui patiren algun mal y ja n'han sortit; 
els vells, a causa de la seva prudencia y experiencia; els febles, 
y més si son poruchs; els instruhits, perquè discorren be; els 
qui tenen pares, fills ò muller, perquè'ls miren com cosa propia 
y poden sufrir igualment; els qui ni tenen una passió de virior, 
com ira ó temeritat, perquè no pensen en lo qu'ha de venir, ni 
tampoch orgull, perquè no pensen que'ls hi pugui succehir rés 
de mal: s'ha de tenir un terme mitx. Tampoch senten la com
passió'ls massa poruchs, perqué s'omplen de por, y no pensen 
sinó en els mals propis.» 

Tot això proba que per Aristòtil el temor es condició indis
pensable de la compassió; més ben dit, el temor y la compassió 
formen una sola passió en la qual consisteix l'emoció trágica. 
Aristòtil, diu Lessing (Dramaturgia LXXV) «no presenta'l te
mor com una passió particular independent de la compassió, de 
manera que tant ab aquesta com sens ella, pugui ser excitada; 
igual que la compassió, de modo que pugui excitarse tant acom
panyada del temor com separadament d'ell: sinó qu'axis ha lli
gat aquestes dues passions, que la meteixa definició de la com
passió implica necessàriament el temor, y rés pot excitar nostra 
compassió sinó porta lo que pot desvetllar nostre temor.» Com
passió absolutament egoista, que's veu era molt conforme a les 
idees gregues, com se comproba pels versos 121-124 del Ajax 
de Sófocles: però enterament inconcebible pels sentiments des
interessats y fins d'abnegació que frueix sovint el món modern, 
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melopea, y finalment la dicció; qu'aquests 
son els medis qu'usa en l'imitar. Dicció'n 

y tots sentim en grau més ò menys intens. «Aquesta, escriuen 
Hatzfeld-Dufour (Introd. pi. XXVII) es una virtut enterament 
cristiana, es la caritat. No li fem un retret a Aristòtil de no ha-
verla coneguda. El món l'havia d'ignorar fins a la vinguda de 
Jesucrist.» Be es veritat qu'en lo p. XIII n. i, anomena de pas
sada un altre afecte, el d'humanitat (cptAavGpWTUa); però 
no es sinó'l sentiment de veure patir un home, qui segons ell, 
tant neix de la desgracia del ¡gnoscent com del més pervers. 

La teoria de la purificació ò xaOaprjtÇ es una de les més 
principals que té Aristòtil en materia literaria, y també la més 
debatuda. Totes les explicacions qu'han donat els autors poden 
reduhirse a tres classes: estètica, fisiológica y moral. 

L'explicació estètica diu que quan sentim les passions de la 
compassió y del temor fora del teatre excitats per la meteixa 
realitat de les coses, may son purs aquells afectes, perquè sem-
pre'ls enterboleixen altres passions humanes qui s'hi barregen. 
Mes la tragedia treu les causes d'aquestes pertorbacions extra-
nyes, dona no més les notes cristallines de la compassió y te
mor, y per axó diu Aristòtil que purifica aquestes passions. Tal 
explicació potser diu una cosa real y verdadera; però tractant 
de buscar l'idea aristotélica, no sembla tenir gran valor per fal
ta de textes ahont fundarse, 

L'explicació fisiològica es la més general, y es funda en que 
l'home té una propensió natural al temor y compassió, una 
mena de necessitat instintiva que necessita satisferse. «La teoria 
de la xaOapOtÇ, diu M. Weil, un dels primers de proposaria, 
no té rés de misteriós. Aristòtil observador sabi y plè de bon 
sentit, fa notar senzillament que la tragedia omple aquesta ne
cessitat d'emoció que tenen tots els homes en grau determinat. 
Aquesta necessitat queda satisfeta agradablement en les ficcions 
dramàtiques. L'espectacle de les desgracies reals ens fa mal, més 
l'imatge poètica que'ns presenta'l teatre'ns dona'l plaer de l'e
moció sense barreja d'amargor (yapàv á¡3Xa¡3fj).» Aquesta 
doctrina la funden en un text d'Aristótil ahont aquest explica 
la purificació qu'obra la música en els esperits. Hi hà persones 
qui declaradament tendeixen al èxtassis: aquestes senten la 
música d'ayres frigis inventats per Olympos, donen curs a n'a-
quella expansió retinguda, y es troben tranquiles com curades 
per una medecina y purificació (xaGtaxajiÉVOUÇ (SaTCp 
l<XXptÍ0íÇ XUŶ ÓVXaç Xal XOC0apaeOç). Aixís donchs, com 
hi hà modos musicals entusiastes qui satisfan la tendencia ex
tática que tenen més ò menys tots els homes, aixis hi hà modos 
dramàtichs qui satisfan la tendencia a la compassió y al temor 
que té també tothom, donant a tots una certa purificació y un 
alleugeramentab delectació (TCÒai "(í"(VeaO<XÍ x t v a ttá9<*P_ 

aiv xai xou<p[Çea0a (i.e0'7j5ovijç). (Política vm, 7, 

• 34')-
Aquest concepte medicinal de la xaOapOtÇ que's vol dedu-

hir de les paraules d'Aristótil en la Política, no serà de totes pas
sades l'únich, perquè en el meteix capítol VIII n'indica un altre 
de pedagògich, car diu que s'ha d'usar de la música com medi de 
educació y de purificació (iracSeídíÇ §veX£V Xai Xa9áp-
aetOç); ni tampoch es el principal y definitiu, tota vegada que 
escriu a continuació d'aquestes paraules: «lo que s'enten per 
purificació, qu'ara indiquem senzillament, ho esplicarém més 
clarament en la Poèríca.» 

Aquesta tercera explicació de la xaOapGCÇ es moral,y sem
bla la més conforme a la doctrina qu'exposa'l filosoph en altres 
obres seves. Lessing la redueix «a la transformació de les pas
sions en disposicions virtuoses. A cada virtut corresponen se
gons nostre filosoph, dos extrems entre'ls quals hi es ella. La 

dich de la meteixa composició del vers, y 
de la melopea tothom ne té prou coneguda 

tragedia donchs, per mudar nostra compassió en virtut, ens té 
de purificar dels dos extrems entre'ls qui's troba la compassió; y 
lo meteix diguem del temor.» (Dramaturgia LXXVIII.) 

En VBtica (II-5-i io5) distingeix les passions de les facultats 
y de les habituts, y proba que la virtut es una habitut. En tot hi 
hà un més, un menys y mitx: aquest mitx mirat en si meteix, es 
igual en totes les coses, mes mirat en relació ab nosaltres, es 
diferent per cadescú, y'l trobarlo es l'obra de la virtut moral, 
qui no es altra cosa que «una habitut de determinarse segons 
el mitx conforme a nostra naturalesa.» Aixís la passió es farà la 
virtut de la compassió y del temor, quan s'exercitin en cl 
temps, ab les persones y ab la mida que convé, no massa ni 
poch. (Etica, II, 4, 1106). 

En la Política parlant de l'educació, refusa pels minyons la 
comedia fins que tinguin ab l'edat prou equilibrat l'esperit per 
no torbarse ab tais espectacles (VIII, i5, 1336); mes recomana 
la música com medi d'educació «perque'l ritme y'l cant poden 
donar imitacions exactíssimes dels sentiments naturals, de l'ira, 
de la dolcesa, del coratge, de la temperança, y dels seus contra
ris y de tota altra afecció moral. Ho proba l'experiència perquè 
tothom qui ascolta aquestes imitacions, experimenta també'ls 
sentiments imitats. Ara be, l'habitut d'entristirse ò alegrarse 
devant d'aquestes imitacions, ens posa en disposició pròxima 
de sentir d'igual manera la realitat.» (VIII, 5, 1340). 

Resumim la doctrina. La virtut es l'habitut de determinarse 
segons el mitx conforme a nostra naturalesa: per tant les pas
sions de compassió y temor seran virtut, quan encertin aquest 
mitx: y això els hi donarà la tragedia, perquè l'habitut d'entris
tirse ò alegrarse devant de les imitacions, ens posa en disposició 
pròxima de sentir d'igual manera la realitat. Per lo tant, segons 
Aristòtil, hi hà una purificació educativa en les imitacions ar
tístiques, qui fa de les passions virtuts: donchs, ¿per què, quan 
ens diu que la tragedia per medi de la misericordia y del temor 
intenta la purificació de les passions d'aquest genre, no ho hem 
d'entendre d'aquesta purificació educativa y moral? 

El meteix text citat per M. Weil, potser més convenient
ment rebria l'interpretació de Hatzfeld-Dufour. «Certes perso
nes tendeixen al entusiasme. Hi hà ayres musicals qui'ls por
ten a n'aquest estat, y'ls curen satisfent la seva necessitat: veus-
aqui la medecina (EaxpSta) y l'aí/eu#<;rimení(xOUCpíÇea8at) 
de que parla Aristòtil. Mes aquest entusiasme es regulat, no 
passa de certa mida. Lo propi dels ayres de que's parla es d'ha
bituar l'esperit a entusiasmarse sense perdre'l seu equilibri: 
veusaqui la purificació (xa9ap<3CÇl. Aquell alleugeriment 
ens dona la joya ( y á p a h més com que vé dintre de certs lí
mits no pot tenir per qui la sent cap conseqüència malèfica 
(àSAaSVk.)» En altres paraules: segons Aristòtil les imita
cions artístiques porten dues coses: son una medecina per la 
necessitat d'expansió que tenen els efectes del ànima, y ensemps 
son la seva purificació, perquè de passions les fan passar a 
virtuts donàntloshi una justa mida. Aquesta interpretació pot 
confirmarse d'alguna manera ab lo que diu el meteix Aristòtil 
un xich més avall, ahont entre'ls medis d'educació posa en pri
mer terme un just mitx. En els textes qu'hem posat en l'intro
ducció sobre la comedia y'l plaher de riure, originals d'Aristó
til ò dictats pel seu esperit, es veurà també com lo que sempre's 
busca es aquell terme mitx propi del home virtuós y educat. Un 
d'aquests autors anònims, qui's veu que cita Aristòtil de memo
ria, diu clarament: «La tragedia llença del ànima les passions 
qui pertanyen al temor per medi de la compassió y del temor 
intentant portarlo a una justa mida.» (Vid. Ap. n. 1). Y més 
avall diu: «El temor ve a una justa mida en la tragedia, aixis 
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la força (i). Jat sia que s'imita una acció, y 
aquesta acció hi hà d'haver algú que la faci, 
el qual necessàriament tindrà cert caràcter y 
uns determinats pensaments (2), (car aquestes 
coses son les qui califiquen les accions); resul-

com lo visible'n la comedia» (n. 6). Finalment Proclus en un 
Comentari a la República de Plató, sembla confirmar també 
aquesta opinió. «Es estrany, diu, que Plató hagi refusat la tra
gedia y la comedia, si es veritat qu'elles poden satisfer les pas
sions dins una mida justa, y ab aquesta satisfacció, regulant els 

seus actes, feries aptes per l'educació Direm, donchs, que'l 
llegislador té de procurar algun esplay a n'aquestes passions, 
no fomentant més la tendencia qu'hi tenim, sinó refrenantles y 
contenintles dintre d'una justa mida. Per consegüent, aquelles 
poesies qui , fora de la varietat, no guarden cap mida en excitar 
aquestes passions, van ben lluny d'esser útils per la purificació, 
perquè la purificació no pot ésser en cap excés, sinó dintre una 
acció mesurada, ja que la passió purificada té molt poca sem
blança ab la passió de qui ella n'es imatge purificada.» 

En conclusió, la tragedia en la realitat de les coses sembla 
donar realment totes aquestes tres purificacions, l'estètica, la 
fisiológica y la moral; mes la teoria d'Aristòtil sembla referirse 
a la derrera. La tragedia donantnos un espectacle regulat qui 
mou ab justa mida nostra compassió y temor, ens acostuma a 
sentir en igual mida aquelles passions devant la realitat dels 
fets, y aixís les purifica, y aixís les fa virtuts. 

La manera com el poeta arribarà a tal equilibri y mesura 
justa, ho explica Aristòtil en el p. XIII. 1-3 de la Poètica. 

(1) Vol dir composició de cants, chors, monodies, diàlechs 
llrichs. 

(s) La definició es en el p . VI, 9. 

ta qu'hi hà dos principis de les accions, el pen
sament y'l caràcter, segons els quals tothom es 
ditxós ò malhaurat. L'imitació de l'acció es la 
fábula. En aquesta materia nomeno fábula la 
composició dels fets; caràcter allò segons lo 
qual el qu'obra es aixís ó aixàs; pensament tot 
allò que manifesten parlant, ò ab que descu-
breixen son judici. 

4. D'aquí resulta qu'en tota tragedia hi hà 
sis parts qui determinen el seu valor, y son la 
fábula, el caràcter, la dicció, el pensament, 
l'espectacle y la melopea. Dues pertanyen als 
medis d'imitació (i), una al modo (2), tres fi
nalment al obgecte imitat (3); y fóra d'això no 
queda rès. Val a dir que l'usar d'aquestes coses 
no ha sigut propi d'uns pochs poetes; perquè 
no hi hà pas drama qui no tingui son espec
tacle, sos caràcters, sa fábula, dicció, melodia 
y pensaments. 

1. CASANOVAS, S. J. 

(Seguirà.) 

(1) Dicció y melopea. 
(2) Espectacle. 
(3) Fábula, caràcter y pensament. 
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Divagacions estètiques. 
La senzillesa. 

VETAQUÍ una qualitat inestimable que'l 
bon gust exigeix a l'obra d'art, com el 

bon sentit a la vida. No cal estranyarse d'una 
tal coincidencia, per que'l bon gust es en lo 
estètich la meteixa rectitut de judici que'n lo 
moral s'anomena bon sentit. 

Si be la falta de complicació es lo que s'indi
ca primariament en el concepte de la senzille
sa, sovint aqueixa agradosa qualitat apareix 
aixís meteix dins lo compost y magnífich, com 
en lo rudimentari y pobre ò menut. La gracia 
de la senzillesa pot resplendir per igual en l'as
pecte d'una princesa, que'n la figura d'una 
pastora. Per tant, lo senzill no suposa un sér 
escàs d'elements ò mancat de perfeccionadora 
evolució; y si's troba com a caràcter propi 
del art primitiu, també's presenta com a segell 
suprem del art més sabi y refinat. 

La senzillesa procedeix de la veritat metei
xa. Per una part, se confon ab l'ingenuitat del 
sér qui's presenta tal com es; per l'altra corres
pon al ordre natural qui esclou de cadaobgec-
te divers tot quant no té rahó d'esserhi. Al pri
mer càs tenim la senzillesa subgectiva, can
dor, naïveté; al segon la senzillesa objectiva ab 
que un art reflexiu elimina del obgecte tot 
allò que no hi troba pertinent, segons la Iló
gica de sa concepció determinada. Pel primer 
concepte s'imposa al artista la sinceritat, pel 
segon la justesa: pel primer la conformitat ab 
si meteix, pel segon la conformitat ab l'objec-
te. Aixís, allunyantse de la doblesa subgectiva 
y de l'incoherència falsificadora del element 
obgectiu, la senzillesa se resol en la veritat. Y 
no pot menys d'esser aixís, ja que'n certa ma
nera, per un altre punt de vista, la senzillesa 
s'identifica ab l'humilitat, y aquesta consisteix 

en la veritat, segons la profonda y coneguda 
espressió de Santa Teresa. 

Per lo indicat ja's pot veure clarament que 
la senzillesa artística no ha d'escloure l'opor
tuna ornamentació. La riquesa ornamental so
lament pot destruir la senzillesa per dos ca
mins: ò be per anar contra la senzillesa sub
gectiva, ò be per oposarse a la obgectiva. — 
Quan la vanitat pretenciosa inspira al subgec-
te l'exhibició d'ornaments recercats, aleshores 
el bon gust clama ab l'aforisme dels antichs: 
Ambitiosa recidant ornamenta. Es que per part 
del subgecte la senzillesa s'es perduda. — Quan 
s'acumulen en l'obra d'art ornaments sense 
motiu ni raó d'esserhi, faltant a la Ilógica que 
ha de presidir tota composició, per més que 
no hi haja vanitat pretenciosa en l'artista y els 
ornaments sien trivials, allavors el bon gust 
repeteix desdenyós la frase del antich mestre: 
Risum teneatis? Es que falta la senzillesa ob
gectiva, a causa de l'incoherència y vanitat de 
les formes ajuntades, inútils per constituir la 
harmonia d'un organisme com ha d'esser l'o
bra d'art verdadera. 

Més clarament se veurà això per exemples. 
La poesia dels antichs pobles orientals, en 
mitx de sa gran pompa, resulta senzilla, per 
que es ingènua, perqué pona sos ornaments 
com la cosa mes natural y propia de sa noblesa 
nadiva, sense deslleal efectisme de vana osten
tació. Al contrari, certa oratoria bombástica 
que massa coneixem y certa poesia germana 
d'ella, prou admirades fins hà poch entre nos
altres, ofeguen y esclafen la senzillesa sota 
l'embalum decoratiu que tot arreu acumulen, 
ab la pretensió d'un efectisme importú. — El 
temple grech per una banda y la catedral góti-
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ca per l'altra, ab tota llur diferent magnificen
cia, guarden la noble lley de la senzillesa ar
tística, per que res s'hi troba sense rahó d'esse-
rhi, y l'ornamentació no hi representa arbitra
ries postiçures, sino que s'hi desplega com una 
florida natural del meteix organisme arquitec-
tónich. Aixís les columnes del Parthenon y els 
arbotants de la Catedral de Colonya no hi son 
per que si, com ornaments arbitraris, sino que 
s'hi troben motivadament, com a membres 
útils y bells d'un còs viu y proporcionat. En 
cambi, l'edifici barroch, ab columnes qui so
vint no sostenen rès, ab cornises trencades qui 
res uneixen y frontons romputs per donar 
lloch a cartel-les, estàtues intruses ò altres figu
res postiçes, es la proclama insurgent contra 
la lley de la senzillesa. Ja pecaria contra la 
senzillesa el barroquisme per la petulancia de 
ses formes, qu'ab la buyda inflor volen fingir 
la majestat y ab convulses contorsions la vive
sa de la gracia; però el vici capital de tal estil 
consisteix en el culte del ornament per l'orna
ment, sense altre motiu ni rahó d'esser en l'or
ganisme de l'obra. D'aquí prové la falta de Iló
gica en l'edifici barroch, el qual apareix com 
un pretexte per acaramullar formes ornamen
tals aparatoses, sense conexió ni mesura. D'a
quí també resulta que l'estil barroch se mani
festi més acceptable, y fins realment agradós, 
en el ram de decoració, sobre tot en treballs 
d'orfebreria; per que l'ornament hi té un va
lor substantiu y principal, al contrari del que 
té dins l'arquitectura. 

Per aquestes consideracions, precisament, 
me sembla del tot equivocada la nota de bar
roquisme que qualcú ha cregut veure en l'obra 
del genial arquitecte Gaudí. Aquest artista rès 
té vanitós: personalment el seu caràcter es l'in-
genuitat, y tal com es se manifesta en ses 
obres, totes ben personals y ben seves. Tal 
volta ha pogut sugerir el concepte de barro
quisme la desbordant riquesa d'imaginació 
desplegada pel mestre. Però cal observar que, 
ab tota la profusió de sa fantasia, En Gaudí 
may ha profesat el culte del ornament per l'or
nament; pel contrari, ell sempre y en cada una 
de ses construccions fa que totes les parts s'a
daptin al organisme del conjunt, de manera 
que no n'hi hagi cap d'inservible ò inmotiva-
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da. Justament, lo que'ns admira més en ses 
obres, es l'ausencia de ripis, de vacuitats plan-
toses, l'enginy meravellós d'aprofitar l'element 
científich per l'element estetich de l'arquitec
tura. Y això s'observa fins en aquelles obres en 
que l'autor de la Sagrada Familia ha volgut 
servirse de motius ornamentals barrochs, ar-
monisantlos ab la Ilógica constructiva. Per 
tant, rès mes enfora d'En Gaudí que l'esperit 
essencial del barroquisme. Ab tota la riquesa 
inagotable de sa imaginació, el gran arquitec
te segueix y proclama la lley essencial de la 
noble senzillesa. 

No trobareu may la perfecció artística se
parada d'aqueixa lley. Els primitius l'observen 
ab la pura inconsciencia del candor; els artis
tes de civilisacions avençades s'hi subgecten 
d'una manera reflexiva. Es cert que'l candor 
no's pot fer a voluntat ò per reflexió enginyo
sa. Un el té sense donarsen compte, ò ja no'l 
té absolutament, per que un tal estat d'inno
cència primitiva ja's perdut quan se coneix y 
se pondera. Però, si no es possible estrafer el 
candor, es ben factible procedir ab sinceritat 
reflexiva; y aixís a qualsevol època pot donar-
se aquesta nota subgectiva de la senzillesa. Per 
altra part, may com a les èpoques refinades y 
analítiques de gran cultura se pot donar la sa
bia senzillesa obgectiva, qui eliminant lo in
congruent y enfarfagat de les coses, les redu-
heix a lo simplement propi, essencial y carac-
terítich. D'aquesta unió entre la senzillesa ob
gectiva y la suprema cultura, ne son claríssi-
mes mostres les estàtues gregues del temps de 
Pericles y la major part de la poesía de Goe
the, per exemple. 

L'actual generació, tan complexa y remo
guda entre corrents oposades, esperimenta la 
necessitat artística de la senzillesa. El moder
nisme, en bona part, es l'espressió d'aqueixa 
necessitat imperiosa; y per aquest cayre resul
ta ben orientat. Sols que'l modernisme a vol
tes confon la senzillesa ab l'incorrecció, qui es 
cosa ben distinta y qui, com tota deformitat, 
ha d'esser combatuda, no procurada. Altres 
voltes el modernisme s'equivoca prenent per 
senzillesa subgectiva'l candor afectat, com si 
l'afectació pogués may ésser candorosa, com si 
el fingiment en el subgecte no fos lo més con-
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trari a l'ingenuitat essencial de la senzillesa. 
No es aquest el primer càs en que, per fugir 
d'un extrem danyós, l'esperit humà s'en allu
nya ab tal embranzida, que donant volta 
completa, torna a caure dins el meteix de
fecte per la via oposada. Aixís se realisa 
aquell tan sabut proverbi de que'ls extrems se 
toquen. 

Procurem, donchs, la senzillesa en l'art; 
però la vera, la noble, la qu'es segell de lo de

finitiu. Consideremla, per mostra, dins la Bi
blia, dins el classicisme grech, dins la cançó 
popular, dins l'obra de Dant ò la de Goethe. 
Per tot arreu, sota diferents aspectes, trobarem 
un fons idèntich en la senzillesa, això es, la 
identificació ab la veritat artística. Perxò cal 
que la cerquem dins la nostra veritat personal 
compenetrada ab la realitat inspiradora. 

MIQUEL COSTA Y LLOBERA, PBPE. 
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Revistes 

FORMA. Núm. 18. — Està dedicat a l'obra 
d'en Zuloaga, aquest gran espanyol de 

les postrimeríes. Conté força gravats, tirats 
ab un art esquisidíssim. El text, d'en M. Utri-
llo, es molt interessant. Aquest número es 
una de les màximes maravelles gràfiques 
eixides d'obradors catalans. El genial pintor 
portarà a la pròxima Exposició d'Art de 
Barcelona, una copiosa col·lecció de qua-
dros. En Zuloaga «envià a l'Exposició de 
Barcelona el quadro Amigas — diu l'Utri-
llo — que fou adquirit pel Museu Municipal 
ahont figura, continuant fenthi bona planta, 
malgrat el progrés evident qu'ha fet en esclat 
y potencia la personalitat del artista. 

«Més tart, quan l'Exposició de 1898, després 
d'una llarga estada a Segòvia y Andalusia, en
vià a la nostra ciutat un quadro qui marca 
època en la vida del pintor, per l'enrenou que 
mogué y per ser ja una obra definitiva. La pèr
dua de les derreres colònies, feu acabar l'Ex
posició qui tant be havia començat, en mitx 
de l'indiferència general y'l quadro Antes de la 
corrida sols tingué un gran èxit entre'ls artis
tes joves y alguns qui sense ser joves conti
nuen sent artistes, y'l jurat influit sobretot 
per un pintor ben diferent d'en Zuloaga, 
en De Vriendt, li consagrà'l succés d'esiime, 
donantli la medalla d'or que'l pintor agraheix 
com a mostra de deferencia però que no'l va 
treure aleshores, de la situació un xich penosa 
en que's trobava. 

L'historia, es en part, coneguda de tothom, 
mes cal insistir; hi han claus que convé reblar, 
y per que a n'ella deurem el goig de veure en 
l'Exposició que ve, la majoria del quadros que 
avuy reproduhim y d'altres de l'última forna
da. Adquirit per mí y per en Casas, contant jo 
ab l'aprobació d'aquest excel·lent amich de 
en Zuloaga y meu, me semblà després de tot, 
que millor podria fer aquest agradable servey 

de company y d'admirador, en Santiago Rusi-
flol, y que més útil podria serne l'exhibició al 
Cau Ferrat, ahont tothom pot anar; el traspàs 
d'adquisició se feu al gust de tots, y com a 
torna inclogué en Zuloaga'l convit a la festa 
d'inauguració del monument al Greco, aixecat 
a Sitjes, per suscripció dels habitants y-d'uns 
pochs, — molt pochs — aficionats de Barce
lona. 

Més tart, vingué l'Exposició Universal de 
París de 1900, y en Zuloaga, qui's trobava en 
plena febre de producció, va demanar el qua
dro a n'en Rusiñol, qui no feu la menor difi
cultat en despendres sisquera momentània
ment d'una obra tan important. Un jurat de 
persones de les que la mort justiciera ha lliu
rat al art, tots ells espanyols, de nom y de fets, 
rebutjaren el quadro, baix pretext de dimen
sions, allí ahont hi havían totes les grandes 
machines de la guardarropía nacional! Final
ment, el Museu de Bruseles feu proposicions 
extraordinàries al pintor ofés, y en Rusiñol 
donà la gran proba d'amistat de dexar anar el 
quadro a Bruseles a cambi del Reparto del 
vino, qui's conserva al Cau Ferrat-

El meteix quadro fou obgecte d'un èxit 
efectiu, per part d'un crítich que'm semblà 
estranger y el nom del qual no recordo, qui in
dicant a n'en Zuloaga y molt humilment l'inu
tilitat d'una figura central, tingué'l gust de veu
re'l quadro a Brusseles, ab la correcció indicada, 
demostrant més que la rahó del crítich, la mo
destia d'un home de talent com en Zuloaga, 
qui podria permetres el ser tan soberbi, com 
desgraciadament ne son d'altres qui no tenen 
el seu talent. L'historia d'aquest quadro, espli-
ca per qué en Zuloaga té tans bons recorts de 
Barcelona, qui es l'únich punt d'Espanya ahont 
ha rebut públiques probes d'admiració y con
sideració. Perxó tindrém la seva obra aquí de 
l'Abril al Juny vinent.» 
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REVUE GATALANE del i5 de Març, co
mença un treball de Mossèn J. Bonafont 

sobre'ls Goigs. Acaba un estudi d'en Lluís 
Pastre sobre El Caíala a l'Escola, que voldríem 
que influhís força en l'esperit dels mestres 
francesos del Mitjdía. També s'hi acaba El 
Llenguatge de les Bèsties a Catalunya (Mimolo-
gismes populars rossellonechs) curiosíssimes no
tes d'en J. Amade. 

R ENACIMIENTO, Madrid. Març — Es 
sortit el primer número d'aquesta ben 

esperada Revista, dirigida per en Martínez 
Sierra. Ell hi té unes impresions primoroses: 
El Poeta en Londres. —Versos d'en Rubén Da
río, d'en Juan R. Jiménez, d'Antonio Macha
do. — Una traducció de Cigales y Formigues 
d'en Rusiñol. —Una petita novela d'en Mara-
gall, La Hazaña, infinitament romàntica. S'hi 
dona una rahó romántica d'un geni frondosa-
ment intelectual! L'estil es un prodigi de cla-
ritatde bellesa,d'espresióelevadadelescoses.— 
La presentació de la Revista es seria y simpà
tica. 

N UEVO MERCURIO. — En el número 
tres d'aquesta revista hem llegit un in

teressant estudi d'en Marinetti, sobre el teatre 
d'en D'Annunzio. Les seves manifestacions 
més ò menys discutibles, son, emperò, ben 
sinceres y plenes de justa imparcialitat. Vera
ment, analisat lo teatre de D'Annunzio segons 
rigorositat de crítich modern no resulta tea
tral. Emperò, ¿per què no sentirlo com lo me-
teix autor lo presenta, plè de tràgica fatalitat y 
en llibertat de lirismes explendents? 

EN el número sortit derrerament de la re
vista Cultura Española, hi hà'l comença

ment d'un estudi sobre'l filosoph català A. Co
melles y Cluet, fet per en A. Gómez Izquier
do. Comensa fent notar lo atrassat que'ls es
tudis filosòfichs estaven a Espanya durant el 
sigle XVIII. A Catalunya's va iniciar el renai-
xament de dits estudis, degut als esforços de 
Martí d'Eixalà y Balmes, qui representen l'es-

piritualisme desenrotllat dins l'escola escocesa. 
Un dels filosophs catalans qui estan en el punt 
de transició entre l'escola de Balmes y Martí 
y'l actual escolasticisme, es Anton Comelles y 
Cluet. Nasqué en 1832 a Berga y va estudiar 
als Seminaris de Vich y Solsona: va ocupar 
algunes càtedres en aqueix últim, y per fi va 
retirarse a viure a son poble nadiu, ahont 
malgrat l'isolament en que's trobava, no va 
deixar d'anar seguint tot el moviment d'idees 
d'Europa. En 1880 va publicar sa obra Demos
tración de la armonía entre la religión católica 
y la ciencia, y poch després, son llibre més 
original y de més vigor de pensament: Intro
ducción á la filosofía ó sea doctrina sobre la di
rección al ideal de la ciencia. Morí en 1884. 
L'exemple d'un home com Comelles qui en l'i
solament, sobrepuja en condició y cultura fi
losòfica a tots els compatriotes de son temps, 
sempre servirà pera estimular les energies, 
acaba dihent Gómez Izquierdo. 

LA LECTURA, Març. — A la Secció de 
Llibres, en J. Pijoan hi parla del Enllà 

d'en Maragall. Diu apropòsit d'aquesta obra: 
«En tres grandes grupos podían dividirse hoy 
los literatos y poetas catalanes. El de los neo
clásicos que tiene por evangelio el discurso 
sobre la rima de Mossèn Costa y Llobera; el 
de los parnasianos con la estética arbitraria de 
Alomar, y el de los naturalistas 0 neo-román
ticos, cuyo sentido está concretado en el Elogio 
de la palabra y otros escritos de Maragall. 
Entre los tres grupos andan divididos poetas 
y fabricantes de rimas de Mallorca y Cataluña, 
y más divididos aun por no conocerse bien 
unos y otros.—El Comte l'Arnau de Maragall, 
más que aplicación de su doctrina, es la doc
trina misma viviente. Según Maragall, en 
poesía sólo el espíritu tiene derecho á hablar, 
y hay que esperar que venga él á desatarnos 
los labios. Se ha dicho que el lenguaje era una 
poesía fósil, pero toda palabra volverá á ser 
viva el día que se pronuncie poéticamente. No 
hay que hacer más que esperar: cada hombre 
tendrá sus momentos de emoción y de pesar 
en que será poeta, y hablará entonces poética
mente si quiere hablar sinceramente. De aquí 
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el romanticismo de Maragall y también su na
turalismo. El no exige más sino que atendamos 
á nuestra naturaleza espiritual sin hacer violen
cia, para intervenir artificialmente en lo que 
sólo nos puede ser dado como humildad... La 
obra de arte vive por la forma y esta es más ó 
menos simple ó compleja, geométrica ó musi
cal, pero nunca una labor de traza literaria. 
Allí donde hay inspiración hay un ritmo, me
jor dicho, una armonía de anhelos, de suspi
ros, de sonidos que hace extremecerse á las 
palabras. El ritmo viejo, el geométrico no ha 
sido desterrado por el ritmo musical, espera 
solo la ocasión de manifestarse en la voz más 
inspirada.» 

MERGURE DE FRANCE.—15 Març.— 
Publica un estudi d'en Peladan sobre 

Els ires tractats doctrinals de Dante, subtil y 
abracadabrant, com convé a la tasca d'un vell 
Rosa Creu, flayrador d'esoterismes. 

LA REVUE 15 Març. — S. L. Rocca dona 
un estudi sobre'l Panamericanisme. El 

missatge del President Monroe al Congrés, 
(2 Dbre. 1823) tingué al principi un caràcter 
teòrich. Simón Bolívar es tal volta el veritable 
inventor del panamericanisme. Grant ja s'au-
torisa de la doctrina de Monroe. Sota la presi
dencia de Cleveland, el Congrés yankee prohi
beix a les potencies europees tota ocupació, tot 
protectorat, tota presa de posessiò temporal de-
munt de qualsevol part del territori americà. 
Mac Kinley creu que'l destí natural dels Estats 
Units es l'expansionísme: — «Cal — exclama 
— que sens deixi, a les dugués Amèriques, 
operar nostra propia salvació segons les nos
tres propies vies. Y si obrem ab sapiencia fa
rem compendre al mon, com a punt essen
cial de nostra comuna política extrangera, que 
d'una banda no permetrem cap engrandiment 
territorial sobre aquest continent per part de 
qualsevol potencia del vell món, y que, de l'al-
tra banda, entre nosaltres cada nació ha de 
respectar escrupulosament els drets y els inte
ressos de les altres, d'aytal manera qu'en lloch 
de veure algú de nosaltres qui s'enlayra ab de

triment de sos vehins, ens esforcem tots a al-
çarnos més amunt, en una honrada y viril fra
ternitat, espatlla contra espatlla.» — Els Estats 
Units, el Brasil, Méxich, transforman llurs lle-
gacions en embaixades. Es evident el desen
rotllament d'una civilisació panamericana. Les 
tentatives fetes per Espanya per conservar lla
tines les terres americanes del Sur, no son es
tades sortoses. L'imperialisme dels Estats 
Units se referma y creix. L'eminent Roosevelt 
diu parlant de la conferencia de la Haya: «Una 
escassa atenció es concedida a la doneta ò al 
cobart qui parlotegen de la pau; però's conce
deix una seria atenció al home fort qui ab l'es
pasa al flanch, predica la pau per que'l guien 
no pas baixes aspiracions egoistes, sino el pro-
fond sentiment de l'obligació moral» El gran
diós patriarcalisme modern d'en Roosevelt, es 
una de les espressions més altes de la concien
cia que tenen els Estats Units de la seva força 
y la seva missió. 

R EVUE SOCIALISTE (Març). — En un 
article titulat El socialisme y l Agricul

tura, pren En Jordi Renard la defensa dels pe
tits agricultors independents en tots aquells 
casos ahont la petita explotació no contradiu 
les condicions tècniques del conreu. Distin
geix, no obstant, entre les idees de propietat 
y explotació, declarantse contrari de la prime
ra per creure que la famosa lley de la renta de 
la terra del economista Ricardo, a pesar de les 
obgeccions que permet ferli lo progrés de la 
química agrícola, té quelcom de verdadera, ja 
qu'en tot producte agrícola, hi hà un element, 
tant petit com se vulga, qui no ve del tre
ball. 

Respecte l'explotació de la terra, diu que 
lo qui caracterisa y condemna la propietat 
capitalista es qu'ella separa'l treballador y 1' 
instrument del treball, y qu'en conseqüència 
no pot ser obgecte de tal censura l'explotació 
individual. 

Examinant, segons la fórmula de Gatti, si 
l'instrument tècnich agrícola obra sobre l'eco
nomia agrícola del meteix modo que l'instru
ment tècnich industrial sobre l'economia in
dustrial, troba que la divisió del treball no pot 
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ser plantejada en l'agricultura ab tanta perfec
ció com en l'Indústria. 

Les màquines, ademes de la dificultat que 
pera emplearles presenten els paratges mon-
tanyenchs, no poden assolir la potencia y tenir 
les ventatges qu'en l'indústria; si be en molts 
casos la llur adquisició no es impossible per 
les petites explotacions y encara quan se tracta 
de maquines d'importància, el caràcter discon-
tinuu dels treballs agrícoles permet que sigui 
utilisada succesivament per varios agricultors, 
podentse aquestos asociar per comprarla. 

De tot això deduheix que n'hi hà motiu pera 
abolir les petites explotacions en la futura eco
nomía nacional. 

R EVUE POLITIQUE ET PARLAMEN-
TAIRE. Mars 1907. — «Les habitations 

a bon marché et la legislation». Henry Turot. 
La concentració dels obrers a conseqüència 
del desenrotllament de la gran industria, obli
gats a viure en habitacions de cabuda insufi
cient y exemptes de condicions de higiene y 
salubritat, produhí com a causa inmediata la 
creixença de les enfermetats epidèmiques entre 
els desgraciats obrers víctimes d'una aglomera
ció qui s'entretenia donant que fer a les estadís
tiques demogràfiques. Els sociòlechs y'ls filan
trops se preocuparen atentament del proble
ma, ja en lo segon Imperi francès, donantse 
solucions més ò menys encertades en forma de 
progectes de barris obrers desde l'Exposició 
Universal de París en l'any 1867. No hi hà que 
dir que cada cop, han anat perfeccionantse'ls 
progectes, arrivant casi be a la perfecció en la 
derrera Exposició Universal de Lieja. 

Els llegisladors també se n'han preocupat 
de la trista condició de les habitacions obre
res. No obstant, cal confessar que la lley de 
1894 votada a França, donant facilitats a n'els 
constructors d'habitacions sanejades y barates 
no va donar cap resultat degut a ses vacila-
cions y vaguetats. 

Ben al revés se presenta la lley de 12 d'Abril 
de 1906, completada per un decret de l'admi
nistració pública de 10 de Janer del corrent 
any, lley precisa y molt concreta, destinada a 
concedir ventatges a n'els particulars y socie

tats qui construheixen edificis higiènichs y 
de condicions favorables per viure l'element 
obrer, ventatges consistents en eximirlos de 
les contribucions territorials y de finestres y 
balcons a n'els primers y a n'els segons, exi
mirlos de les tasses de mà morta, contribució 
de patents y drets de timbre y inscripcions. 

Els bureaux de beneficencia, hospitals y 
hospicis, son facultats per poder gastar la 
5." part del seu patrimoni en la construcció de 
cases barates ò be prestant ab hipoteca a les 
societats en construccions. La Caixa de Dipò
sits y Consignacions, pot igualment emplear 
la 5." part del seu fons de reserva y garantía 
de les caixes d'estalvi, en obligacions negocia
bles a favor de societats de construcció y crè
dit. Més de 35 milions s'han posat d'aquesta 
manera a disposició dels constructors. 

Els Ajuntaments y'ls Departaments, gaudei
xen també d'autorisació per prestar capitals 
destinats a la construcció de cases higièniques 
y barates per obrers, però'ls hi està prohibida 
terminantment la construcció directa. 

J OURNAL DES ECONOMISTES. Fe-
brier 1907.—«L'entrepreneur est-il un 

quatrieme facteur de la production?» Maurice 
Bellom.—Per molt de temps el paper del con
tractista dintre de l'Economia Política, ha sigut 
desconegut y fins despreciat confonentlo entre 
mitx dels obrers com qualsevol altre obrer. La 
importancia econòmica del contractista creix a 
mida que prenen desenrotllament les grans 
explotacions, y se concentren les industries. 
Hi hà economistes com M. A. Jourdan, qu'ar-
riven a considerarlo com el quart factor de la 
producció, admetent en aquest sentit com a 
tais, els agents naturals, el treball, el capital y 
la direcció general personificada en el contrac
tista. En cambi'ls antichs economistes ab 
J. B. Say, consideraven a n'el contractista com 
un senzill obrer. El problema estreba donchs 
en saber si'l contractista ocupa una categoria 
superior y especial que'l fa ésser diferent del 
obrer y per tant considerat com a factor autò
nom en la producció, ó be si se'l ha de consi
derar solzament comprés dintre del factor tre
ball. 
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A favor de la primera opinió s'aduheix que 
la responsabilitat que porta el càrrech de con
tractista, el riscos que corre, els èxits qu'asso-
leix y l'autoritat de que's presenta revestit, 
constituheixen una sèrie de circunstancies que 
unides a ésser el contractista un element espe
cial de relació entre productors y consumi
dors, el fan aparèixer com un element diferent 
del treballador. 

En Bellom combat l'apreciació d'en Jourdan 
en el sentit de que no pot pulverisarse ni frac
cionarse la concepció del element treball com 
se pretén al parlar de contractistes dintre dels 
obrers, perquè allavors hauríam d'anar distin
gint també sempre, entre capitals circulants, 
capitals de garantia, capitals en stok, essent 
tots capitals. Volguent issolar el treball del 
contractista del factor treball en general, hem 
de classificar a totes hores el treball, dividint-
lo en físich, intelectual, d'invensió, d'organi-
sació, d'estalvi, etz. Y en quant a considerar a 
n'el contractista com intermediari entre pro
ductors y consumidors, diu Bellom, que de la 
meteixa manera s'hauria de considerar a n'el 
comerciant. Acaba son interessant treball, 
considerant a n'el contractista com un treba
llador de rang y qualitats excepcionals, el tre
ball del qual pot diferenciarse del qu'executa el 
obrer, però sempre es treball. En una paraula: 
considera a n'el contractista un agent dintre 
de la producció, no un factor com vol que si
gui en Jourdan. 

LA REVUE DES DEUX MONDES, del 
15 de Mars, comensa a publicar una 

interessant novela de Paul Bourget, titulada 
L'Emigré. Després conté un estudi sobre la 
Pragmàtica sanció, qui ja en el sigle xv, va 
constituhir a Fransa un precedent d'Iglesia 
separada: aqueix estudi es de L. Madelin. Un 
curiós treball de S. Behier, sobre La le-
gende de Girard de Roussillon, estudiant aqueix 
personatge en la poesia, en l'historia y en l'ha
giografia. 

Publica ademes la continuació del estudi 
sobre Madagascar, de Marión, Ary Leblusd. Y 
per fi un treball de P. Aeker, sobre les Obres 
socials de les dones: la familia. 
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N UOVA RASSEGNA DI LETTERATU-
RE MODERNE. — Segurament nos

tres llegidors ja estan enterats per la prempsa 
catalana, d'aquesta important revista de Flo-
rença y qui fa una ampla ressenya de gayrebé 
totes les literatures modernes, dedicant d'ençà 
del derrer nombre de 1906, una secció a les 
lletres catalanes, de les quals, perxò, ja'n havia 
parlat algun pich. En Carles Boselli y en Víc
tor Oliva, de Vilanova y Geltrú, se son encar
regats d'aquesta secció En el nombre de Jener 
1907, en Boselli després de parlar de l'inaugu
ració del monument a n'en Pitarra, estudia la 
personalitat del dramaturch català fent remar
car la capdal importancia que té pel nostre 
teatre del qual ne fou l'organisador, ja que no 
el veritable pare. Dona lleugeres noticies de sa 
vida y producció immensa ab ses bones quali
tats y sos defectes.—De passada direm, que'ns 
plau molt veure'n lletres de motilo, en una 
publicació extrangera noms com Plaça del 
Teatre, Pla de les Comedies, Teatre de Santa 
Creu... escrits aixís, en llengua catalana y no 
en la oficial d'Espanya com se sol fer casi sem
pre, segurament per rutina.—El meteix S. Bo
selli publica dugués traduccions d'altres tantes 
poesies del derrer llibre publicat de Mossèn 
Costa y Llobera y suscriu les Noticie y Libri 
nuovi, en formació extensa del moviment ge
neral literari y artístich de Catalunya. Parla 
entre altres coses, no menys importants, de la 
desaparició de Joventut, d'Els pobres menes
trals, de l'Adrià Gual; de la V Exposició In
ternacional d'Art, dels Jochs Florals (el cartell 
dels quals copia) y llur reforma, de la propos
ta en favor d'en Guimerà pel premi Nobel, de 
l'inauguració del Centre Nacionalista Repu
blicà, etz., etz. 

No dubtem ni una engruna de la molta pro
paganda y honor que fa a la nostra patria y 
sobre tot a la llengua catalana la Nuova Ras-
segna. 

Les altres literatures de que s'ocupa també 
aquest nombre, son principalment l'Italiana, 
Francesa, Rumena, Serbo Croata, Russa, An
glesa, Alemanya, Neu-helènica, Albanesa... 
per lo qual es pot dir que's indispensable per 
tothom qui vulga trobarse un xich al corrent 
del moviment literari universal. 



I Ó 2 Empori 

AL ARGHIVIO STORIGO SARDO (Vo-
lume II, p. 434), publica el Dr. Pier Cnea 

Guarnerio, un dels amichs qu'ha valgut a Ca
talunya el Congrés de nostra llengua, una 
noticia referent a Un sirvéntese del rePietro IV 
d'Aragona intorno a Cagliari. Se tracta d'un 
document trobat pel Dr. Rubió y Lluch, en 
nostre Arxiu de la Corona d'Aragó (R. 980, 
fol. 93) y per ell enviat al mentíssim Catedrà-
tich de Pavia; es una carta de Pere'l Cerimo
niós a un avoncle seu (serà l'infant del meteix 
nom donat també a la poesia, segons conta en 
els derrers capítols d'en Muntaner?) datada a 
Càller a 8 de Juny de 1355, y ab la qual diu 
que li envia un «sirventes qui conté veritat de 
lo bón ayre e la noblea» de Sardenya, per que 
cl mostri a tots qui vulguin veurel; com fos 
que molts haguessen parlat del mal clima de 
la illa a la qual tant aficionat estava'l Rey 
Pere. 

Hi afegeix el senyor Guarnerio una tra
ducció italiana del document en qüestió y un 
anàlisis llingüistich sobre'l meteix comparant-
ne la forma de ses paraules arcaiques ab les 
del llatí, provençal y català modern, observa
cions qui'ns permeten colegir ab quanta com
petencia està explicant enguany a la seva Cà
tedra de la Universitat un curs de la fonologia 
catalana. 

I L LIBRO E LA STAMPA.—N." 1.—Ja-
ner-Febrer. — Aquesta revista, agradabi-

líssimament presentada, es el Botlletí Oficial 
de la Societat Bibliogràfica Italiana, y l'estam
pen a Milán. Cal esmentar en aquest primer 
número un ben curiós estudi, / gridi di pia^a 
ed i mestieri ambulanti italiani dal secólo xvi al 
xx. — Appunti di biblografia iconogràfica, il-
luminada de gracioses estampes velles. 

i 
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Coses assenyalades 

EL mohiment de Solidaritat Catalana re
presenta'l ingrés definitiu d'un troçd'Es

panya a la vida política moderna, disciplinada, 
científica y conscient. El seu succés es estat 
formidable, inesperat, àdhuc per part dels so
lidaris. A les eleccions de Diputats Provin
cials les candidatures solidaries han triomfat 
íntegrament a tot arreu allà hont se presenta
ven. Després d'aquesta primera y trascenden-
talíssima victoria, la Comissió de Solidaritat 
publicà un Manifest del qual n'extreyèm els 
següents paràgrafs: 

«Fondament concients dels devers y les res
ponsabilitats que la confiança d'un poble com 
el de Catalunya'ns imposa, devem abans que 
tot declarar ben alt, ben clar, ben a la una, 
que no es la Solidaritat una coalició de partits 
ab la sola finalitat de guanyar noves posicions 
polítiques. Qui's formi de la Solidaritat aquest 
mesquí concepte, qui no més com una de tan
tes coalicions la judiqui, no ha comprés ni pot 
compendre la veritable, la íntima naturalesa 
d'aqueix moviment grandiós qui ha fet batre'ls 
cors ab un meteix impuls d'un cap a l'altre de 
la terra catalana. 

»La Solidaritat es quelcom diferent, quel
com més alt que'ls partits que la formen y la 
seva missió plana pel demunt de les finalitats 
de bandería. La Solidaritat es l'afirmació viva 
del ésser de Catalunya com a colectivitat cons
cient de sí meteixa, y si un dia la seva missió 
va concentrarse a defensar aquesta terra de la 
amenaça d'opressions draconianes, de lleys 
d'excepció encaminades a deturar la lliure ex
pansió del seu ideal, ara, devant de la campa
nya electoral que s'acosta, la seva missió pri
mordial, capitalíssima, es conseguir que sigui 
la funció electiva dels ciutadans una funció 
lliurement exercida, sense coaccions ni impo
sicions; que la representació parlamentaria de 
Catalunya sigui manifestació sincera y pro
porcionalment exacta de la voluntat del nostre 
poble; que'ls elegits de Catalunya constituhei-
xin una veritable diputació catalana, qui tra-

duhint totes les modalitats del nostre sentir 
polítich y recullint tots els punts d'actual con
vergencia de la opinió de la nostra terra, si
guin dintre del Parlament espanyol l'afirmació 
clara y activa del ideal y de la voluntat de Ca
talunya. 

»Quan la Comissió de Solidaritat hagi donat 
compliment a aqueixa patriòtica missió; quan, 
destruhídes les cadenes de la coacció y les fal-
setats de les eleccions simulades, siguin els di
putats veritables elegits del poble; quan quedi 
reintegrada Catalunya en la possessió d'una 
veritable Diputació catalana, allavors podrà 
donar la seva missió per acabada.» 

Les habituts d'alta moralitat y de cultíssim 
respecte, la generalisació del sentiment terral y 
la capacitació per una existencia verament dig
na y lliberta, hèusaqui'ls principals benfets d'a
quest magne mohiment, qui ha produhit gal-
vanisacions tan extraordinàries com la de la 
provincia Ueydatana, passiva y ankilosada fins 
ahir. El triomf de Solidaritat, diu en Maura, 
traspassa'ls meus càlculs més pessimistes. Una 
poderosa corrent s'en emporta avuy l'ànima 
catalana, reconeix el Manifest dels conserva
dors barcelonins, 

N OVES ADQUISICIONS DEL MUSEU 
DE BARCELONA. —A la llista pu

blicada en el número anterior d'obgectes en
trats durant el mes de Febrer, s'hi han d'afegir 
ademés: 100 peces de ceràmica ibèrica proce
dents de Guadix, iguals a les trobades pels 
germans Siret a la provincia d'Almeria. For
maven part últimament de la colecció de don 
Antoni Vives Escudero. 

Durant el mes de Mars, el Museu s'ha enri
quit ab els següents importantíssimsobgectes: 

i." Un nou cap d'escultura ibèrica proce
dent del Cerro de Santos, del més fi treball y 
obra excel·lent per tots conceptes. Ab aquesta 
ja son cinch les peces procedentes del Cerro, 
que guarda el Museu de Barcelona. 
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2.* Dugués pateres cristianes, de vidre dels 
primers sigles. 

3.a Un gran cráter de ceràmica iíalo-grega, 
procedent de Portugal. Aquest obgecte lo me-
teix que'ls tres anteriors son donatiu d'un 
amich del Museu. 

4.a Un cap de Sileno de marbre groch, 
procedent d'Andalusia, de preciosa factura he
lenística. 

5.a El copó d'Estamariu (Seu d'Urgell) de 
aram cisellat, del sigle xm. 

6.a Un gran capitell romànich, riquissim 
d'entrellaçats, de tamany poch comú a la nos
tra terra. 

7.a Un baix relleu gòtich excel·lent (o'8o per 
0*90) procedent de Lleyda. Representa l'anun
ciació ab l'Angel y'l Pare Etern desde'ls nú
vols, qu'envía el Paraclit. 

8.a Dugués insignes taules gòtiques, proce
dentes de l'antiga col·lecció Vilallonga. Repre
senta l'una el judici de les ànimes, l'altre es 
una processó fora'ls murs d'una ciutat(siglexv). 

9 / Dugués altres taules gòtiques catalanes, 
del treball més fi — ab influencies italianes 
(sigle xiv). 

10.a Un quadro de Salvator Rosa, hermo-
síssim (a pesar de ser de Salvator Rosa!) Re
presenta un Sant Martí heròich, ab el cavall 
desbocat, sobre un celatge de tormenta. Pro
cedeix de l'antiga colecció del pintor Charles 
Jacques. 

U NA de les entitats artístiques de Catalu
nya que cal veure ab més simpatia es 

aquesta selectíssima Schola Choral de Terrassa, 
dirigida pel músich poeta Mestre Joan Llon-
gueras. Es hermós qu'en una ciutat de mecà
nica tasca fabril com Terrassa, hi visqui, y tan 
amada, una institució d'un refinament y una 
elegancia aytals. Ella, elevada per un aplech 
simpàtich de músichs, poetes y pintors, ha 
crescut bellament y s'ha format un medi favo-
rabilíssim, donant pà àzim als esperits posi
tius. El darrer concert de la Schola fou donat 
el 21 a la sala del Ars Lucis. 

Figuraven en el programa J. S. Bach, Men-
delssohn, Schubert, Tessier, Manduit, Janne-
quin, Locard, Dalcroze, Max Reger y Morera. 
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L 'AJUNTAMENT de Barcelona ha acordat 
una subvenció de i5ooo pessetes qui per

meti al eminent literat català don Antoni Ru
bió y Lluch completar la seua obra dels Cata
lans al Orient, a la qual ha consagrat una llarga 
estona de la seua laboriosíssima existencia. 
Ab aquest motiu els regidors senyors Giner de 
los Ríos, Valls y Vicens, Plà, y Duran y Ven
tosa reteren homenatge al il·lustre catedràtich. 
Rescentment també algun de nostres millors 
escriptors s'havia ocupat del mèrit y trascen
dencia escepcionals de la tasca d'en Rubió. 
Es un dever públich, un alt dever civil el re
coneixement envers l'amable erudit qui fa 
una aportació de pès tan considerable y tras
cendencia tan insòlita a la renaixent cultura 
catalana. Y figurarà sobretot en el chor de l'a-
tenció y de les merescudes llohances una jo
ventut universitaria qu'en Rubió ha estimada 
y alliçonada, y educada ab vera disciplina cien
tífica; una joventut universitaria qui en mitx 
del universal desastre de l'ensenyança oficial ha 
tingut la envejable benhaurança de trovar una 
càtedra seriament docent, la càtedra del succes
sor d'en Milà ahont una paraula sabia y ele
gant s'espandeix ab paternal sol-licitut domes-
ticadora del caos. 

CONCERTS LASSALLE. —L'orquestra 
filarmónica Barcelonesa ha continuat 

ab èxit sempre creixent la sèrie de concerts 
que va anunciar en un principi. 

Els seriosos programes qu'omplíen eixos 
Concerts, no eren d'aquells qui entusiasmen al 
públich ab sols una audició, mes la meravello
sa comprensió que té'l mestre Lassalle de les 
obres que dirigeix, se comunicà a l'auditori 
qui a la fi de cada concert tributà grans ova
cions a l'orquesta y son director. 

Una de les obres més importants que s'exe
cutaren sigue la II Simfonia de Brahms; Yan-
dante sobretot, obtingué una interpretació 
memorable, les hermoses frases deis violon-
cells sortien sentides, expressives, cada nota 
vibrava pura y serenament en l'ambent d'in-
comparable poesía que respira tot eix frag
ment. En el final l'orquesta arribà a estar ve
rament sublim vencent les grans dificultats 
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d'execució qui's troben a cada moment; la 
frase principal d'aquest final ressonà valenta, 
plena de foch, presentantnos el quadro pinto-
resch y plè de vida d'una festa popular a Hun
gría. 

En el meteix concert s'executà la Simfonia 
sens acabar de Schubert que ja coneixíam, 
més que may es prou sentida per admirar les 
inombrables belleses que'n ella s'hi troben y 
que'l mestre Lassalle remarcà magníficament. 

L'escola moderna francesa sigué representa
da per dos noms ben il·lustres: Cèsar Franck 
y Vincent d'Indy. Del primer tinguérem el 
plaher d'entendre la seva única Simfonia en 
re menor. Eixa Simfonia bastaria per fer un 
gran nom a son autor si ell no'l tingués 
ja prou guanyat en altres obres; s'hi tro
ben idees d'una superior inspiració com la 
frase amorosa qui regna en la primera part, y 
qui après surt com un recort en la terça part, 
y també'l tema patètich de l'Andante exposat 
pel corn inglés y qui après se desenrotlla en 
forma de variacions qui son un prodigi con-
trapuntistich. 

Ademes de la Simfonia s'executà un altre 
obra de Franck y fou el poema sinfònich El 
caçador malehit, que podem considerar com 
l'obra de més èxit que ha executat la Filarmó
nica, malgrat les dificultats materials qui son 
grans en eix poema sinfònich. La música de 
Franck pinta ab tons enèrgichs y crus la fa
tídica llegenda del negre caçador perseguit 
pels esperits: tot el començament es admira
ble; una frase dolça y tranquila's repeteix en 
diferents formes acompanyant un formidable 
crescendo; après apareix el tema de la cacera 
infernal, qui's desenrotlla àmpliament arri
bant a certs moments d'una intensíssima força 
dramàtica. En el final el tema principal de la 
cacera pren forma d'una dança macabra qui 
.encara qu'un xich banal no deixa de produhir 
l'efecte volgut per l'autor. 

Com ja hem indicat abans El caçador male
hit, fou un verdader triomf pel mestre Las
salle, el qual dirigí aqueixa com totes les 
altres obres ab aquell sagrat entusiasme que's 
comunica del director a l'orquestra y de l'or
questra a l'auditori. 

De Vincent d'Indy, ohirem la trilogia de 

Wallenstetn, obra plena de jòch jovenívol y 
ardenta imaginació ab gran riquesa de ritmes 
y d'idees; en la primera part veyém El campa-
ment de Wallenstein, que'l descriu la música ab 
garboses pinzellades. La segona part Max y 
Thecla, fou dita deliciosament; la frase d'a
mor cantada pels violoncells produhí vera 
emoció; en l'última part La mort de Wallens
tein, l'accent trist domina l'ambent musical 
que va prenent poch a poch un caràcter trà-
gich. L'obra qu'es indubtablement molt her
mosa assoleix una excel·lent interpretació. 

Ademés d'eixes obres s'executaren en eixos 
concerts; la Simfonia en sol menor de Mozart 
qui per la seva delicadesa y exquisitat no de
lectà al públich y l'hermós bocet de Borodine 
En les estepes de l'Asia central, obra d'un color 
y un realisme sorprenents. També ohirem el 
poema simfònich de Listz Els Preludis y una 
overtura romàntica de Thuille, ben hermosa. 
En el segon concert s'executà la simfonia A les 
costes mediterrànies d'en Pahissa, que ja ha
víem tingut ocasió d'aplaudir; en ella's revela 
un temperament original, de gran imaginació 
y sentiment, y sobretot de molta potencia dra
màtica; l'obra del mestre Pahissa obtingué un 
èxit tan espontani y general, qu'obligà la re 
petició, dirigint aqueixa volta'l meteix autor. 

En l'últim concert y a prech de molts se re
petí la Simfonia romàntica de Bruckner y El 
caçador malehit, tancant aqueixa última obra 
ab un èxit inmens l'últim programa de la pri
mera sèrie dels Concerts que'l mestre Lassalle 
se proposa donar ab la seva orquestra. 

Sigui benvinguda la nova Societat de Con
certs, donchs, encar que nosaltres tinguem la 
nostra ja important de l'Associació Musical, 
no ha de fer més qu'encoratjarnos el veure que 
ja contem ab més elements per l'obra de cul
tura de la nostra terra, qu'es el fi puríssim a 
qu'hem d'aspirar. Vingui en bon'hora la nova 
orquestra, que Barcelona ja es prou gran per 
hostatjar dugués Societats de Concerts. 

CONCERTS DE L'ASSOCIACIÓ MU
SICAL. — L'últim Concert que donà 

l'Associació Musical fou un verdader acon-
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teixement artístich. L'estreno de dugués obres 
com el Psichè de Cèsar Franck y La Mer de 
Paul Gilson, totes dugués d'una importancia 
extraordinaria, donaven a aqueix Concert un 
interès singular. 

De l'obra de Franck ja'n coneixíem (per altres 
concerts de la meteixa orquestra) el final de la 
segona part que sempre recordàvem com una 
de les obres més ben executades per l'Associa
ció Musical y que'l públich havia rebut ab 
entusiasme. L'execució del Psichè et Eros 
fou delicadíssima, tal com a l'obra convenia; 
el mestre Lamote donà una superior interpre
tació a aqueixa hermosíssima música obtenint 
una inmensa ovació sobretot a la fi de la se
gona part, que va tenir de repetirse. Els chors 
secundaren perfectament l'orquestra, rebent 
tots a la fi de l'obra grans aplaudiments. 

La Mer del mestre belga Paul Gilson es una 
obra escepcional en la música moderna, donat 
el seu obgecte de pintar impresions de la na
turalesa sens apartarse dels camins naturals de 
l'art. 

Les quatre parts en que's divideix aqueix 
bocet simfònich (com l'anomena son autor) 
son quatre magnífichs quadros, ahont veyem 
reflexades diferentes impresions ab una veritat 
poètica tan gran, que sembla que Gilson hagi 
sorprès aqueixos moments qu'ell pinta a la 
vera realitat; a la manera d'un pintor qui sor
prèn un nou efecte de llum ò color per fixar 
a la tela. 

Abans tot, Gilson es un eminent músicb, y 
en aqueixa obra un músich pintor, un gran 
colorista qui posseheix un fondo sentiment de 
naturalesa y un superior domini del seu art, 
troba sempre nous efectes sens cap rebusca-
ment y qui posseheix un islil propi ben origi-
nalíssim. 

A la primera part de La Mer la música'ns 
dona l'impressió de pau y placidesa de la mati
nada; desde'l mar contemplem la sortida del 
Sol qui s'aixeca magestuosament vessant de 
llum y serena alegria. Tot aquest fragment 
està construhit sobre'l tema del mar qui va 
creixent y aixamplantse fins a arribar a un 
fortíssim qu'es un esclat de sonoritat y de 
color. 

La segona part es un fragment brillant y 
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mogut, es la dança dels mariners qui es barreja 
ab sos alegres cants. 

La tercera part es el «Capvespre», qui es d'una 
expressió y força dramàtica aclaparadora; una 
melodia inspiradíssima qu'exposa'l corn in
glés, sembla escampar una llum misteriosa y 
moridora; es la melodia de la tardor, del cap
vespre, qui's barreja ab dolcíssims dibuixos 
impregnats d'una melancólica poesia que sem
blen estendre les misterioses ombres de la nit. 

Aqueixa part es, sens dubte, la més superior 
y no pot deixar de produhir sempre una fonda 
impressió. 

El final es una formidable tempesta, un 
prodigi de saber, l'orquestra descriu merave
llosament les onades, els llampechs, tot el 
gran desequilibri dels elements, ab fortes y 
crues pinzellades qui son un genial esclat d'ar-
moníes y de ritmes. 

L'execució d'aqueixa obra va ésser magní
fica, l'orquestra va fer miracles, sobretot en 
l'última part, gràcies a la batuta del mestre 
Lamote, qui va conduhir magistralment aquei
xa bellíssima obra, logrant un gros èxit y 
veyentse obligat a repetir la II part. 

No podem menys de felicitar al esmentat Mes
tre per havernos donat una ocasió de coneixe 
una personalitat tan important com la de Gil
son, y esperem qu'una obra tan hermosa y 
qui ha assolit tan èxit, tornarà a formar part 
dels programes de l'Associació Musical. 

C. TALTABULL. 

TEATRE DE NOVETATS. — La excel-
lent companyia Siciliana anà a Ma

drid, y l'entrada del Teatre de Novetats, se 
vegé curulla de gent qui feya llarga cúa pera 
pendre localitats... No anaven a veure cap 
dançanta, cap fenomen, ni cap mico domes
ticat, sinó'l conegut transformista y ventríloch 
senyor Frègoli. 

Tornà la companyia siciliana y aquells inau-
mentables duecenti, mimvaren d'una manera 
llastimosa. 

Be es veritat que'l repertori sicilià d'aquesta 
segona tongada era, en la major part, igual al 
de l'altre; més això sols pot ser una atenuant 
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pels que ja'l coneixien; y en conseqüència es 
una atenuant diluhida entre'l públich barce
loní a la proporció d'un per dèu mil. 

La companyia siciliana, ab tot, no flaquejà 
y seguí treballant ab la meteixa constancia y 
entusiasme de sempre; l'entusiasme y la cons
tancia ferma d'aquell qui s'obre pas, segur de 
sí meteix. 

¡Y a fe que no eren gayre apropòsit les 
obres estrenades per contribuhir a aquesta 
tasca! 

El monòlech d'en Dicenta, Marinera, es ben 
poqueta cosa; Bona gente, es escrit pera fer 
lluhir a l'Aguglia Ferrau, sense pensar en que 
aquesta no necessita qui la fassi lluhir; com 
tampoch necessita'l públich per jutjar una 
obra que li espliquin els motius personals 
qu'ha tingut son autor per escríurela... En 
G. Grasso, ha volgut probar en Facc'i Sceccu, 
que també pot servir pera autor dramàtich, 
deixant persuadit a tothom de qu'encara ser
veix molt més com a actor. Finalment, l'últim 
drama estrenat L'operaio sindaco d'en Sinópo-
li, ab tot y que no es pas dels més dolents, es 
tot un melodrama ahont hi surt l'obrer pobre 
y ateu, però honrat; aquells imprescindibles 
papers robats pel traydor (qui per força ha de 
ser catòlich) y qui serveixen per probar la seva 
felonía quan els hi pren y'ls descobreix la dóna 
seduhida per les males arts del molt hipòcrita, 
y per últim la mort d'aquest en mans d'ella. 
Tampoch hi falta la parella de jovens enamo
rats qui no poden casarse perquè ella es rica 
y sa mare es beata; lo qual dona lloch a que ell 
se tregui'l revolver de ritual pera posar fi a son 
torment y a que acabi tot be, fentse el casori 
desitjat. 

¡Quina llàstima que'ls simpàtichs actors del 
teatre sicilià esmersin llur talent representant 
un repertori d'espardenya!... 

Però no es pas aquest el primer cas. Fa una 
vintena d'anys, en Zorrilla — qui passava per 
ser l'escriptor qui coneixia més el teatre y que 
havia viscut els bons temps d'en Latorre, en 
Romea, la Lamadrid y tot lo bo y millor de 
l'edat d'or del teatre castellà, — no s'amagava 
de dir a qui volgués sentirlo, qu'ell conside
rava a F'ontova com el primer actor qu'ha-
vía conegut y la companyia del Teatre Ca

talà, com la més complerta d'Espanya. Y 
aquell actor y aquesta companyia donavan a 
llur públich com a plat fort... els drames d'en 
Pitarra! 

Cal suposar que a Sicilia dèu passar actual
ment lo que passaba aquí fa vint anys; com es 
de suposar que la companyia siciliana en sos 
viatges, sabrà recullir alguna obra millor de 
les que porta... si no la tenta algun mal es
perit. 

TEATRE ELDORADO. — Águila de Bla
són. Una prosa cisellada y admirable qui 

té el seu secret en el refinament d'un mecanis
me dialectal; una sutilitat pahorosa qui floreix 
en abundancia d'evocacions; una esgarrifança 
temerosa qui s'esvaheix a lo llarch d'una ex-
plendent floració verbal; el ressò llunyà y nie-
langiós de les llegendes encantades; tot l'en
cantament romàntich de la naturalesa... Hèu-
saqui la exterioritat de la literatura de don 
Ramón del Valle Inclan. 

Aquesta exterioritat — plena del encantat 
interés de les velles histories milenaries — flo
reix en la perfecció evocadora d'un ambent 
propi y original. Un ambent qui es derivació 
viscuda del natural ambent galaich. En Valle 
Inclan es fill de Galicia y fa viure en sa litera
tura tot el repòs, tota la melangia, tota la be
lla deixadesa feconda del ànima gallega. ¡Ani
ma gallega: superstició, encantament, pahura! 

Aixís veureu en totes les obres d'en Valle 
Inclan, una germandat espiritual qui té con
firmació no sols en l'ànima y essència emocio
nal de les obres, sinó en l'apariencia qui's 
desgrana en la maravella elegant d'un verb 
just. D'aquesta manera avalorant la bella y 
antiga suntuositat de la seva parla ab el valor 
real y exòtich de Galicia, Ramon del Valle 
Inclan es una de les més fortes personalitats 
de la literatura castellana y, sens dubte, lo 
més sutil prosista qu'hagi tingut de molts anys 
ençà. Ell ha prestat a l'elegància clàssica un 
nou encant de vida. 

¡Llàstima que totes aqueixes belles coses no 
arribin a triomfar en la comedia en 5 actes 
Águila de Blasón, que estrenà lo senyor García 
Ortega lo dia de son benefici! 
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¿Y per què aqueixes qualitats no triomfen 
en la comedia? 

Ja veureu: 
Abans que tot y principalment — recone-

guemho ab sinceritat,—potser en Valle Inclan, 
enamorat del ambent no ha sapigut entendre 
Yambent teatral qui no's dona ab paraules ni 
matissos, sinó ab fets; potser s'ha enamorat 
massa d'aquella fosca pausa que no justifica 
prou y potser finalment ha fet una comedia 
massa d'ensomni. Emperò... no hi hà rès més 
qu'hagi contribuhit al poch èxit — ampro 
aqueixa paraula sense prostituhirla — de l'o
bra d'en Valle Inclan? 

Ja veureu: 
Los artistes parlaven sens emoció y com de 

memoria; les decoracions eren de per riure;'l 
públich distingit; l'epilech—ahont l'autor tenia 
fixes seguretats emocionals,—presentat bàrba-
rament. 

¿Y per què molestarvos més? 

LA CONFERENCIA DE MOSEN ALCO
VER. — Ja era de preveure l'èxit ex

traordinari que ha tingut la publicació de la 
conferencia que Mossèn Alcover va donar al 
«Comité de Defensa social» sobre la Conducta 
social qui s'imposa avuy a n'els calòlichs. La 
alta representació que a Catalunya té'l canon
ge Magistral de Mallorca, y la vibrant actuali
tat del tema, eren penyores segures d'aquell 
èxit. Ab sa paraula insinuant y forta d'apòstol 
ha precisat Mossèn Alcover, els veritables 
termes de la qüestió que fins ara molts havien 
volgut enfosquir, sobre'l dever que'lscatòlichs 
tenen, y la forma en que han d'intervenir en 
les lluytes polítiques actuals. 

L'edició que's va fer de dita conferencia, 
malgrat ésser molt crescuda, en poch temps 
s'es agotada; aixís es que se n'ha fet una sego
na edició, qu'està ja a la venda. Estem segurs 
de que l'èxit d'aqueixa nova edició serà tan 
brillant com el de la primera, molt més tenint 
en compte qu'ara s'acosten les importants elec
cions legislatives, per la justicia de les quals 

pot fer tant una obra que nosaltres considerem 
superbament renovelladora en l'ordre social 
espanyol. 

JOSEPH DE RIBERA (L'ESPANYOLET) 
per Miquel Utrillo. Biografía y 5o gra

vats. Preu: i pesseta. Colecció de vulgarisació 
«Forma». — Aqueixos llibrets avinents y pla-
hents de la col·lecció Forma, simples y clars 
com a excel-lents llibrets anglesos, faran co-
neixe mon a una pila de gent qui perillaria d'a-
lucinacions per falta de bons aliments. 

La gran obra de misericordia de peixer la 
gent catalana, d'aixamplarli l'esperit per la be
llesa, d'equilibrarli per la cultura, interessa 
vivament al originalíssim y imprescindible 
Miquel Utrillo. Els volums de la col-lecció 
Forma en son la prova, perfectes de geni crí-
tich, de bon gust y d'amable presentació. L'in-
teressantíssim Ribera queda just en un petit 
estudi biogràfich escrit llestament. — J. C. 

DESDEVISES DU DEZERT.—Le Théa-
tre Catalán de Santiago Rusiñol. — Hem 

rebut aqueix remarcable opuscle extret d'un 
article que'l senyor Desdevises du Dezert, pu
blicà l'any passat a la Revue des Pirenees. 

Es un estudi de la personalitat d'en Santia
go Rusiñol en la literatura dramàtica, fet ab 
molta solicitut y ab coneixement de materia. 

Se veu en tot ell que l'autor les coneix les 
obres teatrals d'en Rusiñol, si be algunes ve
gades les judica massa encomiàsticament ò 
deixantse influir per semblances aparents ò 
prejudicis bastant generals. 

Mes el treball està fet a conciencia y ab evi
dent simpatia per nostra literatura. 

LA casa editorial Dalmau Carles y C.*, de 
Girona, ens ha enviat un exemplar dels 

llibres Deberes, per don Joseph Dalmau Car
les, y Tratado de tecnicismos, per don Joan B. 
Puig. 

Establiment Gráfich: Thomas •• Barc 
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