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Els educadors de la gent catalana. 
ni 

Oliva 
( 1 0 2 7 - 1 0 4 6 ) 

INGILBERTA no hi va baixar sola al Palau 
episcopal de Vich. Venia acompanyada de 

un minyó clergue, nebot seu, un tal Guillem, 
que ja havia protegit molt an els seus bons 
temps, quan encare era abadesa del convent 
de Sant Joan. El protegit d'Ingilberta va fer 
carrera al costat del bisbe Oliva, firma inme-
diatament ab el títol d'archidiaconus, en mol
tes ventes y contractes es fa la part per ell, y 
es prepara per succehir l'oncle en la seva 
dignitat episcopal. Ingilberta també tenia que 
triomfar per aquest cantó, vegent el seu com
pany de persecucions y de desterros, consagrat 
ab la mitra de Vich, encare calenta després de 
haver passat pels polsos virtuosíssims del gran 
Oliva. 

Ella mateixa, Ingilberta, sembla haverse re
habilitat ab bones costums, ò quan menys la 
seva influencia sembla haver fet oblidar les 
seves culpes. Aquella, que en la butlla papal, 
es anomenada sceleratiora... inier meretrices, 
al morir es plorada a Vich com a abadesa de 
bona memoria y en els necrologis oficials de la 
canònica, s'apunten les particularitats del seu 
enterro y sepultura, com si's tractés d'una per
sona indiscutible. 

Ademés d'aquestes dugués figures, de Gui
llem y Ingilberta, un altre antich conegut de 
les riberes altes del Ter, trobem assentat a la 
taula episcopal del bisbe Oliva. Es per ventura 
Arnau, el mestre escola de Ripoll, qu'als úl
tims anys de la seva vida no s'aparta del seu 
amich y superior, trasladat a la Seu vigatana. 
Arnau també ha pujat de categoria, apenes el 
coneixeríem, va disfreçat en els documents 
ab-el calificatiu retumbant d'arxi-notari, y es 
un càrrech que devia sentarli admirablement, 

Any I. N.° 5. Maig 1907. 

ab la seva petulancia encantadora. Devegades 
no's digna ni de firmar, té un vice-arxi-notari, 
qui rubrica per ell Arnau, impassible en mitj 
de les cerimònies. 

Tots aquests forasters, allotjats y mantin
guts al Palau episcopal de Vich, ab insígnies, 
condecoracions y empleus, demostren la po
tencia de la mitra y que'l país s'anava organi-
sant, permetent alguns càrrechs purament de
coratius. Als temps lliures è inorgànichs de la 
generació anterior, succehíen aquests d'orde
nació, de seriació, de categories. 

De totes les persones que'l bisbe Oliva va 
trobar en la seva nova patria de Vich, la més 
simpàtica sense cap dubte, era un canonge 
molt lletrat qui's deya Ermemiro y que's veu 
que va ser un verdader filantrop de la cultura. 
Era aquest home un escribent infatigable, com 
una providencia va copiar la majoria dels lli
bres, que d'aquest temps se conservan en la 
Catedral de Vich, y acompanyantlos meticu
losament de totes les noticies que poguessin 
convenir, per les dates y particulars de l'edi
ció. 

Escrivia ab una magnífica lletra clara y era 
també un discret dibuixant, sense perxò en-
vanirse may de la seva bona feyna. Quan 
Oliva necessitava un escribent per alguna cosa 
de compromís, (com era, per exemple, l'acta 
de consagració de la Catedral) Ermemiro s'hi 
esmerava ab humilitat, sense tenir reparos en 
fer d'amanuense. 

Ell també devia arreglar la biblioteca, pro-
vehida d'autors clàssichs y poetes profans (ab 
els seus dos Virgilis y l'Horaci corresponent y 
l'Isidoro y l'Alcuí qu'encare es guarda) però 
may tan rica com la de Ripoll y qu'Arnau de-
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bía recordar ab orgull y anyorança entre 
aquells honors de la Seu vigatana. Mentres 
Arnau, l'enciclopedista romànich, l'editor de 
la bibliotheca musical, de les lleys franceses, del 
Corpus dels concilis espanyols, necessitava 
d'un vice-arxi-notari que l'ajudés en el treball 
de portar la ploma, Ermemiro encare jove, 
començava en les seves filantròpiques funcions 
d'educador de la canònica. Era un home qui 
no tenía que cambiar may, no's va may enter
bolir de vanitat, va morir vell: in senectude 
bona, y del any trenta sis (en que firma l'acta 
de consagració) fins al any vuytanta, en que's 
mort... conteu! quines hores més ben aprofita
des les d'aquest home passant del scriptorium 
a l'escola, ensinistrant els estudiants (qui plu-
res clerici nutriti suntj qui després més tart 
tindrien de ser canonges. 

L'escola de la Catedral de Vich si no va ser 
fundada pel bisbe Oliva, tenia que rebre un 
impuls extraordinari en aquest temps. Es de 
creure que com a Ripoll y a Cuxà, el bisbe no 
va fer més que reorganisar aquest servey de la 
canònica, perqu'hi han precedents gloriosos 
dels estudis a Vich anteriors al sigle onze. De 
totes maneres, fins al temps del bisbe Oliva, 
no hi hà certesa de que'ls escolars se discipli
nessin d'una manera quasi universitaria. La 
Catedral cuyda ab gran afecte'l planter dels 
joves,... quan se moren apunta'ls seus noms 
carinyosament, en els necrologis oficials, al 
mateix raser dels prínceps y magnats, Kalen-
das Febr. obitus ugonis scolaris adolescentis 
bonae indolis aique memoriae. Idus Jann. Obiit 
Bertrandus scolaris bonae indolis, etc.. Huch, 
Bertran, Renat, son els primers noms que te
nim dels escolars de Catalunya inmortalisats 
per la seva aplicació y sense conseqüències de 
la seva bona voluntat en els estudis. 

Els calendaris mortuoris de Vich y'l llibre 
de donacions han conservat ademes, un altre 
sèrie de datos preciosíssims per l'historia aca
dèmica d'aquella Facultat. Durant els anys 
que hi va regir el gran Oliva, sembla haverse 
despertat a Vich un verdader furor pedagò-
gich. Ademés d'Ermemiro, en sabem de dos ò 
tres més caput scolarum de l'època romànica. 
Un d'ells ja en el sigle dotze, es va despullar 
de tot, en plena salut corporal y espiritual, es 

va quedar sense rès, ad usum seculi, pen
sant no més qu'en l'escola. Altres eran simple
ment protectors, sense arribar an aquest he
roisme, com era, per exemple, un, qui deixà 
una quartera d'ordi anyalment a cada dei-
xeple. 

Oliva, entremitj de les seves feynes, no debía 
refiarse sols dels altres, per la vigilancia de 
l'escola catedral. Es la seva excitació perma
nent que la fa créixer! Y qui sab si alguna ve
gada, a semblança d'aquells personatges de la 
generació anterior, que s'ho feyan per sí propis, 
no debía sentarse ell mateix, en lloch d'Arnau, 
ò Ermemiro ò qualsevol altre caput scolarum, 
per explicar ab la seva bona gracia el misteri 
de les arts als estudiants embadalits, desitjosos 
més qu'avuy de conseguir la plenitut d'una 
Ciencia. 

Bonce indolis, atque memoria... 

* 
» » 

No tots els canonges companys d'Oliva de
bían perxò tenir que ser lletrats. Es una cosa 
que costa avuy d'imaginarnos, aquella gent 
semieclesiàstica que tant debía abundar en la 
època feudal. A Vich, mitra montanyenca, més 
que canonges guerrers, hi trobem canonges 
pagesos, canonges masovers qui no's debíen 
posar la roba ni tan sols una vegada al any. 
Les propietats de la canònica, confoses ab un 
càrrech ò una persona, eren d'una posessió 
insegura, moltes vegades donaven lloch a 
disputes y a violències a la mort del que gosava 
del usufruyt de la Catedral. Oliva per aquesta 
causa, es va trobar que tenía que transigir 
una infinitat de plets antichs, si volía acabar 
ab la pertorbació econòmica del seu Capítol. 

Entrava, per exemple, un fill de casa bona a 
la Catedral y la família'l dotava explèndida-
ment... legalisant més ò menys la dotació. 
Mentres ell vivía tot anava be, disfrutava de 
les rentes sense destorbs, però al morirse ell, 
comensaven les rahons!... el qui personalment 
el succehía en el seu càrrech de canonge-sa-
cristà, ò canonge-arxiprest reclamava les ter
res, y no cal dirho si la familia del mort! de 
manera que la canònica, l'organisme corpora
tiu, es veya moltes vegades despossehit de la 
Ilegítima herencia del difunt. 
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La solució per Oliva era sempre el deixarse 
tallar de la capa, buscant una conciliació, per
què quedant els contradictors de la canònica 
en propietat del usufruyt durant un altre ge
neració, vingués tot a parar en forma de ren
des netes y sanes, al tresor general del Capítol 
a la societat eclesiàstica de la Catedral. Ell 
comprenia que si'l temps d'una generació es 
suficient per acontentar a una familia, a una 
casa, ò a una gens qualsevol, aquest temps no 
era rès per l'organisme corporatiu, per la so
cietat comunitaria plena de porvenir y d'espe
rances y oberta a la vida de demà. 

S'imposaven certes condicions per assegurar 
el domini definitiu de la canónica, y la gene
ralment adoptada, era que la familia entregues 
un altre minyó a la catedral, ad usum clericum 
acumulant en una sola persona'ls totals de 
canonge y les rentes disputades. 

Feya temps que un altre bisbe antecessor del 
nostre Oliva, havia donat unes terres de Gurb 
qu'eren de la canónica, a un canonge vehí 
d'aquella població, perqu'en disfrutes en bene
fici. Va venir que an aquest canonge'l feren 
també bisbe, bisbe d'Elna, y va tenir que mar
xar de la diòcesis naturalment, y desseguida el 
cabildo y la familia del canonge van començar 
a disputar per veure a qui tocarien aquelles 
terres. El plet feya massa que durava y tothom 
estava enverinat per les disputes, potser la 
cosa hauria acabat malament, si no hagués 
sigut la concordia proposada per Oliva. Era la 
transacció de sempre, que'ls de Gurb dongues-
sin un altre noy perquè fes de canonge, y que 
els canonges consentissin qu'aquest noy com
pany seu, tingués aquelles terres... després, no 
cal dirho! tot passaria irremisiblement, sense 
discussió al tresor social de la canònica, a la 
caixa comuna de la catedral. 

Un altre bisbe més impetuós, no s'hauria 
prestat an aquestes componendes; es perdia el 
temps (s'havia d'enriquir a )a Corporació...) y 
era un moment que tot retràs era una ruina. 
Oliva s'estima més suplir ab noves activitats 
lo que podria haver guanyat per violencia  
no es dèbil, però tampoch es toçut. 

S'entera, per exemple, de qu'en un lloch del 
seu bisbat unes terres han quedat hermes y 
deshabitades per culpa d'un gran aixut, y hi 

destaca desseguida un seu canonge. El canonge 
hi va de grat, encare paga per anarhi, s'hi 
quedara tota la vida, podia nomenar un suc
cessor. Es curiosa la vida d'aquest canonge 
(qui's deya Guillem) aixís, sol, fent de pagès 
en terres selvatges quasi voltat de mals cris
tians y que venía a Vich, no més per l'escusa 
de donar un dinar als seus companys, en una 
festa determinada. Devia arribar moreno, ves
tit biçarrament, y allí de sobretaula, esplicaría 
a Ermemiro y als canonges tips de chor y de 
breviari, les seves disputes ab serrahins y la 
mala gent... y com més d'una vegada s'havia 
tingut que treure la daga per defensarse. 

Queden varis documents d'aquest canonge, 
y'l més simpàtich de tots es el seu testament 
encare inèdit y desconegut, que's troba en el 
arxiu de Vich, entre'ls pergamins episcopals, 
tomo segon, número 860. Guillem levita, 
molt vell, conservant tota la seva sanitat, en
care vol anar a España (volo pervagare, in par-
tibus Hispània;) probablement a Santiago de 
Galicia. Avans de marxar disposa y deixa unes 
terres seves propies a la Catedral y fent alba-
cea al bisbe, al qui demostra un gran carinyo. 

Oliva, es aixís amich no sols dels lletrats, 
sinó dels bons pagesos, dels simples actors 
com dels esmentadors de la gran tragedia. Per 
ell Guillem, el bon masover, val tant com 
Ermemiro, ò com Arnau l'arxi-notari. No es 
únicament, com li diu un elogi antich: sollici-
tus in orationibus, philosophica? studiis exercita-
tus... sinó un home complert, vivint de les ac
tivitats les més diverses, entregat in ómnibus 
curis al millorament de la seva terra. 

La mitra de Vich cobrava altres rendes més 
segures que les de les terres y'ls castells. Era 
la moneda pública, de la que'l bisbe'n tenia 
una tercera part. Queda vago, si en un princi
pi, la facultat del bisbe era plena, de poder 
fabricar numerari ab segell propi, ò si era so
lament el dret, d'acunyar una tercera part de 
la moneda que corria habitualment a Vich. 
La moneda, en aquests temps de l'edat mitja, 
es pesava y valía segons el pes, però hi ha
via sempre gran negoci en fabrícame de nova. 
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Els bisbes anteriors a Oliva, ja havien donat 
ordres per perseguir als monederos falsos, y es 
curiós el càstich qu'imposaven, als qui no po
dien pagar la multa, que'ls deixaven d'esta-
queta a la vista de la gent el dia de mercat, 
sempre tant solemne a Vich. Qui conegui be 
aquells mercats de Vich qu'encare avuy duren, 
tots barrejats de capellans y de pagesos, com-
pendrà lo natural qu'es per aquell poble, que'l 
bisbe fos executiu. La carta d'Oliva, perse
guint els monederos falsos, es sumament lacò
nica y no senyala nous càstichs. Anatemisa no 
més als qui monetam nostram falsaverit aut di-
minuerit. S'havia de pensar en tot; aquells 
grollers encunys, de l'època romànica, també 
es podien raspar y llimar, en perjudici del 
bisbe. 

Aquí, com sempre, trobem al Oliva ocupat 
en les coses ordinàries. Pensa en la riquesa 
material, per aumentar la forsa del càrrech, 
que la societat y l'iglesia li han anat a confiar. 
Com a Ripoll, es per Vich un bon administra
dor, que li agrada tenir els papers ben clars. 
Hi hà un pergamí inèdit, en l'arxiu episcopal 
del any 1032, en que fa trasladar un testament 
del primer dels Berenguers en presencia de 
molta gent, perquè si es perdés may l'original, 
quedessin aquests testimonis autorisantlo. 

Terres, moneda, càrrechs y bens! ¿per què, 
per què tanta feyna? El bisbe filòsof, el bisbe 
poeta, es distreu, no més que per això, per 
organisar y enfortir una societat eclesiàstica. 

Ordenades totes les coses pendents ab l'ex
terior, el bisbe tenia qu'intervenir en la re-
constitució interior de la canònica. Queden 
també dubtes, de fins a quin punt el bisbe va 
lograr disciplinar aquella corporació de ca
nonges sueltos, y ferne un institut regular, en 
que'ls indivíduus se sometessin a la vida cor
porativa. No hi hà més qu'un dato! Ermemiro 
l'amanuense predilecte del bisbe Oliva, copia 
pel scriptorium de la Catedral, les constitu
cions de la aquisgranense, qui més tart ja 
sense cap dubte, trobem que son les qui regei
xen per la canònica de Vich. 

Oliva dona al seu càrrech pastoral també tot 
l'explendor representatiu que pot. Es fa un tip 
d'anar als concilis y fins venen els altres bisbes 
a ferlos a casa seva, a Vich ò a Cuxà, ahont el 

bisbe anava a passar els istius. Això es sobre 
tot a les seves velleses, en un principi, es ell 
qui va a la casa dels altres. Els negocis es de-
bíen tractar entre amichs, quasi entre parents, 
perquè tots els bisbes d'aquella provincia, eran 
més ò menys consaguinis seus. No hi hà que 
dir si ab l'autoritat d'Oliva y les manyes dels 
seus nebots, tindrien que gobernar desde l'opo
sició. El seu nebot de Narbona principalment, 
era una bona peça. Havia comprat la mitra 
per mil diners y després venent les coses de la 
iglesia an els jueus, havia comprat la mitra 
d'Urgell pel seu germà. La moderació d'Oliva 
es feya necessària entre aquesta gent. D'ell 
may els contemporanis ne tenen rès que dir. 
Ademes de l'afectació retòrica, natural del 
temps, que hi hà que descontar d'entre'ls elo
gis, en parlan com d'un príncep sensat, espi
ritual, plè d'energies. 

No hi hà dubte qu'en aquell temps devia ser 
el bàcul de Vich, la principal força tempera-
dora de la Marca. 

* 

No voldríem que ningú es queixés, perquè 
ponderem massa el bisbe Oliva, per la part 
que li toca, en l'organisació de la canònica vi-
gatana. Assistim al naixement d'una societat 
corporativa, en la que'ls homens aplegantse 
per un fi únich, van a guanyar tots reunits, lo 
que no s'haurien vist en cor de lograr cada un 
d'ells a soles. 

L'època romànica no fou encare l'hora de 
les catedrals... (es l'hora benedictina dels mo
nestirs) les catedrals romàniques, no son per 
lo general, més qu'una cosa provisoria. Però, 
es ab les riqueses acumulades pels grans bisbes 
primitius, que les corporacions dels canonges 
aixecaran després per tot Europa, les obres 
maravelloses de les iglesies gòtiques. 

A la nostra terra (sembla una fatalitat!) 
moltes coses es quedan sense madurar. Qui 
tenia que dirli al bisbe Oliva, que'ls canonges 
de Vich s'estarían sempre allí enrampats sota'l 
xopluch romànich qu'ell depressa y corrents 
va construhirlos. 

Deya'l poble de Vich (¡y'l poble may s'erra 
en aquestes coses!) que a Vich tenien un claus-
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tre y no leníen una catedral. El claustre era la 
fastuosa obra gòtica qu'encare avuy dura  
mentres que la catedral, que no volien reco
nèixer les gents humils, era la vella iglesia 
romànica consagrada pel bisbe Oliva. Aquesta 
iglesia, insensible, va resistir sense transfor
marse la gran flamarada gòtica y del renaxe-
ment... sois va ser destruhida al sigle xvm 
quan ja la antiguitat l'havia feta una cosa ve
nerable. Avuy ens la estimaríem doblement, 
tant per la seva vellesa, com per la simpatía 
qu'aquells temps romànichs incoherents, des
penan an els nostres. 

Era pel que sembla, una rústica iglesia d'una 
sola nau, ab contraforts per dintre, y'l portal 
decorat com a Ripoll, graciosament y ab un 
istil esculptòrich avençadíssim. Tot lo qui 
queda de la catedral vella, es el gran ull de bou 
de la fatxada, que's va aprofitar per l'iglesia 
actual y'ls fragments de la porta y les esculp-
tures dels sants apòstols qui's troban en una 
capelleta vehina dels carrers de Vich. Son els 
mateixos esculptors de Ripoll qui son baixats a 
Vich cridats pel bisbe Oliva... es el mateix 
miracle de precocitat artística, que tant farà 
parlar tractantse de Ripoll. 

La consagració de l'iglesia va ser a la pri
meria del istiu, no hi hà que dir si hi acudi
rien els amichs del bisbe, els pastors parents 
seus de Narbona, Girona, Elna, etc., y mitja 
comunitat de Ripoll, y Arnau, y Ermemiro, y 
Guillem è Ingilberta, y'ls comtes y senyors 
principals d'aquell tros de la Marca, tots mu-
dats ab bones robes. 

L'iglesia, encare humida, plena de gent fins 
a la plaça. El bisbe agegut a terra (com diu el 
cerimonial de Ripoll) mentres la caterva dels 
eclesiàstichs va cantant: Dignat Senyor defen
sar y regir la teva iglesia. Dignat consagrar y 
benehir aquest lloch. Dignat visitarlo y exaltar
lo... Dona la teva llum eterna y etern refrigeri 
als qu'aqui reposin... Entremitj de la calor de 
la gent, quasi a les fosques... la llum, la llum 
y'l refrigeri! Es parlava també, també d'una 
altre millor beguda, de la preciosa sanch: Dig
nat, Senyor, conservarnos la teva preciosa 
sanch!... 

El bisbe sempre agegut (quiescat, diu el ce
rimonial de Ripoll) escoltava clero clanentem. 

Finida la lletania sorgia'l pontífice (Oliva tot 
revestit) y'l diacre (Guillem, segurament!) es 
dirigia al poble: Flectat genua. Tothom de ge
nolls! L'iglesia, abaixada la gent, semblava 
més alta y més blanca, y mentres oraven, el 
levita deya les paraules consagradores: Vina, 
Senyor, a magnificar lo teu temple... adoptal 
per la teva heretat... etc., etc. 

Després el pontífex, com si obehís a una 
obligació misteriosa, anava marcant a terra ab 
la croça les lletres del abecedari A. B. C. co-
mensant del àngul esquer, fins al àngul occi
dental. Verum incipit similiter a dextro ángulo 
orientali A. B. C. La creu està marcada. Sobre 
el paviment de l'iglesia una creu feta ab lletres 
¡què voldran dir aquelles lletres! el poble mira 
atònit... el pontífice es posa al mitj y canta... 
La cerimònia va seguint... 

Després tots van a la sagristia y fan les do
nacions, comensant pel bisbe, que regala'l 
missal. Era l'any 1038 ordinatione suo episco-
patu XXI. Ell tindria aleshores uns seixantaset 
anys. N'hi quedaven no més que vuyt de 
vida. Estava perxò àgil y valent. Aquell mateix 
istiu va anar a Girona, també a consagrar la 
iglesia, ahont els documents el tracten ab una 
gran veneració, com la figura principal de la 
cerimònia. 

Els detalls del ritual de consagració de les 
iglesies, qu'hem copiat més amunt, son encare 
inèdits en un manuscrit de l'època (número 40) 
escrit per Arnau, el ja conegut mestre escola 
de Ripoll. No hi hà dubte que l'afició cabalís
tica per les lletres, y les combinacions acròsti-
ques dels ripollesos, debíen influhir molt en 
copiarlo. 

Ells també havien consagrat de nou la seva 
iglesia, sis anys abans que la de Vich y de Gi
rona, pel" 1033, y també hi va acudir molta 
gent, de totes menes y edats, infinita populo-
rum multitudine, y de bisbes també molts, pre
clara episcoporum caterva. L'obra de Ripoll, 
havia sigut de més empenyo que la de Vich, 
per la significació especial d'aquella casa y les 
grans riqueses acumulades. Hi havien enter
rats també tants homens il·lustres, que fan 
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que Oliva comprengui la seva responsabilitat 
de tenir que fer el pantheon d'una monarquia. 
Aquells avis seus, qui's movien entre passions 
tenebroses, seran dintre de poch considerats 
com a fundadors, aquells capitans de frontera 
comencen ja a ser els pares de tot un poble. 

Oliva'ls endreça un per un, arrenglera les 
ossades heroyques de mascles y femelles, tanca 
les caixes y's lluheix en els epitafis... Després 
per més tranquilitat, el retòrich bisbe canta les 
seves glories en un carmen històrich de qua
ranta set versos. Aquí està Guifré l'excels mar
quès, el comte poderós... que Deu el tingui en sa 
gloria. Aquí esian Sunyer, Miro, Ava la comte-
sa y Ermengol... tots fortis, bellipotens... La 
mort traydora, única'ls va vencer! 

Per santificar més aquella casa Oliva l'omple 
de relíquies... relíquies potser no tant autènti
ques com les dels comtes y barons, qu'allí es
taven enterrats. Per conseguirles, Oliva posa 
en jòch les seves influencies de Roma, de 
Fleury, de Montecasino... de la mateixa Mar
ca, de Girona y Barcelona, per exemple. Des
prés per ferne memoria, el bisbe, fa escriure 
(sinó l'escriu ell mateix!) un sermó recordatori 
de les relíquies, que tots els anys s'anava lle
gint a Ripoll, en la mateixa diada de la consa
gració. 

Aquest sermó, que va publicar en Villanue
va, revela una gran familiaritat ab l'historia 
eclesiàstica, y les vides dels sants... y sobretot 
de geografia, s'hi demostran uns coneixements 
poch vulgars. Les terres y els llochs se sitúan 
d'una manera tan justa, que'ls itineraris dels 
sants, per la França y l'Italia es refan ab un pen
sament. Qui hagi vist may els mapes romànichs 
dels manuscrits de Sant Isidoro ò del Sant 
Beato, ab els seus horribles panorames mun
dials, compendrà les dificultats que representa 
per aquell temps, tenir alguna noció cien
tífica de la terra. 

Les relíquies estaven totes dintre l'ara del 
altar major, qu'era de pedres bones y segons 
el tipo dels ciboris romans qui començaven a 
popularisarse per la Galia, desde la dinastia 
dels Otonides. A terra, hi havia un mosaich ab 
una alusió també geogràfica dels dos rius que 
s'ajunten a Ripoll. L'havia dibuixat Arnau, 
el mestra escola arxi-notari, qui era vingut 
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expressament de Vich, al temps de les grans 
obres, per més que a Ripoll ja no'l contessin 
com de la comunitat. En un document inèdit 
del 1041 exposat al Museo de Vich, firmen 
tots els monjos de Ripoll en nombre de vintí-
sis. Es diuen Pau, Joan, Oliva'l bisbe, Bernat, 
Isern, Martí, Frunià, Pere, Eurard, un altre 
Pere (potser el filarmònich), Guillem, Du-
rand, Seniofred, etc., etc. Arnau no hi es, ni 
tampoch Oliva-monjo. Més tart descubrirém 
ahont son, d'enviats pel bisbe, sempre adietes! 

Qu'entre'ls vintisis monjos algun n'hi tenia 
d'haver especíalisat en construcció, com n'hi 
havia en dibuix y en música, ho demostra una 
carta anterior en que'ls monjos explican al 
bisbe com s'empleyan ja fent parets y arques; 
que potser serien ja les de la nova iglesia. Els 
vintisis monjos, ab els seus novicis, esclaus, 
criats y llechs, podien ferne moltes de feynes, 
quan no estaven ocupats ab els estudis. La 
vida de Sant Domingo de Silos (una figura 
també de constructor, germana de la d'Oliva) 
ens explica com se treballava per aquests anys 
en els monestirs espanyols. Els esclaus serra-
hins, els del país y'ls forasters, tots s'aplicaven 
a la mateixa obra. 

Les noticies de Ripoll estan més disperses, 
però també'ns il-lustran per representarnos 
una mica'ls treballs de la nostra gent. De la 
iglesia, per are sols sabem qu'era de cinch 
naus, de planta pròximament com l'actual, y 
qu'era pintada, perxò enlloch hi havia deco
ració esculptòrica. El qui volgués anar més 
enllà per restauraria, fantasiejaría inútilment. 

* 
¥ * 

Queda en cambi, en peu, aquell portal in-
signíssim, la més forta obra romànica de la 
nostra terra y potser pel seu temps, diríam de 
tot el món. Allò sol glorificaria una generació: 
es ab calor que volem defensar pel bisbe Oliva, 
la paternitat espiritual d'aquest monument. 

Potser ell ni'l va veure... no la va dibuixar, 
ni medir la fatxada magnífica... però son les 
seves cabòries propies les qu'allí dominan, es 
la colla dels ripollesos del voltant d'Oliva, els 
qui han donat l'idea y la forma de la cons
trucció. ¿No recordem haver vist als ripollesos 
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fent treballs de calendari, posant la música en 
lloch preeminent, entregats als estudis jurí-
dichs è històrichs... y d'una manera especial 
que'ls distingia de tota la gent del seu temps? 
Donchs, allí! allí!... en la portada de Ripoll 
trobaran aquests ideals la seva eternisació 
plàstica! 

La fatxada s'assenta sobre un basament his
toriat ahont s'hi recorda l'origen del home y'ls 
particulars de la seva cayguda. Tot s'ha fet ab 
l'idea del home, perxò la portada de Ripoll se 
ha de començar a llegir desde baix y no desde 
dalt, com feya en Pellicer. Sobre'l pedrís ahont 
s'explica els primers capítols del Gènesis, ve 
una faixa ab monstres desproporcionats... (a la 
Seu d'Urgell es veuen de la mateixa manera, è 
igualment a Lombardía) que son la represen
tació de la lluyta de les passions ab la virtut. 

Criat l'home, vingut el pecat, comença la 
lluyta. Es necessari restablir l'harmonia. La 
faixa que segueix, es aquest triomf, ab l'har
monia de nou aquí a la terra. Hi han dèu fi
gures, les més grans de la portada, dintre d'ar
cades uniformes, cinch a cada costat. Les de 
l'esquerra forman una orquesta. Dirigeix un 
bisbe... es al mitj y està sentat. Es Oliva, no 
hi hà dubte! viu ò mort es Oliva... y quatre 
músichs ripollesos, que drets forman l'orques-
ta... produhint l'harmonia simbòlica d'una 
més alta harmonia moral. 

El bisbe té una batuta per dirigir y a l'altra 
mà un llibre (un llibre de música) un dels 
llibres musicals dels ripollesos. Dels quatre 
concertistes: un toca'l violí, l'altre campanes, 
y'ls altres dos instruments de vent (una flauta 
y un corn.)—En Pellicer necessitava aplicarhi 
un Salm de David, per entendre aquests ins
truments de corda, de percusio y de vent. No 
es necessari anar tant lluny. En el llibre de la 
música de Ripoll, hi hà un arbre genealògich, 
(del que no's compren com ningú finsavuy no 
n'ha parlat) en que Arnau, Oliva y Gualtero 
exposan d'una manera gràfica la genealogia 
musical. La música es divideix en mundana, 
instrumental y humana. La segona es divideix 
(com a la portada) en produhida in tensione ner-
vorum, inflatione tibiarum, percussione cimba-
lorum... Aquesta coincidencia tan complerta, 
entre'l treball literari més característich dels 

ripollesos de l'època d'Oliva y les representa
cions musicals de la fatxada, s'ha de confessar 
qu'es un dato enterament nou, y que reforça 
la tesis de la paternitat d'aquest monument, 
per l'escola contemporánea de Ripoll. 

Dintre d'unes arcades semblants, les cinch 
figures de la banda dreta, representen l'har
monia social, el restabliment de l'harmonia en 
son aspecte civil, com els de banda esquerra 
donaven ab la música, el símbol de l'harmonia 
interior. Les cinch figures son: Cristo qui en
trega la potestat a Pere y aquest la transmet a 
un bisbe, a un monjo y a un guerrer... les tres 
potestats de la terra. El poble no ocupa encare 
el tercer lloch: en contes d'ell hi hà'l monjo, 
però aquesta representació tant concreta del 
poder, y de les jurisdiccions; no es, per ventu
ra, també manifestament de fesomia ripollesa, 
una exteriorisació palpable, d'aquells estudis 
històrichs y legals, que's tenien al convent 
en tanta estimació. 

Som al nivell de l'arcada, y aquí comença 
una nova historia. A baix hi hà l'home; l'ho
me es nascut, ha lluytat y s'ha ordenat. A dalt 
hi hà l'historia de la societat humana per ex
celencia, qui també lluyta y triumfa. El sím
bol es clar, en les lluytes del Exodo per con
quistar la terra de promissió: batalles, probes, 
visions, etc., etc.... A Ripoll hi havien varis 
Èxodes romànichs a la biblioteca, algun mi-
niat... La portada en alguns trossos es una 
Biblia romànica en pedra treta de les miniatu
res. Més amunt la iglesia ja ha triomfat, ens 
hem passat en una alusió totes les angunies del 
Apocalipsis: y no'n quedan més que les apari
cions ab els ancians, tal com estan dibuixades 
en els còdixs de Sant Beato de Liebana. Tam-
poch aquí hi hà rès d'extremat per l'època, ni 
en iconografia... els relleus estan sembrats de 
llegendes en vers, conforme era la mania retò
rica dels ripollesos. 

En l'arxivolta hi han representades les his
tories de Sant Pere y dos profetes, també ab 
llegendes escrites ab l'epigrafía contemporà
nia. Finalment, en e!s montants de la porta 
hi han esculpits els dotze mesos del any (com 
se veuen també a Venècia y en moltes cate
drals)... però aquí les representacionstenenuna 
significació especial, perquè son copiades di-
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rectament d'un calendari derivat dels bizan
tins, autèntichs de la biblioteca Barberini de 
Roma y Viena, etc. En un dels relleus la terra 
(GUE) surt treyent el cap entre'ls terrossos... 
ningú conexeríaen aquella larva extranyíssima, 
l'admirable deesa que'n la baralla del fris de 
Pergamo, ajuda els seus fills, els gegants. No 
es estrany donchs, que Oliva-monjo y Arnau, 
aficionats a n'aquests estudis geogràfichs, t in
guessin propi ò dexat un d'aquells famosos 
calendaris bizantins, qu'ab les representacions 
dels mesos, corrien per tot Europa. 

El cicle d'activitat intelectual especialíssima 
de Ripoll, ab les seves cabòries musicals, his
tòriques, matemàtiques y jurídiques, tenien, 
donchs, la seva manifestació a la portada. S'ha 
de creure fins que's demostri lo contrari, qu'a-
quella gran obra es contemporània al periodo 
d'activitat despertada per Oliva y Pere,'l seu 
deixeple y succesor. Ell, Oliva, viu ò mort, 
presideix en les seves funcions predilectes, 
esculpit més que com a prelat, com a erudit y 
director ab el llibre y la batuta. Totes les 
demés idees, en voladuríes per la fatxada, es 
desprenen com si diguéssim d'aquella persona. 
Germans, frares, guerrers, estudis, música, 
tot es seu. Fins la grulla, la grulla del bisbe 
que's grata a cada costat de la porta. 

Hem parlat vagament durant el transcurs 
d'aquesta historia, d'un santuari famós de les 
nostres montanyes, ahont s'hi havien ja recu-
llit varies ànimes piadoses consumides per una 
activitat exacerbada. El santuari de Cuxà esta
va dedicat a Sant Miquel, la devoció a la 
moda d'aquells temps romànichs dolorosos. 
Les aparicions del Sant Arcàngel havien sigut 
tant terribles, quasi màgiques, tant solemnes... 
que la fama y la devoció havia corregut per 
tota Europa. 

Oliva en la vida, no pensa més qu'en aquell 
retir, no espera més que poder tornar a ser 
un frare, perdres en la soletat de les monta
nyes, ahont potser va passar els primers anys 
de sa vida. Quan les coses li debíen anar ma
lament, entre les angunies y'ls dubtes y'ls pes
simismes... ¡ahl el seu Sant Miquel rodejat 
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de fonts y d'herba... la farum de l'herba, y les 
montanyes altes! Es una secreta promesa de 
repòs que no l'abandonava may, però que no 
podrà may gosar tranquilament. 

Ja qu'ell no hi pot anarhi, hi envia'ls seus 
dos companys més estimats, Arnau (el qu'ha 
sustret de Ripoll, més qu'un germà per ell!) 
y Oliva-monjo, més tendre, però també tant 
agermanat a la companyia. Ell els embarca 
perquè vagin a montanya, com si diguéssim a 
prepararli'l jaç, a sembrar la nova llevor espi
ritual en les terres ja probades de Cuxà. 

Els emissaris d'Oliva, per lo menys fan un 
deixeble nou, que s'afegirà al cenacle literari 
dels ripollesos, es un tal García, qui escriu 
per encàrrech del bisbe, la historia de Cuxà, 
en fa l'elogi y descripció minuciosa. 

Explica que a l'iglesia hi havia dos altars 
principals, un talment misteriós, el del fons 
del ábside Sanctasanctórum tremendo, ab una 
gran pedra descomunal per ara, destinada al 
Sant Arcàngel... y un altre anterior, el usual, 
ahont estaven aparedades les relíquies. El san
tuari era vell, tothom l'havia protegit, a to
thom n'havien demanades de relíquies! Lo 
notable an aquella enumeració son els grans co
neixements geogràfichs que demostra'l monjo 
García; aquesta carta torna a donar la impres
sió de la ciencia profana, unida als coneixe
ments d'historia eclesiàstica, que ja hem tro
bat en el discurs de les relíquies de Ripoll. 

García es científicament un deixeble aprofi
tat d'Arnau y d'Oliva-monjo: els en està agra-
hit y'ls ho retreu y alaba en la seva carta. Son 
les dugués úniques persones viventes de qui 
parla ademes del bisbe, in toto vestris, diu fa-
miliaris Arnalli... y d'Oliva-monjo quiqueerat 
summa; patientie ac mansuetidinis vir. 

Els elogis son acondicionats: Arnau, el fidel 
Arnau, el tot vostre Arnau... diu al bisbe; 
Oliva-monjo el pacient, l'estudiós, el treballa
dor... 

Al descriure'l santuari el monjo García ex
plica com era l'altar, donant una idea dels ca
vilosos símbols y les mides també simbòliques 
que tenia la construcció. Axò demostra l'ori
gen literari d'aquelles formes d'esculptura y 
arquitectura. L'escola de Ripoll, era com hem 
vist, més intelectual que artística, les cons-
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truccions aixecades per la seva iniciativa, estan 
generalment supeditades al símbol literari. 

A Cuxà, pel que diu el monjo García, l'in
fluencia dels dos ripollesos era predominant: 
hem fet per ells varies coses. Oliva el bisbe, ho 
vol saber puntualment y demana aquella in
formació per alegràrsen. Ell ja s'hi troba! qui 
es el que no desitja acabar a dalt de les mon-
tanyes! Y allí dalt no hi arriven els sorolls, ni 
les exigències humanes. Aquí no'ns inquieta 
ni'l sol del istiu, nïlfret al hivern, diu el mon
jo García, demaneu que may ens deixi la gràcia 
espiritual. Això era per Oliva l'última ten
tado. 

La feyna aquí a la terra no s'acabaria may. 
Qui podrà dir al moriries paraules del profeta: 
El meu cor està dispost. Oh, Senyor! Despertam 
al alba! 

Els pobles impacients el demanen per tot 
arreu alsúltimsanysde la seva vida, Oliva ve-
llet com es, posa'l seu cap blanch sobre l'ara 
nova de tres iglesies: Son, Santa Eulalia de Riu
primer tocant a Vich, Sant Miquel de Roqueta 
(sempre la devoció al Sant Arcàngel) y Sant 
Miquel de Fluvià, el cloquer gegantí del qual 
encare domina la plana empordanesa. D'una 
banda a l'altra, el bisbe hi acut, va continuant 
la seva obra, ab mans tremoloses. Ell, ja no fa
ria falta, però no té cor de deixaria. Tindria 
be qui'l sustituhís. A Ripoll, Pere ja està triat 
en vida, per continuar l'obra del mestre y a 
Vich Guillem no dissimula les seves condi
cions de succesor. 

Feya anys com si'l bisbe ja's sentís senyals 
de mort y no tingués gayres esperanses en los 
seus continuadors. Els hi endreça una pia 
carta plena de recomanacions de prudencia: 
aprofitant el text de l'escriptura: non transgre-
dieris términos quod possueruntpatris tuis. Ab 
aquesta cita quasi conservadora, el bisbe no 
volia quitar als que vinguessin l'acció del ave
nir. Els límits no son per l'acció, sinó pels 
medis. Seguireu les vies dels vostres pares, el 
terme de la vida es l'infinit... 

Hem de figurarnos el gran vell, en els últims 
anys de la seva vida. Els del casal de Besalú 
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eren tots agegantats, al envellirse la ossada de 
Oliva es debía doblegar y'l seu pèl ros enblan-
quir, deixant la mirada transparentar la futura 
calma. 

El bisbe va morir a Cuxà a la cayguda de la 
fulla, l'hora en que s'acostumen a morir els 
vells. Era al 30 d'Octubre del any 1046. 
(III Kalendas Novembre feria V. hora VIIII.J 
La data no pot ser més segura, està donada 
pels dos necrologis diferents de Vich y les car
tes de Ripoll. Aixís y tot, els passats van equi
vocarse computant la defunció del bisbe pel 
any 1047... Los del Languedoch (diu el canonge 
Jaume Ripoll en ses notes inèdites...) Los del 
Languedoch lo matan en 1047, pero arguyen 
mal... Ab aquesta nota, el canonge es refereix 
als autors de l'historia del Languedoch, que 
equivoquen d'un any, la data de la mort del 
bisbe. 

Era al 1046. Les montanyes dels vols de 
Cuxà humides, ab aquells ponents de tardor, 
quan el santuari es desitja, y entra la pau de 
fóra y's sent el repòs a dins. El bisbe va finar 
a les últimes clarors de la tarde. ¡Quina nit, 
quina nit! la d'aquells monjos sols entre mon
tanyes, ab el còs ert y blanch, del bisbe, al 
mitj de l'iglesia... y Arnau y García, resant si 
es que podien, desconçolats per la mort del seu 
pare veritable. 

Hi han homens, que de la seva vida n'emana 
una corrent vivificadora, que fa despertar y 
mantenir les vides dels altres. A la seva mort, 
els menors qu'ells han protegit d'aquesta espi
ritual tutela, sembla que tinguin també que 
aniquilarse, no resistiran tots sols, els hi man
carà l'aliment de la seva ànima. Els pobres, els 
petits, els incapasos y inútils, necessiten de 
aquestes grans potencies protectores. Al morir 
el seu tutor ja no creuen possible l'existència, 
ploren, s'amagreixen, van a perdres infalible-
ment! 

Després, com diu el poble: ningú es necessari 
an aquest món y l'ordre es restableix d'un'altre 
manera. Els deixebles de Cuxà pensan perdre'l 
seny al perdre aquella virtuosíssima foguerada 
de l'ànima d'Oliva... Ab treballs l'enterran a 
casa seva, aprop del gran Urseolo. Per complir 
regularment (com els ha ensenyat Oliva) n'en-
teraràn a tot el món de la seva pèrdua. Un 
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monjo, ab una carta recordatori, passa pels 
convents a participarho. A cada casa hi afegei
xen un elogi del difunt. La clientela d'amistats 
del bisbe ja hem vist que s'extenía per tota la 
França y l'Italia. Vuytanta convents y perso
natges es dolen de la seva mort. Confessem, 
qu'avuy a la nostra terra, els homens repre

sentatius, com ell, no tenen tan bones rela
cions. 

Després de mort ja li atribuheixen miracles. 
Vita et miraculis preclarisimus vixit. Havia or
denat un país, havia viscut virtuosíssimament, 
havia donat la seva vida. Temples, cases, cor
poracions, estudis... vètaquí'l miracle! 

J. PIJOAN. 

Els qui vulguin continuar aquestes investigacions més per 
en serio, poden estalviarse primerament els llibres d'en FELIU 
DE LA PEÑA, d'en Moxo, POSEVINO y fins del benemèrit NICOLÁS 
ANTONIO y del TORRES AMAT, en quan parlin del nostre autor. 
Potser diré, que es també escusat el fullejar el MONCADA, ab el 
seu episcopologi vigatà. Una primera efemèride cronològica del 
bisbe y abat, va ser publicada pel P. FLORES en el tomo VIII de 
Y Es.'aña Sagrada, An aquesta hi han qu'afegirhi les investiga
cions posteriors del P. VILLANUEVA, d'en PELLICER Y PAGÈS, y 

y sobretot del canonge JOAN RIPOLL, que uns y altres varen 
aprofitar, a la callada. El resum ordenat y esquemàtich de totes 
les noticies conegudes fins avuy.es trobarà en forma d'una vera 
regesta olibana, en el llibre en curs de publicació de M R . RODOLF 
BEER de Viena: Hanschrifte, etc. En Beer no's descuyda més 
que les cinch dates biogràfiques següents: (a) les dugués cartes 
inèdites del arxiu de Sant Joan; (b) el testament de Guillem, le
vita del arxiu episcopal de Vich; (ei el testament del comte Be
renguer manat copiar per l'abat: (d) l 'escriptura de cessió dels 
alous de Yerb e Icla del museu episcopal de Vich. — Datos 
poch coneguts, es trobaran també en les cròniques camandulen-
ses, en les casinenses, en la crónica de LLEÓ OSTIENSE utilisats 
no més que a mitges pel MABILLON (A. O. S. B.) el YEPES y'ls 

autors de la Gallia christiana, de l'Historia del Languedoch, y 
altres escriptors eclesiàstichs. 

Bo seria també que'l nou investigador, estudiés l'acció d'Oliva 
en els concilis, que fins avuy es encare un enigma. Aixís també 
seria bo, que's repasessin els documents de l'època comtal y els 
arxius episcopals de Girona y Barcelona. El de Vich pot donar-
se com a agotat en aquesta materia. Tampoch estaria de més 
un'altre repassada als còdexs de Ripoll, particularment als de la 
època romànica, que's conservan al arxiu de Barcelona Un ca-
tàlech complert de la Biblioteca, avans de la seva destrucció, es 
guarda encare inèdit, entre'ls papers de don PRÒSPER BOFA-
RULL. 

Les obres literàries y cartes de prosa pastoral d'Oliva, que 
han arribat fins a nosaltres son: (a) les dagues cartes del arxiu 
de Sant Joan ja citades; (b) la carta contra' ls que sustreuen do
cuments dels monestirs: Villanueva VI; (c) la carta contra'ls 
moneders falsos. Villanueva VIII; (d) la carta a Gaucelinus pu
blicada imperfectament per en Marca. Biblioteca nacional de 
Paris, fondo llatí 2858. (e) Les cartes al rey don Sanxo de Na
varra, publicada una per en FLORES VIII y un'altre per en BEER 
(f) la carta als monjos de Ripoll. VILLANUEVA VI. (g) La carta als 
successors. VILLANUEVA VIII. (hi El sermó de les relíquies de 
Ripoll. VILLANUEVA VI. (i) El carmen in laudem monasterii rivi-
pullensis. VILLANUEVA VI. (j) La carta disposant la pau y treva 
del arxiu d'Ager. (k) El sermó de Sant Narcís y la beata Afra. 
FLORES VIII. 

http://avuy.es


Salteri 

Petit cançoner d'amor. 

Preludi 

Tú sola ets l'amada. 
Tú els somnis m'avives. 
Paraules cautives 
de rima oblidada 
floreixen per tú, 

Tú sola en mi omplenes, 
com càlzèr d'un lliri, 
magnifich martiri 
d'oblidades penes 
que no esment ningú. 

Tú sola en mi cantes 
en ritmes suavíssims 
deliquis dolcíssims, 
afables complantes 
que sols entench jo. 

Damunt la fé mía 
tú ets blanca deesa. 
Tú ets flayre despresa, 
quan neix el nou dia, 
d'una nova flor. 

Les gràcies te volten 
d'amor fent seguici. 
Per çò en un desfici 
inmortal t'escolten 
ritmant el gest teu. 

Tú extens la mirada 
y'm veus adorante 
teixint ma complanta. 
Tú sola ets l'amada, 
llum viva de Deu. 



L amada 

Amada meva, delicia 
dels meus ulls hipnotisats, 
del meu cor dolsa leticia, 
grat perdó dels meus pecats, 

per què desohint la pregaria 
que jo endresso fins a tú 
deixes ma veu solitaria 
que no contesta ningú? 

¿Es ofensa l'estimarte? 
Dona un conçol al meu cor. 
¿Es sé insensat, venerarte? 
¿Per què ho vol així la sort? 

Qui t'ha hagut, ja no delira 
per tes gràcies jovenils; 
s'es apagada la pira 
que feya series servils. 

El qui en un temps, de carícies 
cobria tot el teu còs, 
s'es cançat d'estes delicies, 
s'es aborrit, ton espòs. 

La neu que cobreix sa testa 
no s'adiu ab l'amor teu, 
qu'ell ab tú, sols dorm la sesta 
pera encomenart la neu. 

Sí no ets fidel als seus llaços 
y cerques altre plaer, 
per què estrenys entre'ls teus braços 
qui no't dona'l cor sincer? 

Escolta'l prech que t'endreço 
día y nit, sense acabar. 
Colpat d'estimà'm confesso, 
mes no'm privis d'estimar. 

Y a tú sola, oh la leticia 
del meu cor esmaperdutl 
Ab una sola caricia 
donarli pots la salutl 



L amadora. 

Tú no ets pas la meva amada. 
Tú ets sols la meva amadora. 
En tes gràcies no he trobada 
la vera aygua benfactora 
qu'a l'ànima enamorada 
tregui la seu que'm devora. 

Tes paraules suplicantes 
no convencen mon desfici; 
sonen a buydes complantes, 
no'm duen al sacrifici; 
ab llur mel, son amargantes, 
llurs veritats, artifici. 

Jo m'acondolch ab greu pena 
d'aquest amor que't tortura. 
Quan el teu bras m'encadena 
y creus certa ta ventura 
l'ànima desencadena 
mil rosaris d'amargura. 

Jo penso ab la meva amada. 
Es, com tú, bella y graciosa. 
Mes l'ànima enamorada 
per ser feble, es capritxosa. 
No vol la teva abrassada, 
qu'ab ella no's sent ditxosa. 

Jo ja sé qu'en mes ausencies 
ploras d'amorós deliri 
y son mes inconseqüències 
el tió del teu martiri, 
mes jo vull altres essències 
despreses d'un altre lliri. 

A mi'l dolor m'atormenta, 
com a tú, dolsa amadora, 
nostre abras el dol m'aumenta, 
la nostra sort es traydora; 
per tu es afable y plaenta, 
per mi desconçoladora. 

Si com tes gràcies, les seves 
vinguessin a mi sotmeses, 
— oh fi de les penes meves, 



oh consol de mes tristeses! — 
no temptarien les teves 
la jura de mes promeses. 

Mes tú ets sola l'amadora, 
y en tos besos no he trobada 
la vera aygua benfactora 
qu'a l'ànima enamorada 
tregui la set que'm devora. 
Tú no ets pas la meva amada. 

L'amador. 

Un amador conseqüent 
de tú s'es enamorat. 
Dels seus somnis aliment 
es la teva voluntat. 

Per tú no més se desviu 
y alena pel sospir teu. 
Oh amadora! Ell sols somriu 
quan en sa presencia't veu. 

Delira fins a morir, 
les gràcies teves amant. 
¿Per què't plau ferio sofrir 
si ja saps què es sofrir tant? 

Son amor insatisfet 
rabia y dolor li ha valgut. 
Y'l seu desitj indiscret 
el fa sé un esmaperdut. 

Si de tú s'ha enamorat, 
si ets clau del seu somni bell, 
si'l meu amor no has lograt 
per què no aceptes el d'ell? 

Ell te durà tanta pau 
en son amor infinit, 
qu'a fé meva, no t'escau 
no haverte encara rendit. 

No ploris ni imploris més, 
qu'ell ja t'aconçolarà. 
No desdenyis el seu bes 
perquè ò sinó,'s morirà. 



Mes a tú't plau tant morir 
d'un amor que no es pas teu 
que matar no't fa sofrir 
si es matar per amor meu. 

Les suplicantes. 

Amadores suplicantes 
que us daliu quan me veyeu, 
les meves penes son tantes 
que vosaltres no'm tempteu. 

Quan us trob en mon romiatge 
totes se'm poseu devant, 
somiadores d'un nuviatge 
que may vostres ulls veuran. 

Si quan no us veig sou discretes 
y sou parques al mirar, 
quan us veig sou tant coquetes 
qu'ab despit sols sé parlar. 

Jo no sé pas alabarvos 
la vostra gracia fayent. 
¿Com podré, donchs, estimarvos 
si no us veig com diu la gent? 

De vosaltres diu la fama: 
— Lo més formós y gentil, 
lliures de lasciva ñama, 
florides com un Abril. 

Tota paraula importuna 
com en pedra's trencarà. 
No tot el qui'n vullga una 
pot dir qu'ell se l'endurà. — 

Mes jo us veig vení, amoroses, 
suplicantes a gratcient. 
Si sou gentils y formoses 
jo no vull tenirne esment. 

Si es vostra gracia alabada, 
totes per mi no valeu 
lo qu'un somrís de l'amada, 
lo qu'un trepitj del seu peu. 



En altres cors bastiu l'ara 
y'ls vencereu tot seguit, 
que'l condol del meu, lampara 
l'amargor del seu despit. 

Manca d'amor. 

Tens cl cor tant desolat, 
tens la paraula tant vana, 
y en ta mirada liviana 
lu h i tanta perversitat, 

que no sé com el meu cor, 
— cor que d'estimà no's cança — 
serva encara una esperansa 
y de tremolar no's mor. 

Tens la sanch tant infernal 
y en l'instint tanta ironia, 
y un prodigi de follia 
tant pròdiga't fa del mal, 

que jo que cerco ab dalit 
la bonança de la vida 
no sé com no trob fallida 
la fona quc'm surt del pit. 

Mes ab tot, tens tant poder 
en tes gràcies eloquentes 
y ab tes rialles ferventes 
tants desitjós fas haver, 

qu'aquest ensamble punyent 
Je gracia y malevolensa. 
treu tota llum a la pensa, 
du tot foch al sentiment. 

No tens amor per nin 
y a tots, sols amor inspires. 
A qui tú una volta mires 
s'enamora prest de tú. 

Que no es cosa a resistir 
la teva bondat perversa 
que tants desdenys com esmersa 
fa de súpliques florir. 



Y es per això solament 
— oh l'amor Haizeradora! — 
que tant cl meu cor t'adora 
y eu el seu únich tormcnt 

Ángel y esprit infernal, 
amada, per sempre amada, 
tú estàs en I horta vedada 
pel demunt del be y del mal. 

Rapsodia. 

Quan he obert els meus ulls a la claror 
he vist un gran triomf de ilum nativa. 
Floria al meu entorn, en l'abundor 
tou armonía y tota forma viva. 
Y dintre mi sentia el benfactor 
fatal encis d'una passió furtiva. 
Tú en ei somni florires, somiada. 
Tú devingueres realitat, amada. 

En ta presencia tot m'ho he perdonat: 
dissort, fatalitat, planys y innocencia. 
En ta presencia tot ho he recobrat: 
somni, alegria, benhauransa y ciencia. 
Que rés al món m'ha dut tanta bondat 
com la bondat qu'inspira ta presencia. 
Si d'un altre desitj no ets contemplada, 
gira Is teus ulls vers el meu cor, amada. 

Jo també tinch qui estreny mon pit malalt, 
— malalt d'amor des que per mi's feu dia — 
mes rebo sa caricia ab fret glacial 
sens percebre una gota d'ambrosia. 
Ans es el bes, per mi, cosa mortal 
en lloch de saludable eucaristia. 
Que quan l'ànima s'es enamorada 
no hi hà com la caricia de l'amada. 

Té la meva amadora un amador 
qui dels meus llarchs desdenys pot consolaria. 
Jo prego a l'un y a l'altre llur unió, 
mes ella sempre ha desohit ma parla, 
consumida pel dol y la tristor; 
tot perquè jo, no vull tant sols miraria. 
Y es que no tenen els meus ulls mirada 
com no els avivin els teus ulls, amada. 



No puch mirarla, que no puch mirar 
l'estol aixorch de vanes suplicantes. 
Totes son fàcils de deixarse amar 
y àdhuc es fàcil convertí en amantes. 
Mes el meu cor es fet per suplicar 
y'l teu per desohirme les complantes. 
Ets dignament així sols alabada 
pel meu dolor y'l meu encís, amada. 

Oh! Abócam sobre'l cor tota la fel 
que serva'l llabi teu plé d'ironia. 
Si dús dintre dels ulls un tros de cel 
dús en el pit abims de fellonía. 
Posa forsa verí dins l'aygua-mel 
que així jo m'ubriagui d'ambrosia. 
Sols jo, sols jo entraré en l'horta vedada. 
Pel teu verí, tots els amors, amada. 

A L F O N S MASERAS 
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Don Carles de Viana 

TRISTA y mesquina sort la del Príncep de 
Viana, primogènit d'Aragó, de Sicilia, 

Navarra, Valencia, Mallorca y Catalunya. La 
desgracia caygué sobre l'existència tota del 
inclyt jove; odiat per sa madastra, aborrit per 
son obcecat pare tan sols contava ab el amor 
dels seus regnes y en l'irresistible fidelitat y 
entusiasme dels pobles del Principat de Cata
lunya/Is quals arrostrant totes les ayrades 
passions d'una cort acostumada a les intrigues 
de la castellana, mostrava exemple als altres 
estats de la Corona que'l negoci igualment a 
ells importava, puix, no tan sols s'havia pres 
contra constitucions del Principat, si que tam
bé pretenies alterar l'ordre de successió del 
regne. Vanes promeses, inútils afanys y mis
satgeries que vingueren a estrellarse devant la 
fidelitat jurada'l Rey per els nobles de les al
tres regions, afalagats per l'esplendor de la 
Cort y les particulars conveniències. 

No estaven abandonats els catalans en 
aquesta gloriosa empresa per ses llibertats. Al 
seu costat tenien tot lo poble de Valencia, 
gran part dels seus jurats, els advocats y gent 
letrada, els més enèrgichs y leals defensors de 
les patries prerogatives; emperò la política de 
atracció dels Reys, lo apartat del Centre del 
moviment, el esmortiment en que deixà a les 
cases més antigues y als burgesos opulents el 
gran càstich per lo robo de la moreria, subgec-
tà'l Concell municipal al caciquisme d'en Gui
llem Çaera, elet vintidós vegades en Mestre 
Racional, replet de gràcies y honors per els 
Reys, omnipotent entre tots; la seva autoritat 
apagava el moviment de protesta qu'estava es
purnejant de continu y amenaçava esquinçar 
tot lo regne. Afexisques encara la preponde
rancia que tenien los més respectables cava
llers, com lo celebrat Frare Loys Despuig, 
Mestre de Montessa y'l Governador en Pere 
D'urrea, adietes incondicionals al Rey en Jo-
han y se veurà ab quanta gran confiança lo Rey 

feu metre'n pressó al Príncep dins lo Castell 
de Morella, cercat per los de Ulldecona, Orta 
Amposta, pròxim als pobles del Maestrat de 
l'Ordre, dirigit aleshores per dit Frare Loys. 
Contava ab la ferma adhessió d'en Pere D'ur
rea y no debaes li feu entrega de don Johan de 
Beaumont pera guarirlo pres en lo Castell de 
Xàtiva, havent tingut compte de cridar al seu 
costat a lo Comte d'Oliva, a don Loys Cornel, 
Johan de Proxita, Mossèn Johan de Vallterra, 
Pere Sanchís de Centelles (i). 

Increhible y inexplicable cosa pareixli al 
biògraf de don Carles, que Valencia no res
pongués a les excitacions de la Generalitat de 
Catalunya, tractantse d'actes tan trascenden
t a l , y es qu'apenes s'han estudiat els docu
ments que sobre la qüestió recòndits s'encon-
tren en esta ciutat. No respongué Valencia en 
actes de guerra, emperò l'espurnejant fermen
tació aparexía, les enèrgiques representacions 
y embaixades, pesaren per molt en los actes 
de forçada benignitat del Rey. Els Manuals de 
Concells, los dietaris, les nombroses cartes del 
Rey y Reyna, Príncep, les informacions dels 
embaixadors, dels Paers de Lleyda, de la gene
ralitat, etz., mos duen en conexensa de lo que 
Valencia executà sobre lo cas del Primogènit. 

Començarem per manifestar lo alt concepte 
en que tenien al Príncep y encontinent referi
rem sumàriament els aconteixements en V." 
com ja se son fets molts llibres de tan anome
nada lluyta. Sia lo primer, un testimoni del 
temps, lo celebrat Capellà d'Alfons V que, qual 
qui sia, estava per son càrrech enterat de 
quant succehía, com s'hi vora. 

«L'infant Primogènit don Carles fonch 
criat e nodrit ab molta perfecció de virtut, 
fonch molt bell e molt sabi, molt soptil, molt 
agut e de molt clar enteniment, gran trobador, 
gran e bel sonador, dançador, cavalcador com-

(i) Vid. el Dietari fol. 403. 
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plert, de molta amor e gracia. Hac encara 
molta ciencia tots los temps de la seua vida, 
ama estudi, fonch molt verdader e devot chris-
tia; hac gracia e amor de totes gents del món. 
O goig e alegria de pare tenint un tal fill!» 

Els afectes d'amor que'ls valencians li te
nien s'hi veuen confirmats per la coneguda 
correspondencia ab el cavaller valencià Ausias 
March, que rès estrany pareix, quant sabem 
que don Carles fon també Duch de Gandía y 
Ausias senyor de Beniarjo, junt a la ciutat 
dels Borges; pera més confirmació retraurem 
encara, la poch coneguda tençó que lo Prín
cep va sostindré'n el no menys anomenat 
Mossèn Johan Roiç de Corella, quant li dia: 
«Espill en lo qual lo saber divinal se represen
ta, estela novament creada pera guiar no sola
ment tres reys, més a tots los qui de vostra 
magestat atanyeren clara vista, mostrantlos 
camí luminós, lo qual seguint, arribarán a la 
posada hont justicia reposa. Altre Salamó... 
(i) etz., y afegim, com a no coneguda, la de
manda que Corella li feu al Príncep. 

Flor de saber, 
De qui'l saber estilla, 
Si per Adam no fos natura manqua 
Emperadors 
James feren estanqua 
Ab tantes leys 
Que noy basta postilla. 
Mas vos, senyor, 
En tal edat tranquilla, 
Plè de tot be, 
seuríeu en gran banqua 
Tot inmortal, 
Cubert d'estola blanqua, 
Puix de perfet 
Nous fall una centilla. 
Fènix del món, 
De vos canta sibilla, 
Gran rey de pau, 
Del romà temple tanqua, 
Tot lo món diu 

(i) Aquestes letres foren publicades per el Cronista de V.a 

J. M.» Torres en la Revista de Valencia y en la Revista de Cata
lunya, quadern VI, les restants; les respostes del Príncep son en 
Aragonès. Les canes y la demanda s'encontren en un manus
crit de l'Universitat de V." aixi com algunes altres inèdites de 
Corella que més avant se publicaran. 

No y basta salamanqua 
Al vostre cap, 
Que james no vaçilla. 

No fon mala condició de Príncep de tanta 
bondat la causa de sa ruyna, ans unió e con
cordia regnaven en aquella familia, mentres 
el Príncep somés a sos tudors y curadors exer
cien los actes de soberanía, allunyantse'l temps 
en que poguera arreplegar l'herencia de sa 
mare. «Estant en lo Regne de Navarra, diu lo 
Dietari, lo Rey don Johan e sa muler, l'infant 
don Carles e sa muler tots en bona pau e amor, 
algunes males gents e mals consellers feren 
que don Carles demanàs lo Regne e terres de 
Navarra al S. Rey son Pare. O don Carles, 
quin concell haveu pres, voler vos partir del 
S. Rey vostre Pare, que es tant sabi e valent 
cavaler en los actes e fets de les armes: perqué 
voleu metre vostra persona e regne de Navarra 
e gents en tanta tribulació e treball... E pas
sat algun temps vech lo S. Rey que los mals 
consellers de don Carles contínuament tribu-
laven per metre mal e discordia entre Pare e 
Fill, e que lo S. Rey no podia ben regir ni 
gobernar lo dit Regne per la qual rahó lo se
nyor Rey feu pendre lo dit Príncep e don Jo
han de Beaumunt ab dos fills, e don Johan de 
Cardona e feulos metre en Preso en la ciutat 
de Çaragoça.» 

Després de referir breument quant passà lo 
Príncep, els molts prechs de molts varons e 
nobles cavallers perque'l traguera de Presó e 
que anàs a Navarra; lo viatge a Cecilia portat 
ab les galeres de don Pere D'urrea, els ava
lots de Çaragoça y Fragua y la missatgeria 
als diputats de Barcelona on no pogueren aca
bar rès tots cridant una veu vinga don Carles, 
en l'honorable Concell de la Ciutat se presen
ta en Pau Rossell, segretari e escrivà de ració 
del Rey ab una carta seua dihentlos que «en 
ço que per ell vos sia referit de part nostra vos 
hajau ab aquella moderació e prudencia que 
la exigencia del cas requereix e de vosaltros 
fermament confiam» (i). 

No serien del tot a gust del Concell les es-
plicacions que'l dit Segretari donaria'ls jurats, 

(i) Manual de Concells, 1461, fol. 5r. 
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puix en lo dit Manual, encontrem que «lesta la 
carta foren dites e explicades en aquell Con
sell algunes rahons e causes les quals havían 
mogut al dit Senyor Rey de tenir pres la per
sona del Iltm. Senyor Príncep, fill seu, axí per 
servey e honor sua e del dit senyor Príncep 
com encara per gran bonavenir de sos Regnes 
e terres e per tal, com algunes embaixades fe
tes al dit senyor, per causa de la dita detenció, 
jatsia ab bona e sana intenció e per zel verda-
der, podien fàcilment donar causa e ocasió de 
alguns sinistres e inconvenients en poch ser
vey del dit senyor Rey e menys benefici, ans 
en dan de sos Regnes e prega e exorta lo dit 
honorable concell de part de la dita sacra ma-
gestat no se fassen de part de la Ciutat tota 
mena de embaixades, parlaments e commo
cions per bones e degudes consideracions... 
que la sua senyoria tractaria los affers del dit 
senyor Príncep per justicia e ab clemencia a 
Consell de persones de son Concell, així dara-
go, de valencia com de Catalunya. E lo dit 
honorable concell dix al dit en Pau Rosell, 
quels fes loch a delliberació sobre les coses per 
ell proposades. E aquell partit dalli, lo dit ho
norable Gonsell delliberà, que la resposta fae-
dora fos remesa als honorables jurats e officials 
de la casa, los quals apparellades e convoca
des algunes notables persones expertes en tais 
affers, ordenaren la dita resposta e aquella 
ordenada e dilleberada per ells, ans que la fes-
sen e tornassen la presenten al dit honorable 
Concell e no en altra manera.» 

No del tot falagueres y satisfactòries serien 
les informacions que lo Segretari comunicaria 
dels sentiments y estat de la ciutat, puix lo 
Consell determenà en defensa de la ciutat, fo
ren fetes algunes ordinacions de justicies per 
parròquies, conselles de armes e altres coses, 
car la gent estava axí avalotada que era cosa de 
espant, y en previsió de quant poguera ocórrer 
y pera calmar les excitades passions, el dia 
20 de Febrer, encarregà al molt noble e molt 
magnífich don Pere D'urrea, Gobernador en 
Regne de Valencia, que donàs extenses expli
cacions del desorde de Lleyda en lo diumenge 
pròxim passat «per les justificacions e offertes 
per nos fetes per causa de la instancia e sup-
plicacions a nos fetes per part de les sexanta 

persones del Principat de Catalunya... eexpli
cà lo cas e conmoció feta ab gran desorde en 
la ciutat de Lleyda per los Catalans, e la oferta 
feta per lo Senyor Rey de metre la persona del 
il·lustríssim Príncep en poder de aragonesos, 
valencians e catalans... e regracia molt lo con
cell a la sacra Majestat e al dit noble e magní
fich Gobernador... E fo prorrogat lo dit Con
cell pera dilluns, per mills veure e deliberar 
que sería faedor a la tan ardua materia e de 
tan gran importancia a servey de nostre se
nyor Deu e de la dita sacra magestat e repòs 
de tota la cosa pública en tots los regnes 
e terres.» La delliberació fou ardua, y, sempre 
baix la inspecció del dit Gobernador, acorda
ren los jurats nomenar embaxadors al Senyor 
Rey y Reina y Principat de Catalunya, acom
panyant als enviats persones sabies, advocats 
experts y representacions de tot lo poble (1). 

Mentres tais missatgeries se preparaven, 
vingué a posar foch en la lenya, un Rey d'ar
mes aplegat a la ciutat el 25 de Febrer, de 
part del Rey de Castella, portador de una car
ta pera'is jurats, en que després de protestar 
de l'afirmació del Rey don Johan que «a asig
nado en la prisión del Príncipe algunas causas 
que la mayor se par, que el Príncipe tuviesse 
e mostrasse aver voluntat de concluir matri
monio con la infanta, nuestra muy cara e muy 
amada Hermana, sea verdat que este matrimo
nio fué por nos movido, así con el Rey, como 
con el principe, por el buen deseo que nos ha-
vemos a la paz e concordia de aquestos nues
tros Reynos... Habernos asimismo sabido, 
quanto vosotros aveis trabajado e trabajades 
por. deliberación del dicho Principe, en lo 
qual facéis como buenos e leales, e aquello 
que ha razón y que responde bien á los vues
tros antepasados, por ende, quanto afectuosa
mente podemos, rogamos lo continuedes sin 
falta, quel dicho Principe sia libre... » 

Impacients los partidaris de la legalitat, no 
esperen lo resultat de la embaixada y el diu
menge 27 de Febrer, foren messos albarans ò 
cartells per moltes parts de la ciutat, en forma 
pareguda als que en semejant ocassió se posa
ren a Barcelona. Els libres del Concell ens 

(1) Manual de Concells 1461 die veneris vicessima februcia-
ris, fol. 60 y següents. 
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diuen a que se refería ab paraules vagues «que 
contenien moltes coses detestables e donats 
causa a alguna conmoció entre lo poble segons 
á ells ó los mes delís devia ésser notori.» Lo 
dietari del Capellà du un traslat del albarà. 
«Senyors, per be del Regne, al primer crit tot 
hom sia aparelat ab ses armes, e muyren los 
traydors dels mals consells (1) etc.» Lo magní-
fich Gobernador feu fer crida y foren promes-
sos trecents timbres d'or donats encontinent 
al que manifestara qui eren els malfaytors. 
Segons porta lo dietari el veguer de la ciutat 
anava ab los de la crida y portava en lo arçe 
de la sella en un sach los timbres...; per rahó 
dels albarans ne fou pres en Loys de Vesach, 
qui era estat dues vegades Jurat de Valencia. 
Molt gran seria el desordre y l'avalot que hau
ria en Valencia, puix en Pere Jordà, diputat 
de Tortosa, escribía als diputats del Princi
pat, lo que passà a Morella, quant impacient 
lo Rey Johan per saber noves de sos Regnes, 
aplegaren lo Gobernador de Valencia y lo mes
tre de Muntessa, y en presencia del poble que 
allí era «que nova? pregunta el Rey. E ells 
respongueren: Senyor mala, que Cathalunya 
es perduda e si aço dura molt, perdràs Aragó e 
regne de Valencia. Senyor deusi molt pen
sar.» (2) 

Aquell desordre que amenaçava en promou
re tal commoció y la embaxada tramessa al 
Rey pera pregarli la deliberació del Príncep, 
no obtingueren efecte, puix, lo dia primer de 
Mars, vingué correu a Valencia al Goberna
dor y al Batlle General, com lo Rey havía liu-
rat de presó a don Carles e mes en mans de 
Catalans. Lo poble se entrega a grans demos
tracions d'alegria e encontinent tocaren les 
morlanes e totes les campanes de la Seu e de 
totes les parròquies e cantaren lo Tedeum y al 
vespre feren alimares y lançaren cohets e bom-
bardes ab gran alegría. La ciutat feu fer crida 
pera prossesó general, «feren festa colent e 
procesó general de tots los frares e Capelans e 
ab capes molt solemnement fent la volta del 

(1) Dietari del Capellà d'Alfons V, fol. 413. 
(2) Documentos inéditos del Archivo de Aragón, tomo XV, 

pág. 180. Als molts reverents e magtiífichs... los Diputats del 
Principat de Catalunya. Pere Jordà diputat local de Tortosa 
scrita en Tortosa a XXI de Febrer de mil cccc sexanta hu. 
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Corpus e fonch a la Verge María de Gracia e 
al vespre tornaren a fer festa de alimares co
hets...» per la gran alegría que les gents havien 
del S. Príncep. 

Els embaxadors tramessos per la Ciutat, es
tant a Cabanes s'encontraren que lo Príncep 
era camí de Barcelona, mes, segons les rela
cions autentiques conservades al Arxiu Muni
cipal los enviats reebuts per lo Rey li digueren 
ab gran energía «que li plagues arreglar ço de 
la primogenitura, la qual axí per ley divinal 
com natural e humanal li pertanyaal Príncep, 
ab totes aquelles honors, preheminencies e re-
galies que segons furs e privilegis del Regne a 
Primogènit pertanyen segons la casa darago 
be e sanctament havía acostumat, ab les mi
llors e pus pertinents paraules fonaments e 
suasions e tais com la cosa requería» amena
çant en un continuat avalot del poble de Va
lencia. La resposta del Rey no pogue ser mes 
peregrina «.que eixa cosa era fort indigesta y 
que no era d opinió que sols a supplicacio de la 
Ciutat de Valencia hojaes, que lo Rey, qui vul-
ga que fos en Aragó, no era astret nomenar en 
primogènit lo primer nat, ans podia elegir entre 
sos filis lo que li plagues ésser primogènit, e, 
que axí lo Rey en Marti, supplicat nomends pri
mogènit son fill en Marti de Sicilia encara que 
fos fill unich no volgué Jer en dues corts; y que 
consultaren molts eixemples que en els Regis
tres d'Arago y Catalunya s'encontren com axí 
en veurien en els de Valencia. La opinió que 
tragueren d'esta conferencia els embaxadors 
fon que «/o Rey mostrà en son parlar no voler 
otorgar ó denegar lo supplicat mes voler veure 
com succederien los Jets.» 

Supplicats els setenta dos representats d'A
rago y el Jurats de Çaragoça pera que ensemps 
ab els de V." ó separadament supplicar la inti-
tulació de primogènit, fort desampatxats ana-
rensen á la Reyna on obtingueren semejant 
resultat fent per ultim la vía del Principat «on 
fon feta molta honor per lo senyor Princep e 
Diputats e fou explicada la embaxada per Mi
guel Aguilar, molt altament, ab molta gracia, 
al dit S. Princep e Diputats, hou hy avia Ar
quebisbe, Bisbes, Abats, Comptes varons e no
bles homens, plus de cent cinquanta. O noble 
ciutat de Barcelona trimfant en tanta prospe-
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ra honor de tan sabi consell e de tans grans 
Magnats e senyors.» 

Los continuats esforços que los embaxadors 
feren, y la unió que Catalunya demostrà, en 
tots los actes de la seu Generalitat, sabent hon 
anaven poble, prelats e nobles, la defensió de 
les libertats embolicaen lo fet de la primoge-
nitura y en les usurpacions de la Sacra Majes
tat, encontraren defensors en els Consellers 
municipals per més que lo estament militar 
anava per divers camí y a lo fi Don Carles fon 
jurat per primogènit «ab molta honor e gran-
díssimes festes que duraren quatre dies en 
grans jochs e solemnitats. O ciutat de Barcelo
na, diu lo auctor del dietari, be podeu dir que 
teniu lo sceptre triunfant de prospera honor.» 

Encara resonaven entre el poble de Valen
cia la fama de les solemnitats per la jura del 
Primogènit y per la pau y concordia entre lo 
Rey y la Generalitat, quan vingué correu, com 
lo Princep había pres malaltia e estava molt 
mal dispost «E per sa malaltia dispongué de 
la sua ánima e ordenà de sos bens e de perso
na, e aconsolà sos servidors ab tantes dolces e 
bones paraules, que fon la pus dolorosa cosa 
que persones hagen vist ne hoit, e lo dimecres 
a XIII del mes de Setembre a dues hores, 
après miga nit, lo senyor Princep dona la ani
ma a N. S. Deu e paga lo deute de Natura. O 
Regnes e terres e gents hagen dol e tristicia de 
la mort del dit senyor Princep.» 

Arreglades solemnials exequies per lo Con-
cell municipal lo digous primer dia de Octu
bre tocades les dotze hores foren les crides 
molt dolorosament per la ciutat y que ningú 
gosas parar botiga, ne corts, lonja, ni dengu-
na manera de festa, fins la Ciutat hagués feta 
remembrança de la mort de tant senyor amat 
e volgut de totes gents. 

El Manual de Concell porta, explicat molt 
per menut, els grans gastos fets en la solemni
tat de la remembrança y «tanta fon la gent 
que en la Seu nos podia anar.» 

També feu solemne remembrança la confra
ria de la Verge María, ab luminaria de un 
portal al altre, de ciris blanchs, los bastiments 
que estaven los ciris ab trovalles blanques, ab 
armes reals; digué la misa lo Bisbe Cascant 
sermonejant Mestre Jaume Pereç provincial 

de Sent Agost y un dels més insignes teho-
lechs de la Corona de Aragó: prengué per 
tema: Ego primogenitus ponans ¡llum excel-
sum pre regibus terre. 

Finix lo dietari ab esta noticia enterament 
nova respecte a Valencia. «E per la molta 
gran amor que les gents havien al dit senyor 
Princep en lo dit any 1461 diluns en la nit a 
19 de Octubre fon messa la taula, ab lo prin
cep pintat, en la Seu, en lo pilar del Cancell 
de front la trona, e aqui devoció presentalles 
e altres coses que era cosa de gran admiració. 

La present oració fia lo dit Princep e la 
gent hi había gran devoció: 

Senyor Rey de Gloria 
donam victoria 
e als morts sancta gloria 
e als bons exalçament 
e als mals convertiment 
O Senyor salva mos amichs 
Convertex mos enemichs, amen.» 

Breument havem donat a conèixer els suc
cessos més notables que referents a Valencia a 
la nostra mà mos han vingut. No deixarem de 
insistir sobre l'importància dels documents 
que a Valencia se conserven, molts importants 
y en no petita cantitat. Finirem açí la nostra 
relació, de memòries autèntiques y contem-
porànees exclussivament extractada encarint 
l'importància que va tenir aquella lluyta, 
quals conseqüències no han sigut prou ben es
tudiades. Naix desde aquells fets l'època del 
cesarisme que sinó de dret a lo menys de fet 
exerciren més avant los Reys en les regions 
forals, començant per cridar y afalagar en la 
seua cort els representants més excelses y po
derosos de la noblesa, pera ornament y seguri-
tat de la Sacra Magestat. Quant a Valencia 
pertoca, el divorci de les gents que sempre ha
vien anat junts en defensa de ses llibertats, la 
separació de la clase mitga y del poble dels 
magnats y cavallers fou un cas d'alta signifi
cació y gran trascendencia. De continent no 
dugué ninguna lluyta seria y açò vingué de 
sort pera la ciutat, qual consell municipal, en
riquit per la nombrosa població y l'activitat 
de sos ciutadans alcançà Valencia un grau de 
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cultura y de benestar material com ja jamay 
l'alcanxara, aplegant a ser en estos temps la 
primera ciutat d'Espanya, per sos sabis, poe
tes y artistes, per son comerç, ses monuments 
y ses festes, visitada pels extrangers y anome
nada en tota Europa. Emperò l'abús de la 
seua posició dels nobles sobre'l poble, crearen 
un permanent estat de lluyta entre'ls esta
ments, que, quant lo braç popular conegué la 
força de son valer no tardà en usaria, prenent 

grans represàlies contra los que considerà cul
pables de la seua desorganisació emprenentla 
primer contra lo que tenía a tret, els moros, 
defensors de la noblea y conreats per sos ex
plotadors y encontinent contra'ls mateixos ca
vallers, donant principi a la Germania que no 
fou cosa del acàs y eventual, ans producte de 
antigues causes y més largs odis, conservats y 
nodrits per lo poderós esperit d'associació en 
els Gremis y Confraries. 

FRANCISCO ALMARCHE VÁZQUEZ. 

Valencia, Abril 1907. 
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En P. Torné Esquius 

R ES de tan grat fer per mi com parlar d'aquest gran artista qui es mon germà espiritual. 
Les nostres animes s'obriren juntes al món y a les maravelles del món. Junts hem plo

rat y rigut. Junts hem feta gran part del camí de la vida. 
Cal qu'us diga, que d'en Torné Esquius, sols ne puch parlar ab amor. Altrament, perxò, 

tota paraula dita fóra d'amor, la tinch per vana paraula. 
Y tota cosa feta fóra d'amor, també, per mi, es cosa vana. Ab amor se va endintre de les 

coses. De dins se treu la bellesa qui perdura. Sabeu, l'aygua, si n'es de bella, y pura y llumi
nosa, com més entranyada al si de les montanyes! 
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En Torné Esquius, qui es 

tot amor, com enfondeix, en els 
homes y les coses! Repareu les 
seves representacions gràfiques. 
Les línies tenen com una tre
molor... Aqueixa tremolor no 
es cercada per un efecte, aquei
xa tremolor hi es naturalment, 
hi es del pols agitat, del cor qui 
esbatega en ansies d'etpressarse 
commogut de lo que li ha de-
vallat pels ulls quan els ulls 
anaven endins, endins de la ma-
ravella trovada... 

A cada pas ne trova en Tor
né de maravelles! Ja una vegada, 
ens en digué un xich el secret de 
això. Fou en una endreça tre
mola de sentiment, al fernos 
presentalla de ses «Flos del 
camí». Ens deya com eren cu-
llides per amor aquelles flos, y 
com solía deturarse a reposar en 
el marge solitari en encís y con
templació... en amor. 

Perxò, quan se fixa en quelcom 
adolorit, un'alta pietat enrosa sa vi
sió. Lo malalt, lo feble, lo miseriós 
somriu ab el conçol de son art... Y, 
quan es la vida plena, sana, robusta 
qui atrau son ànima, l'amor qu'hi hà 
en ell riíma y acompassa son entus-
siasme, y lo qu'haguera pogut ser 
una ubriaguesa, una disbauxa, vibra 
dolçament en un intens però suau y 
plàcit idili. 

En Torné Esquius, com tot gran 
amorós prefereix l'humil a lo superb. 
Ell sab ben be que l'humiltat es una 
força immensa, y que l'humil es qui 
més pot volar car ell viu abaixat y té 
més espay a sobre. 

Ell ama'ls humils y la vida dels 
humils. Ab simplicitat y familiaritat 
penetra ses ànimes. Ab familiaritat 
escorcolla en lo íntim de ses llars. Y'ls 
humils y les coses humils li parlen, 
y no pas com parlen a tothom... 
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Aixís en aquest poema gràfich de la «Mundia» qu'avuy tasteu, ab tendresa franciscana va 
cantant tot lo que de bell y graciós ha trobat en lo humil. 

Casetes rientes al bon sol, jardins minúsculs rublerts de frescor y infantilitat, interiors de 
repòs y de serenor, finestres de vistes camperoles, arbres ingènuament decoradors, carrerons 
amarats d'un suau misteri... Y tot això esplicat en un viu y clar llenguatge de línies, clar y 
expressiu com el més clar y expressiu llenguatge de paraules. 

Y en Torné Esquius, en son llenguatge gràfich, té un ritme seu, un ritme personalíssim, 

nat en ell de tan cantar per dins en els llarchs silencis de sos llabis, un ritme qui acolora, qui 
assoleya tot allò que la seva mà arrelleua ab el negre de la tinta. 

Y encara que'l negre perdut, que'l negre gris de la melangia se barreigi en la pols d'or de 
son ritme, l'or empalideix, mes no's fon al gris. Es com si tota obra d'en Torné, malgrat sia 
humida d'una llàgrima, neixes ab l'aurora abonançanta d'un somrís... 

Tothom qui per primera volta se mira qualque obra seva, esdevé torbat devant d'ella. Vol
dria fer, com sovint fa en estètiques contemplacions, una adaptació de l'obra al valer de son 
esperit, mes l'obra d'en Torné, obra forta, obra viventa, obra complexa dins son aparent pri-
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mitivisme, dins sa simplicitat, pren l'ànima del contemplador pera retornaria ja inondada d'a
quell intens sentiment qu'ella du, arborada de son cant, il-luminada de sa visió... 

Sols un artista fort, sols un veritable poeta, pot sorpendre y compendre en terme just els 
gestes de la vida per esbrinarne llur espiritualitat. Lo material neda en les superficies y s'alcan-
ça a pler. Altrament, es lo espiritual. Roman enpregonit, soterrat. ¿Qui, en el viu mohiment 
d'una mà, en l'actitut expressiva d'una testa, pot heure allò precís, inefable, ocult que l'ànima 
si al esguart no du la llum febrosa, divina, de poesia qui tot ho travessa?... 

Donchs, en les coses d'humils qui vos representa en Torné Esquius, hi veureu flotar l'es
piritualitat llur. Ells els ha vist l'ànima. Y les cases no hi son pedra sobre pedra fredament, els 
jardins no hi son sols per un bell artifici, els arbres ingènuament decoradors y les flors qui 
diuen sols y serenes, no hi son per frèvola lleminadura dels ulls, car en Torné'ls ha trobat 

quelcom fondo, fon
do, quelcom encoma
nat pel frech, per la 
proximitat continua
da d'altres vides, y 
perxò les línies ab les 
quals tot això repre
senta, canten ab la 
dolsor maravellanta y 
arrobadora d'estro
fes... 

Y'l cant, el cant 
dols, perdura si tan
quen els ulls, perdura 
lluny de l'obra, y us 
abonança y us floreix 
amor vers coses qui 
may havíeu ni vistes. 
Ja no sou tan distrets. 
Ja'l vostre esperit au-
menta'ls cabals. Ja 
no sou tan aferrats a 
terra! 

En Torné Esquius 
té una cultura especialíssima. Son temperament, per naturalesa exquisit, l'allunya de tota im
puresa y grolleria. Sols s'adapta allò qui reflexa quelcom de noble, quelcom de bo, quelcom 
sanament refinat. Sempre'n contacte ab la vida, malgrat ser un somniador constant. No 
més ha pres els llibres pera resarhi en comunió ab l'esperit d'altri, lliure, però y ben present 
el seu. 

En les modernes corrents artístiques, si hi hà begut, no ho ha fet per apagarse la set, sinó 
per esperar l'hora de trovar la seva font. 

Y l'ha trovada la seva font. No lluny. No enllà de les fronteres. No entre selves de vértichs 
y neguits. L'ha trovada en sa terra nadiua, en sa aymada terra catalana, entre'l viure y penar, 
entre la joya y l'amor de sos germans. 

Perxò'l seu art, es profondament català, profondament nacional, distint y distanciat de 
tots els qu'avuy triomfen a casa y a fóra, y no perxò menys universal, menys per tots els homes. 

Are, Paris el compta entre'ls seus habitants, però la febra de singularitat, de momentani y 
efimer artifici, de posa banal, no'l sorna entre sos malalts. Viu la seva vida un xich callada y 
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recòndita, laborant ab fè, sens may oblidar que nasqué a Catalunya, mare de gran cor qui 
aviat tindrà prou forts braços pera estrènyer y servar a tots els seus fills dispersos. 

Me resta parlar encara d'una notable qualitat d'en Torné Esquius: d'en Torné Esquius 
poeta d'infants, y això faré si Deu vol un altre dia. 

F R A N C E S C H S I T J A Y P I N E D A . 
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L'harmonia en l'Art 
Conferencia llegida a la festa literaria sobre La Bellesa que l'Acadèmia Catalana de la Congregació Mariana de joves 

dedicà a la seva Patrona Santa Eulària el dia 14 d'Abril de i9oy. 

SENYORS: 

J A hem sentit els poetes, els inspirats ab 
un nou alè de vida, els rebatejats en les 

fonts de la bellesa, els ungits per un nou sa-
cerdoci qui'ls introduheix més endins del 
temple de la divinitat. Ells vos han dit parau
les inefables, revelacions del món superior de 
l'hermosura, les quals baxantelshi del cel l'ins
piradora flama, els hi donen l'afany dolçament 
anguniós de crear un món a imatge y sem
blança del qui exteriorment es transforma a sa 
vista y del qui ab lluminoses imatges es congria 
en son enteniment. Aquest nou món de bellesa 
que l'home somia sempre en crear, es el regne 
del Art. En una festa literaria dedicada a la be
llesa l'Art hi reclama imperiosament la seva 
part. Poetes, músichs y artistes hi han portat 
pràcticament el seu concurs: deixèume que jo 
li porti també en teoria, com medi de formació 
dels nostres acadèmichs, com obsequi de l'A-
cademia als congregants artistes, qui obrint 
avuy la seva exposició d'art han portat nova 
vida a n'aquesta festa, y sobre tot per oferir 
tot quant tenim a gloria de la nostra patrona 
Santa Eulària. 

La lley del Art es l'harmonia. Veusaquí una 
veritat qui sura per demunt de tots els precep
tes d'escola, la única essencial que troben els 
sabis després de ben garbellades totes les teo
ries, la que senten instintivament tots els ar
tistes, encare que no la saben formular avans 
qu'un geni'ls hi desperti aquell sentiment viu 
que com lley de naturalesa porten grabada al 
bell mitj del esperit. Els qui tenen el dó sobirà 
de produhir la bellesa, de dignificar y redimir 
les coses ab resplendors d'un món superior es
piritual, ho trobaran per propia esperiencia. 
Quan se'ls hi proposen lleys externes, còdechs 
d'escola, mecanismes de tècnica, senten sovint 
que l'esprit es distreu, si no's revolta irat con

tra'l mestre; mes tant bon punt es promulga 
la lley interna, la que porten dintre de sí totes 
les coses, la que rítmicament canta tot l'uni
vers, la que senten ressonar en sí meteixes to
tes les ànimes com música celestial, la que 
veuen qu'es llum transformadora, y senten 
com flayra y delicia d'un'altra vida ¡com 
aplaudeixen totes les potencies internes, y l'ac
cepten y l'adoren y prenen com única lley fo
namental del art! 

El mecanicisme artístich ja ha fet son temps, 
encare que per desgracia no son acabats els 
artistes mecànichs. Ja tothom es burla del ab
solutisme qui's pensava poder donar regles al 
Art, del meteix modo qu'imposava'ls seus ca
pritxos a races degenerades. Ja ha passat l'èpo
ca del formalisme preceptista, en que tota li
teratura's comprava en paquets precintats a 
les botigues dels retòrichs y mestres d'arts poè
tiques, y tota arquitectura tenia d'entraren els 
canons del Vignola, y tota esculptura s'havia 
d'encunyar en els motllos de guix del pseudo-
classicisme. 

Brindem en el convit funeral de totes aques
tes coses, perquè no ha perdut rès la vida, ja 
que totes van nàxer mortes per falta d'esprit, 
per falta d'harmonia. Però en sortint del ce
mentiri de cara a la vida, agafem una orienta
ció ben segura. Posemnos a pensar qu'aquesta 
lley harmònica, la naturalesa no la dona espon
tàniament sinó molt vagarosa; té totes les ca
racterístiques del sentiment: incertesa, oscila
d o , vaporisació difusa y indeterminada. Y 
com qu'aquí no hi pot quedarshi l'artista, si 
no vol tancarse en una delectació ensonyada y 
estèril, té d'analisarla aquesta lley íntima, té 
de fer anatomia del seu organisme fins arri-
barli al cor, a la font de la vida, per feria rajar 
abundosa en les manifestacions esternes ahont 
s'encarni; cal estudiar, cal desvetllar la poten
cia intel-lectiva, sense deixarse breçar perpè
tuament pels afalachs d'un sentiment egoista. 
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Les coses tenen el tresor d'una harmonia objec
tiva qu'ofereixen sense enveges a la contempla
ció; l'home es un regne d'harmonia subgectiva, 
una verdadera orga harmònica de facultats di-
versíssimes capaça de reproduhir totes les 
notes que l'univers canta, afeginthi la superior 
harmonia de la vida qui brolla del seu sí; mes 
s'esdevé massa sovint, que passem pel món 
sense sentir lo que per tot ens diuen les coses, 
ni veure lo que trepitjèm, y fins dintre de 
nosaltres meteixos ens hi trobem com foras
ters. Aixís no podem conèixer la lley de l'har
monia. 

Aquest agnosticisme mortal per la vida del 
Art ve d'un desacort, d'una inharmonia, d'un 
desequilibri. Comença un desequilibri subgectiu, 
perque's deixen atrofiar les més nobles facul
tats espirituals, es deixa lliure indefinidament 
una facultat cega y superficial en molts cassos, 
qu'es el sentiment, aquest peresós y lleminer 
s'aferriça a lo primer que troba qu'es lo mate
rial, s'exalta y emborratxa; y ja pot omplir 
l'univers aquella harmonia que'ls antichs sen
tien devallar de les estrelles, ja pot esclatar per 
tot la florida perpetual de la bellesa; l'home 
desequilibrat no'n veu ni'n sab rèsdetot això, 
tot aquest devassall de notes harmòniques es 
queden adormides demunt de la lira del esprit, 
adormit també, y en comptes de rebre la ple-
nitut rítmica del món exterior, l'home li enco
mana la seva torbació y desequilibri. De ma
nera que l'harmonia té de començar per l'inte
rior del home; serà incapaç de sentir el ritme 
exterior de les coses qui no tindrà pacificat el 
regne de les seves facultats, qui no conegui y 
practiqui la lley de la vida interna. Paralela-
ment no podríem ara estudiar la lley harmònica 
obgectiva ab que's mou l'univers, si no comen
çàvem per conèixer la lley d'harmonia subgec-
tiva. 

¿En qu'està, donchs, Yharmonia interna del 
home? Està en la vida y plenitut de totes les 
facultats humanes y en la gradació natural 
que demana en elles la propia naturalesa. Si li 
llevem una facultat al home, no pot haverhi 
la plenitut de la vida, el conjunt té de fallar, 

perquè s'estronca una dèu que potser era la 
destinada a dur tot un món de bellesa: si ve
nen a l'obra sobirana de la producció totes les 
facultats humanes, mes no's despleguen har
mònicament, geràrquicament, per força hi 
haurà desequilibri. Totes y cadascuna en el 
seu punt; es dir, plenitut y ponderació: aquesta 
es la lley harmònica de tot lo qu'es producte 
integral de moltes parts, majorment si son 
vives y orgàniques. Ni la mutilació, ni'l des
equilibri poden ser jamay lley de la vida. 

Per lo tant, la primera lley del artista té 
d'esser aquell yvwBi aeauxóv, aquella lley divi
na que'l deu de la cítara y dels poetes Apol-lon 
havia fet gravar en el frontó del seu temple de 
Delfos: coneixel a tu meteix. 

¿Qu'es l'home? Difícil es dir aquí ab poques 
paraules lo qu'ab prou feynes tota la filosofia 
pot ensenyar. Es una barreja de materia y es
prit inefablement lligats dintre d'una meteixa 
vida essencial, mes ab facultats d'un y altre 
ordre, espirituals y materials; les primeres 
altíssimes per la seva manera d'obrar y per 
l'obgecte de les seves percepcions, qu'es la ve
ritat, bondat y bellesa; les altres barroeres com 
la materia qu'és son obgecte y aliment. Gom 
unes y altres cerquen naturalment els seus 
objectes, y aquests son tan llunyans y devega-
des contraris entre sí, d'aquí ve aquest estat 
de lluyta interna, el qual en qui no sab regirse, 
si no acaba ab l'absolut triomf de la materia 
sobre l'esprit, segurament porta'l desequilibri. 
En aquest estat, l'esprit té la contra de que totes 
les idees les té de rebre de les facultats mate
rials, les quals passant la mida de servidores de 
la part superior qu'és la reyna, s'entreguen 
cegament als plahers del sentit, y apaguen la 
superior llum de l'ànima ò la deixen tant de
bilitada que ja no té cap força d'il-luminar y 
dirigir. Usant una poètica imatge de Plató, 
l'home es un carro de dos cavalls: l'un, qu'es 
corcer noble y generós, vol portar el carro cap 
al trono ahont sèu l'hermosura en cast fona
ment assentada, mentres son company d'ins
tint degradat, batzega per estimbarlo a les bai
xeses de sentit. 

Parlant de fruició estètica, la meta ahont 
corre aquesta biga desigual es la suprema be
llesa, aquell esclat encisador d'hermosura sen-
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zilla, pura, íntegra —com deya la forastera de 
Mantinea — no vestida d'humanes carns, ni 
colors, ni altra apariencia mortal; sinó bella 
en sí meteixa, uniforme y divina, mare de la 
virtut y de l'immortalitat. Es dir, encare qu'hi 
hà hermosura física molt digna d'estima y font 
de fruició estètica, la superior bellesa es la del 
esprit; y tant una com altra no son un goig 
del sentit, sinó de la superior facultat espiri
tual, encare que subordinadament el sentit en 
participi. 

¿En què estarà, donchs, la mutilació y des
equilibri contraris a la lley d'harmonia subgec-
tiva qu'es de plenitut y ponderació? La mutila
ció està en l'atrofia d'aquestes facultats espiri
tuals y destrucció dels goigs altíssims que pro
porcionen, únichs verament estètichs; el des
equilibri està en deixar tant desenfrenat el 
sentiment material, que destorbi ò aufegui les 
serenes fruicions del esprit. 

¿Hi hà perill de mutilació en la vida artísti
ca del home? Desgraciadament no se'n pot 
dubtar, perqué encare que no poguéssim fer 
anatomia viva de molts artistes, les obres d'art, 
que diuen sempre ben clar de qui son filles, 
tristament ens en donarien probes de fet; y'ls 
meteixos artistes, quan volen teorisar, publi
quen sovint lleys draconianes qui son una 
verdadera capitis diminutio. Quan en una figu
ra literaria ò artística no s'hi veu brillar may 
la flama del enteniment, quan may s'hi veu 
encendres y guspirejar la llum espiritual, quan 
no més s'hi senten les commocions del sentit, 
per refinades que siguin y per més que vulguin 
escarnir les belles aurioles espirituals; es evi-
dentíssima la mutilació del artista, ell mateix 
s'es desgraciat. 

* * * 

L'atrofia del enteniment en l'artista dona 
per resultat la producció d'obres buydes, les 
quals seran puerils, si son filles de facultats 
sensibles més ò menys educades y correctes; 
mes si aquestes tenen un cert grau d'exaltació, 
no donaran sinó notes desentonades. El pen
sament es la substancia de totes les obres hu
manes, totes les altres facultats no son sinó de 
ornament y perfecció: per això quan ell manca, 
tot queda enlayre y sense consistencia; ahont 

ell hi es, sempre hi hà la plenitut fonamental, 
encare que l'obra no rebi altres il·luminacions 
molt apreciables. ¿Qu'es lo que fa gran y per
durable l'obra de Dant y Ausias March, sinó 
aquella concepció racional de la vida, fundada 
en idees de blochs granítichs arrencats d'una 
gran intel·ligència? Diu molt be Menéndez 
Pelayo parlant de la poesia mística—l'ideal més 
sublim, sens dubte, a que pot aspirar l'Art—que 
floreix d'una previa filosofia qui sòlidament la 
sustenta y es font perennalment alimentadora 
y renovadora d'aquelles idees y sentiments al
tíssims. Y proporcionalment s'ha de dir lo 
meteix de tota manifestació artística: perquè 
ho sigui plenament, ha de ser humana; perquè 
sigui verament humana, té d'esser integral; 
per ésser integral, necessita absolutament una 
teoria fonda y plena de tot l'home en la seva 
vida material, espiritual y moral: y aquesta 
concepció plena ¿quina facultat pot donarli, 
sinó un enteniment poderós y sòlidament con-
resat? 

Es un fet indubtable que tots els grans artis
tes han sigut grans talents, d'estudi intens, de 
cultura ampla en diverses disciplines huma
nes, de concepció fondament filosòfica de la 
vida. Tant es aixís, que generalment tots els 
artistes es poden classificar y's classifiquen se
gons les escoles filosòfiques. Per això son 
pochs, per això son escullits, per això son els 
grans educadors de l'humanitat, per això se
renen, per això troben la solució racional de 
tots els conflictes qu'esclaten en l'esprit, per
què coneixen tot l'home, y saben les causes y 
els fonaments y les lleys de tota la vida. Fora 
d'aquesta plenitut, no queden sinó artistes 
fragmentaris, dilettanti, artistes de retalls, si'm 
permeteu l'espressió, que's passen tota la vida 
buscant notes de color, quadrets, cassos pato-
lògichs, datos que'n diuen ells; però que may 
han pogut dominar l'home d'una mirada, per
què supera tot l'esplay de la seva raquítica 
vista, com si tingués deu mil estadis, usant 
una gràfica imatge d'Aristòtil. No es que s'hagi 
de condempnar tot lo que no sigui summum, 
encare que molt be diu Horaci que 

mediocribus esse poetis 
non nomines, non di, non cencessere columnas; 
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que ni'ls homes, ni'ls deus, ni'ls prestatges de 
les.llibreries poden aguantar mitjans poetes. 
Mes encare que no's tanqui en absolut el tem
ple del art a n'aquests herbolaris y coleccio-
nistes de clínica; còm pot aguantarse que's 
presenti com ideal del artista la negació fona
mental de tot lo espiritual, l'enfonzarse deli
beradament en un xorch materialisme ò en el 
sensualisme sentimental; y que per més escar
ni, d'això se'n digui espiritualisme y intel-lec-
tualisme? Intel·lectuals homens en qui no hi 
veureu may l'enteniment, ò si alguna espurna 
en guspireja, es sempre per buscar un refina
ment de sensualisme! Homens qui no saben 
parlar sinó de formes y plasticitats, per qui es 
absolutament barrada la porta del regne llu
minós de la superior bellesa moral y espiritual, 
que del infinit no'n saben sinó lo que'ls en 
diu l'estúpida mirada d'una bestia! Y lo pitjor 
es que tot seguit es passen mestres, y teorisen, 
y fan revolucions, y son els profetes de noves 
terres de promissió. Això tant se val que vin
gui d'Europa com del Àfrica: es el barbarisme. 

O no hi hà veritat substancial en les coses, ò 
no hi hà vida superior als sentits, ò no fulgura 
en nostre esprit la llum de l'intel-ligencia, ò'l 
goig estètich no es sinó una commoció sensual 
que primer se sent en els nervis y després la 
remuga l'esprit ab sibarítica complacencia; ò 
si hi hà quelcom superior, ells en nom del Art 
trocejen l'home, la bellesa y l'Art; volent aixe
car estàtues, son iconoclastes, y més qu'icono-
clastes, homeyers de la plena vida humana. 
No es que'ls sentits externs y interns no tin
guin un valor altíssim per la vida estètica y 
per tota la vida intel·lectual, com que son el 
camí necessari de tota idea cap el regne del 
esprit; no es que'l sentiment no tingui un en
cís encantador d'intenses y beatifiques com-
placencies: es qu'ademés d'això y sobre tot això 
té l'home facultats superiors verament espiri
tuals, qui pujen fins la veritat, bondat y be
llesa en sí meteixes, y tenen aspiracions a una 
perfecció absolutament infinita y per lo tant 
ultra material y sensual: facultats qui reben sí 
lo que porten els sentits y'l sentiment; però 
ho elaboren, y transformen y en fan el néctar 
y ambrosía, aliment y delicia dels immortals. 

^Qu'això no poden ferho tots, qu'això es al-
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tíssim, qu'això de lluny molts ho oviren però 
no senten dalit per arribarhi? Es ben veritat; 
però aquests pochs son els homes plens, son 
els verdaders artistes, son els redemptors que 
Deu envía a l'humanitat, perquè li obrin les 
portes del regne del esprit, y la pugin allà en-
layre demunt de les seves ales d'inspiració des-
lliuradora. 

En això's diferencien dels sabis, qu'aquests, 
aquella llum superior la senten freda y especu
ladora; mes a n'els artistes els hi arbora l'àni
ma, y la commou, y la banya de superior dol
cesa, qui regala y s'encomana al meteix senti
ment material. Qui no la senti aquesta il·lu
minació sobirana, per més que tingui'l refina
ment dels sentits, no li han donada la clau del 
imperi: potser serà apte perquè un altre li pugi 
a servir la copa dels deus; mes per pujarli tot 
sol, y menys per portarnhi d'altres, que nb's 
faci pas ales de cera, ni vulgui guiar els ca
valls del sol, que's negarà a sí meteix y perdrà 
els altres. 

* * ** 

Tant com de mutilació hi hà perill de des
equilibri. 

Els meteixos que tenen plenes y ben actives 
les facultats superiors del ànima, no poden 
deixar el sentiment y demés facultats inferiors 
desenfrenades y sense equilibri. Aquí val aquell 
«vigila, esperit, vigila» de nostre poeta Mara-
gall, ò seguint l'imatge de Plató, no pot l'auriga 
deixar may les brides dels dos corcers, per 
orientar segurament les tendències contraries 
que'ls menen. Ell té de fer que totes les facul
tats portin el seu concurs a la producció de la 
bellesa, però ab harmonia, es dir, cada una en 
el temps y ab l'intensitat que demana'l con
junt, y no més. Si'l sentiment material, que té 
de servir a la facultat espiritual y rebre d'ella 
part de la fruició estètica, surt de la serena di
recció y racional imperi del esprit, y li arre-
baça'l ceptre y s'asseu en el trono que no es 
per l'esclau sinó per la reyna; es impossible 
que's servi l'harmonia subgectiva del home y 
que'l goig estètich no degeneri en exaltació 
sensual. 

El goig estètich es una mena de beatitut del 
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home, y beatitut vol dir son més alt grau de 
perfeccionament, y per perfeccionarlo se l'ha 
de posar en el bell centre del seu equilibri har-
mònich, ha d'omplir de goig totes les seves 
facultats fins les sensitives, mes ab la gradació 
d'importància y perfecció que tenen elles. Un 
plaher sensitiu subordinat y pacífich estimula 
y guarda la fruició estètica del ànima; exaspe
rat y tumultuós la destorba y la mata. Fins en 
la vida espiritual y mística passa lo meteix. Hi 
hà una consolació serena, pacífica y conforta
dora qu'es la substancial, la del ànima, Yespi-
riíual; y un altra sensible, de tremolors de cor 
y entendriments y llàgrimes y tot el terrabas
tall sensitiu. Aquesta devoció sensitiva ben 
portada, tancada dintre dels seus límits, men-
tres no exalti massa'l sentiment, excita, ajuda 
y fomenta la consolació espiritual; mes si passa 
de mida, com per una part les forces del ànima 
son limitades, y com més se'n dona al sentit 
més se'n ha de treure del esprit; y per altra les 
impresions del sentit son més violentes, y dis
treuen l'atenció de la part principal, aleshores 
més aviat destorba. 

Un gran medi d'equilibri es que'l goig del 
sentiment, en quant sigui possible, no vingui 
de l'impresió material externa, sinó que's de
rivi de la superior fruició del ànima, com ro
sada del esprit que cau en les flors dels sentits. 
Té d'esser com en la plena y consumada bea
titut de la gloria, ahont ens abraçarem imme
diatament ab l'hermosura infinita y beurem la 
llum divina en la seva meteixa font. Allí'l plè 
de la beatitut el rebrà l'ànima, els sentits tam
bé tindran el seu encís; mes això serà com per 
irrigació d'aquelles aygues dolcíssimes que 
baixaran de les altes regions del esprit, y ho 
inundaran tot de pau y goig beatífich. 

* 9 * 

Estudiem are ïharmonía obgecliva. 
També les coses tenen la seva harmonía: har

monia senzilla, que facilíssimament ascolta 
l'esprit quan les contempla ab mirada pura; 
harmonia fonda, que com més s'hi penetra més 
admirable's trova. Quan s'encerta de plè la dèu 
abundosa, l'esprit s'aquieta com infantó qui 
reb el doll de la llet dolcíssima, y li entra en

dins ab plaher beatífich, y l'il-lumina ab divi
nes inspiracions. Si hi hà beatitut en aquest 
món, es d'aquells moments de visió espiritual, 
en que tot sembla que's desclou a nostra vista, 
tot s'il-lumina y transforma. El sabi descobreix 
maravelloses síntesis, qui son el nus inefable 
de variadíssimes relacions; l'artista trova ideals 
puríssims y encantadors, que si obehint la ma
teria a son desitx podien pendre forma sense 
esvahirse ni atenuarse, hauria arribat a l'aspi
ració suprema; l'esprit místich vola més enllà, 
d'aquí salta a les perfeccions infinites de Deu, 
ahont sembla que's pert dins d'un mar de be
llesa. Aquí no hi arriba ni hi pot arribar may 
l'esprit que primer no ha posat l'harmonia a 
casa seva, ò sigui, ò les seves facultats. Aques
ta harmonia obgectiva es immutable, no està 
subordinada a cap teoria filosòfica, ella existeix 
perque'l Criador va voler posaria en les coses 
com les demés perfeccions, y allí's queda per
pètuament oferint els seus tresors sense enveja 
ni recança. Lo que cal es tenir vista pura y sa
ber mirar, saber llegir en aquest llibre immens 
obert devant dels nostres ulls, saber entrar en 
l'ànima del univers. 

Dexèume dir aquí aquell sonet en que nos
tre gran Ruyra va voler tancar aquesta harmo
nia, aquell sonet admirable, qu'es una copa de 
immortal ambrosia concentrada, com potser 
ha estat donada a poques llengües del món per 
mans humanes. 

Esteton 

No diu rès a la carn sa celestial nuesa; 
hi hà en sos ulls d'atzur llunyanses d'infinit; 
del dia té son còs l'albor y esplendidesa; 
traspuen sos cabells la fosca de la nit, 
y en son ayrós volar qu'encanta l'esperit 
hi hà totes les remors de la naturalesa. 

Com en un gran mirall, sa divinal figura 
reflexas en lo sí gegant del univers. 
Es a la terra, al mar, al cel... Arreu fulgura 
y un goig de Paradís infon en tots los sers. 

Es l'únich àngel bo que cullida la poma, 
no'ns es restat ocult per l'ombra de la mort. 
Fins al dolor meteix don regalada aroma 
que fa cantar al trist ab inspirat transport. 
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Aquí la teniu tota l'harmonía obgectiva de 
la naturalesa: ell sí qu'hi hà entrat en l'ànima 
del univers. 

Avuy se'n parla molt d'anar a la naturalesa, 
de posarshi en espiritual comunicació directa 
per la vida del Art. Això, fóra del bon desitx 
que mostra, es molt mala senyal, indica que 
s'es perduda aquesta comunicació, perquè lo 
que's té no s'ha de buscar y desitjar. Els grans 
artistes de l'humanitat no'n parlaven may de 
anar a la naturalesa, perquè n'estaven plens, 
la sentien y la vivien sense convencionalis
mes. Lo que s'ha discutit sempre es en què està 
aquesta harmonia, quina es la seva essència, 
qu'es això que glorifica les coses y les fa her-
moses, qu'es la bellesa natural. Aquesta qües
tió es metafísica y no té gran trascendencia 
per la vida del Art, mentres hi hagi artistes 
que sàpiguen sentiria, encare que no'n cone
guin la seva definició. 

Lo que sí te verdadera importancia per les 
arts es l'harmonía qu'elles creen, diferenta es
sencialment de la bellesa natural, saber en que 
consisteix, per no errarse de camí, y presentar 
com ideal del Art, lo que potser sería la seva 
mort ignominiosa. Parlem, donchs, de Yhar-
monía artística. 

* * * 

L'obgecte del Art es produhir la bellesa, que 
es llum, es harmonía; y mitjansant aquesta pro
ducció despertar en l'esprit el goig eslètich. 
El medi qu'usa per arribar a n'aquest fi, es l'i
mitació de la naturalesa; de manera que la de
finició més essencial y exacta que s'ha donat 
de les obres d'Art, es sens dubte la d'Aristòtil 
en la Poètica (1-2) quan diu que son imita
cions, y que les arts no's diferencien sinó en 
tres coses, ò perquè'ls medis d'imitació son di
ferents, ò perqué s'imiten diferents obgectes, ò 
perqu'es diversa la manera d'imitar. 

Suposat això, ¿qu'han d'imitar les arts? 
¿Han d'imitar tot lo que troven en la natura
lesa, de manera qu'hagin arrivat absolutament 
a lograr el seu obgecte sempre que presentin 
quelcom fidelment reproduhit de la naturale
sa; ò be han de buscar entre les coses naturals 
aquelles en que resplendeix més el do sobirà 
de la bellesa y harmonía? 
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Cicero (2 de Inventione) assegura qu'aquest 
era l'ideal que de les belles arts tenia format el 
poble helènich, qui ab aquell gust exquisit 
que'l caracterisava no sabia reposar sinó en lo 
perfecte; y cita'l cas de Zèuxis, qui va escullir 
de les més hermoses donzelles de Crotona les 
seves singulars perfeccions, per reuniries en 
un ideal conjunt d'hermosura; y es lo meteix 
que fa Llucià en el seu diàlech Efoóvsç ò imat
ges, arreplega de tota perfecció física y moral. 
Lo meteix defensa Lessing (Laocoont, cap. 2), 
tant subtil averiguador de l'esprit grech en les 
belles arts, y conta'l mot d'un poeta epigramà-
tich, que deya a u n home molt lleig: ¿qui ha 
de volerte pintar, si ningú't vol veure? 

No obstant Plini descriu obres gregues que 
no's lliguen pas a tal perfecció d'hermosura, 
com una estàtua de bronze que va fer Silamon 
per representar Apolodor, de la qual diu 
qu'allò no era un home, sinó l'ira meteixa 
(Llib. 34. 8); y una vella borratxa feta també 
en bronze per Miron, que diu era una de les 
primeres obres artístiques de Smirna(Llib. 36. 
5). També'ls delectava l'habilitat tècnica: ben 
sabudes son les lluytes de Zèuxis y Parrasi, de 
Protògenes y Apeles, y'l meteix Plini recorda 
el ferit d'Aesilas, de qui diu que se'l veya de
fallir de manera que's podien contar els mo
ments que li quedaven de vida; l'àguila de 
Locras qui s'emportava Ganimedes ab tal 
mirament, que tenia por d'esquinçarli'l vestit, 
com si entengués lo qu'ell valía y a qui'l por
tava (Llib. 34. 8); y la famosa obra de Praxi-
teles qu'hi havia a Pergam dita symplegma, en 
la qual uns nens de tal manera s'abraçaven, 
que'ls seus dits no semblava que toquessin 
mármol sino carn molsuda (Llib. 36. 5). Fi
nalment el meteix Aristòtil ens diu que'ls d'es-
prit generós imitaven accions nobles y grans 
personatges, els de cor menys enlayrat cerca
ven els fets d'homes viciosos (Poèt. 4. 4); y en 
quant a la pintura diu de Polygnotos que pin
tava'ls homes millors, Pauson pitjors, Diony-
sios igual qu'eren (ib. 2-1). 

Sent l'obgecte del Art la producció de la be
llesa, segons hem dit, ningú negarà que pri-
mariament y ab preferencia té de buscar les 
coses hermoses, ja qu'aquestes aixís com en la 
naturalesa tenen la divina virtut de donarnos 
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el goig estètich, també la tindran, encare que 
atenuada en alguns casos, quan se'ns presentin 
dintre del Art. Atenuada, dich, en alguns ca
sos; perquè moltes vegades l'Art perfecciona la 
meteixa naturalesa, y a n'això té d'aspirar. 

Aquí ve com l'anell al dit la teoria d'Aristò-
til sobre l'obgecte del Art, teoria qu'en gran 
part ens dona la lley de l'harmonia que l'artista 
té de posar en les seves obres. «L'Art, diu en 
la Física, imita la naturalesa, però perfecciona 
lo qu'ella no ha pogut acabar». En la Poètica 
(i5-5) diu: «Ja que la tragedia busca per imitar 
els homes millors, hem de fer com els bons 
retratistes. Aquests agafen la línia propia, do
nen la semblança, però la milloren: aixís me-
teix el poeta qu'itnita un caràcter encès, ò pa-
cífich, ò d'altre consemblant, ha de donar un 
model de mansuetut ò de duresa, com l'Aqui-
les d'Agaton y d'Homer». En la meteixa Poè
tica (9-2) ho expressa amb una sola paraula 
dihent que l'Art busca lo general, y es diferen
cia de lo real que no més dona lo particular. 
Es dir la lley harmònica fonamental del Art, es 
buscar en cada cosa la plenitut. «L'Art, diu en 
la Metafísica (I. 1-981) fon en un sol concepte 
general totes les nocions particulars que dona 
l'experiència de fets d'igual naturalesa». Y en 
la Política (III. 6-1281) escriu: «Les coses be
lles y les obres d'art perfectes es diferencien de 
les lletges y de la realitat, en reunir en una 
sola cósales perfeccions que's troben escampa
des per moltes». Y per això, perquè l'ideal del 
Art es acumular en cada cosa tota la seva essèn
cia, la plenitut del ser y de la veritat, diu 
Aristòtil una cosa qu'a primera vista sembla 
absurda, més qu'es d'una fonda observació: 
diu que la poesia es més filosòfica y seriosa 
que l'historia, perquè l'una expressa lo gene
ral y l'altra lo particular. 

Tenim donchs, la lley primordial de l'harmo
nia obgectiva artística, es la plenitut, fruyt de 
la selecció y acumulació. Aquestes obres, tenint 
tal tresor de bellesa, no podran menys de pro-
duhir la fruició estètica, devegades més in
tensa y més pura que la realitat, sobre tot en 
les obres literàries. Es la purificació estètica 
de la realitat, cercant en cada cosa les notes 
més pures y cristal·lines, perquè no s'enterbo-
leixi'l claríssim sentiment de la bellesa. 

Això que no ho confongui ningú amb una 
lley de simplicitat d'afectes impropia de tot lo 
humà qu'es tant complexe. Tampoch s'ha de 
entendre de cap manera que l'Art no més hagi 
de donar notes agudes ò exagerades; rès més 
contrari a l'harmonia, y al pensament d'Aristò-
til, qui precisament sembla posar la teoria de 
la purificació artística en un equilibri perfec
te. Ell ho aplica principalment a les passions 
que son obgecte de les obres dramàtiques, y 
diu que la tragedia té una purificació educati
va que fa de les passions virtuts, perquè'ns 
presenta en cada cas el just mitx entre'l massa 
y'l poch, ens impresiona ab més equilibri que 
la realitat impura, y ens acostuma a contem
plar amb igual equilibri la meteixa realitat. 
Ascolteu un text de la Política (VIII. 9-1340), 
qu'a n'els Wagnerians els hi hà d'esser molt 
placent, y per tots serà una nova prova de que 
l'efecte del Art es ben equilibrat y harmònich. 
«El ritme y'l cant, diu, poden donar imita
cions exactíssimes dels sentiments naturals, de 
l'ira, de la dolcesa, del coratge, de la temperan-
ça y dels seus contraris, y de tota altra afecció 
moral. Ho prova l'experiència; perquè tothom 
qui ascolta aquestes imitacions, experimenta 
també'ls sentiments imitats. Are be, l'habitut 
d'entristirse ò alegrarse devant d'aquestes imi
tacions, ens posa en disposició pròxima de 
sentir d'igual manera la realitat». 

Resumint, donchs, la lley primaria de l'har
monia que cerquem ha de ser de plenitut 
equilibrada. 

* * * 

Mes are ve una qüestió importantíssima. 
Admetent qu'aquesta es la lley primordial del 
Art y que d'ella'n neix el principal goig estè
tich a que aspira, ¿hem de dir qu'aquesta es la 
seva única lley? Havent dit que l'obra d'art es 
una imitació, cal preguntar si aquesta sola 
condició, prescindint de l'hermosura ideal que 
tingui, serà poderosa per donarnos goig estè
tich digne d'esser intentat per les belles arts. 

Kant y Hegel refusen com impropia del Art 
la pura imitació, y l'últim en particular la té 
per cosa tan inútil, com l'habilitat d'aquell 
qui a força d'exercici arribava a fer passar mol
tes llenties seguides per un petit forat, a qui 
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Alexandre com a premi va fer donarni tot un 
sach. 

No son pas aquestes les teories dels artistes 
moderns, ni ho han sigut may absolutament 
en els antichs. Avuy es mira com lley del Art 
l'imitarho tot: no's cerca precisament la belle
sa del obgecte, sino la veritat, l'expressió, la 
tècnica de reproduhir tota nota de la natura
lesa. Potser hi ha exageració avuy dia en els 
artistes; mes que l'imitació artística no's té de 
tancar en les coses hermoses, sinó que s'estén 
a donar bellesa artística a les que no la tenen 
natural, es cosa absolutament certa. ¿Qui pot 
dubtar del goig estètich que'ns dona un qua
dro de pobriçalla ò de gent de taberna, com 
els borratxos de Velàzquez, l'estrafet Tersites 
que'ns descriu Homer, ò la bruixa Canidia de 
Horaci? Y no obstant les coses en sí meteixes 
no solzament no son hermoses, sinó que'ns 
molesta'l veureles y fins ens fa repugnancia. 
Lo qual prova que l'imitació per sí meteixa té 
un valor estètich, es dir, qu'ella dona bellesa 
artística a totes les coses y en cert modo les 
dignifica y redimeix. 

Ascoltèu uns textes d'Aristòtil ahont exposa 
aquesta teoría, y ensemps dona doctrina pre-
ciosíssima sobre l'origen de les belles arts, y 
les rahons en que's funda el goig estètich de 
l'imitació. «Dues causes hi hà en general que 
semblen haver donat naixensa 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'in
fantesa, en això es distingeix dels altres ani
mals perquè entre tots es el més aficionat a l'i
mitació, els primers coneixements per imita
ció 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 feresa de veurehoen sí 
meteix, com per exemple les bèsties més des
preciables y'ls cadavres, ens causa plaher de 
veureho exactament representat. Un altra rahó 
es que l'apendre no sols dona goig als filosops, 
sinó també a tots els homes, encare qu'es més 
feble'l sentiment que'n tenen. D'aquí ve l'ale
gria de veure imatges, perqu'es com qu'ende-
vinin per lo discurs lo qu'es cadascun, per 
exemple, aquesta figura es tal: perquè si ve'l 
cas que no han vist l'original, allavores ja no 
es el plaher de l'imitació, sinó'l de l'execució, 
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el del color ò d'altra cosa consemblant.» Això 
diu en la Poètica (4-1-2). En la Retòrica confir
ma les meteixes idees. «L'apendre, diu, y l'ad
mirar porten gayrebésempre delectança: perquè 
l'admiració fa ganes de saber, de modo qu'ad-
miració y desitx solen anar plegats, y l'apen
dre fa reposar la naturalesa en son punt. Ja 
que l'apendre y l'admirar delecten, també ho 
té de fer tot lo que porta alguna imitació, com 
la pintura, l'escultura, la poesía y tota bona 
imitació, encare 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. 11-1371). 

Resumint, donchs, la doctrina aristotèlica, 
primer, l'imitació la tenim ingénita en la na
turalesa; segon, aquesta inclinació natural a 
imitar y'l goig innat que porta l'apendre son 
les causes originaries de les belles arts; tercer, 
l'imitació porta per si sola una fruició estèti
ca qu'es el goig d'apendre; quart, aquesta fru
ició la dona l'imitació encare que l'obgecte 
imitat no tingui bellesa sinó lo contrari; quint, 
finalment fóra del plaher de l'imitació, tenen 
encare les belles arts altres plahers estètichs, 
com son el de l'execució ò de la dificultat ven-
suda, el del color y altres consemblants. Penso 
que no poden els artistes moderns desitjar jus
tificació més plena de l'amplitut y importan
cia que donen a la força executiva del art, ni 
rahons més filosòfiques de la seva estètica. Per 
lo tant a la primera lley de la plenitut y equi
libri, podem afegirhi la segona de la perfecta 
imitació de la naturalesa. 

* » * 

Ja sento'ls partisants de l'independència y 
il-limitació del Art, els naturalistes y patolo-
gistes posarse gojosos de trobar aquí la justifi
cació de les seves teories. Perquè si l'imitació 
per si sola dona goig estètich, lo donarà tot lo 
que'n la naturalesa pugui imitarse; però l'Art 
té forces per imitarho tot; donchs es clar que 
tota la naturalesa imitada per l'Art ens donarà 
fruició estètica. Per lo tant l'Art no té limitat 
cap obgecte per la seva propia naturalesa, per 
ell no hi hà cosa lletja sinó lo mal imitat, ell 
es impecable'n l'ordre moral. Veyeu si no son 
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aquestes les més crues doctrines naturalistes, 
que semblen deduhirse ab tota evidencia del 
valor estètich qu'acabem de concedir a l'imita
ció per si meteixa. 

Per resoldre aquesta dificultat hem de pen
dre llum de la naturalesa del goig estètich. 
Recordeu lp qu'hem dit avans sobre la seva es
sència espiritual y l'equilibri qu'ha de posar en 
tot l'home. Resumint y completant aquesta 
doctrina, dech dir primerament que'l plaher 
sensual no es el goig estètich; y quan dich 
plaher sensual no parlo ja de la brutal com
moció dels sentits, sinó de la delectació interna 
que pot resultar de l'impresió externa. Em 
fundo en una hermosíssima teoria d'Aristòtil. 
En varies parts de les seves obres parla de dues 
menes de plahers qu'hi hà en nosaltres essen
cialment diferents, uns nascuts de la satisfac
ció d'alguna indigencia de la naturalesa, y uns 
altres que no presuposen cap indigencia, sinó 
una perfecta constitució en equilibri. Els pri
mers son egoistes y presuposen cert dolor que 
neix de l'indigència y tristesa que té necessitat 
d'expel·lirse per la satisfacció; els altres son 
plenament desinteressats, no tenen gènesis, 
com diu ell, suposen la naturalesa en la seva 
plena constitució. Posa com exemple dels pri
mers el menjar y beure; dels segons el veure, 
oir y sobretot la contemplació intel·lectual, de 
qui diu que «té delectacions admirables per la 
seva puresa y per la seva duració» (Nicomach. 
X. 7. Cf. Mag. mor. II. 7). Aquestes son les 
fonts de goig estètich, les altres ho son de pla
her sensual qu'en rès se li assembla, perquè 
tot plaher sensual suposa desequilibrada la 
naturalesa, té'l neguit pertorbador de l'indi
gència. 

Dich segonament que perquè una obra ar
tística sigui verament tal segons les lleys del 
Art, es dir, perquè produeixi'l ver goig estè
tich, no pot tenir elements qu'ofeguin aquest 
plaher. Es evident això, no solzament perquè 
desfà l'armonía subgectiva, sinó perquè tota 
la força estètica qu'hem concedit a l'imitació 
en si meteixa, la té precisament per la virtut 
redemptora de purificar la realitat de les coses 
que'ns son desagradables; per lo tant quan l'o
bra té elements tan invenciblement repug-

nants y necessàriament pertorbadors de la na
turalesa humana, que superen y aufeguen la 
força estètica de l'imitació, no pot produhir 
el goig de la bellesa artística, y per consegüent 
no es tal obra d'Art. Seguint el llenguatge aris-
totèlich qu'hem exposat, si l'obra produheix 
indigencia ò pertorbació, la naturalesa no pot 
restar equilibrada, y no pot tenir les serenes 
delectacions del esprit. 

Finalment, com a conseqüència dels dos 
principis sentats, dich que lo obgectivament 
repugnant y lo sensual no poden ser artístichs, 
perquè aufeguen el plaher estètich de l'imita
ció; y si quelcom n'hi entra, té d'esser tal 
que pugui artísticament redimirse pel consor
ci de grans idees, per la força del contrast, pel 
penediment ò pel càstich. Ahont se veu com 
tot se lliga harmònicament en la naturalesa, 
perquè trobem que lo qu'es contrari a les rela
cions físiques y morals, resulta també destruc
tor de l'obra artística. No es necessari acudir a 
les ciències religioses y morals per condemnar 
la llivertat y impecabilitat artística; ja's cuyda 
l'Art de refusarho ab les seves propies lleys. 
Tant es aixís, que conegudes y acceptades 
aquestes lleys que formen la seva essència, no 
hi hà cap dificultat en admetre la llivertat y 
impecabilitat del Art, ni'l principi famosíssim 
de l'art per l'art. 

¥ * 9 

Resumim en poques paraules tota la doctri
na. L'harmonia artística té d'esser subgectiva y 
obgectiva, es dir primer l'ha de posar l'artista 
en sí meteix, després en la seva obra. L'harmo
nia subgectiva es regeix per dues lleys internes, 
que son 1 .* de plenilut ò concurs de totes les 
facultats en la producció de la bellesa, 2.* de 
ponderació equilibrada entre totes, segons la 
gradació de la seva importancia. L'harmonia 
obgectiva es funda igualment en dues lleys: la 
1." es també de plenitut fruyt de la selecció y 
acumulació de les belleses naturals; la 2.' es de 
imitació estètica, ò sigui d'una imitació purifi
cada de tot element pertorbador del purissim 
goig estètich. Aixís l'Art verdaderament redi
mirà la vida. 

IGNASI CASANOVAS, S. J. 
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Flors del silenci. 
ii 

• » 

La comtesa lleyal. 

EN Roger, vescomte de Cruilles, mestre 
racional de la Cort, va empendre'l camí 

del monestir. Quant hi fou arribat, digué al 
portóla que desitj'ava veure a fra Ramon Sa-
víla, escriptor de lletra rodona, el qual sabia 
fer les més belles pintures en pergamí y'ls més 
gentils daurats. 

Conduhit a sa presencia, va trobarlo en la 
llibreria abacial, assegut en escambell de fusta 
devant del escriptori en forma de càthedra. Es
campats pel taulell hi havia un llibre obert per 
una plana tot just començada, estils y canyes 
tallades finament, escudellons ab mini diluhit 
y atzur d'Acre, panys d'or, bol d'Armenia y, 
en sorna, tots els adminículs del seu mester. 
La llibreria estava reblida de prestatges, ab 
grans llibres de cadena. Les voltes, que dona
ven al claustre, tenien ajustades les vidrieres 
de colors, ab l'historia de nostre senyor Sant 
Jordi. 

Una volta cambiades les saluts, segons bona 
usansa, l'escriptor deixà sobre la taula'ls vidres 
ab que s'ajudava, y'l cavaller de Cruilles digué 
semblantment: 

— Sabreu, fra Ramon, qu'esposalles se son 
fetes entre'l Delfí de Fransa y Madona l'Infan-
tina. Y per això com avans de dos anys hauran 
de celebrarse les noces y deurà partir a llunyes 
terres; y com una filla de rey y una esposa de 
rey deguin servar fidelitat, castedat y noblesa 
de vida més que qualsevol altre criatura, he 
cregut que fora de molta convinensa arroman-
sar la bella historia de la Comtesa lleyal, t re-
lladantla de llatí en vulgar, com ací queda fet. 
Y are veureu qu'es el meu gust qu'aquest lli
bre sia per vos escrit y copiat ab tota cura y 
diligencia, en bon pergamí y en planes petites 
a faysó d'horari, ornat d'hermoses inicials y 
de figures avinents y agradoses, com se dirà. 

Fareulo relligar, després, en cuir vermell y 
tancadures d'or, ab senyal d'Aragó y de Fran
ça, això es, barres y llirs, en forma que sia 
tingut per la millor obra eixida de vostres 
mansy que la Delfina hi pugui llegir tot temps, 
allà en sos palaus y vacances. Altresí, tindreu-
lo de tot enllestit per la festa de la Candelera 
vinent, ò sia d'aquí vuyt mesos y deu jorns. Y 
per vostre treball y per tota messió y bestreta 
qu'hi fareu os don fermansa de pagarvos no
ranta tres lliures, moneda barcelonesa, en tres 
parts: una qu'are de present rebreu, un'altra 
per tota la diada de Sant Miquel y la darrera 
quan el llibre serà posat en mans meves. 

Fra Ramon Savila fou molt content de la 
demanda y prometé satisferla tal com se li ha
via comanat, punt per punt. Aleshores el mes
tre racional digué d'aquesta manera: 

— Parlarem are de còm deuen ser les enllu-
minadures del llibre y les imatges qu'hi fareu. 
Primerament, teniu entès com fa memoria 
d'una Comtesa, la més bella que recordaven 
sos vassalls y de més clar llinatge y pulcres 
virtuts. El Comte son marit, determinà d'anar 
en Terra Santa y obtingut consentiment d'ella 
pera tant devot pelegrinatge, deixàla en com
panyia d'un germà de més poca edat, que'l 
Comte havia, per això com pogués sostenirla 
y defensaria. Ella feu sagrament repetit de 
guardar al ausent tota fè y al present tot res
pecte; y derrama moltes llàgrimes mentres el 
Comte's departía, que les seves donzelles y 
companyes tinguerenla que sostenir. Per tant, 
al incipit, fareu qu'apareixi la figura de la ho
nesta Comtesa agenollada en reclinatori y ab 
les mans juntes pel llarch dels dits, pregant a 
Nostra Dóna Santa Maria vulgui alliberar de 
perills al seu espòs y la seva casa y comtat. ¿Es 
entès, fra Ramon? 
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— Es entes, —va respondre. 
— Segonament, veureu que'l germà del 

Comte, estant a tothora prop de la gentil cu
nyada, sentint sa dolsa veu y trobantla ab ell 
escometent y benigne, que desitjava complir 
les comandes del seu marit, vingué que s'ena
morà d'ella, de folla amor. Y per tal, un dia 
qu'aquesta oradura havia arribat al extrem, 
entre alens ofegats y mitges paraules, va de-
manarli que'l deixés entrar a la seva cambra y 
li fes cortesia del seu còs, car altrement no 
podia viure. La dóna respongué,_ tota avergo-
nyida y sorpresa, que no podia consentir en 
tan vilana cosa que ni Deu ni son marit ha
vien de perdonarli, y pregà'l que no tornés a 
retreure semblants propòsits. Mes ell, ja orat 
del tot, replicà que si no era de grat, per força 
seria. Mirantse en son poder, la Comtesa va 
pensar que sols per ardit podría salvarse del 
parany; y aleshores va simular de consen
tir al desitj del donzell així què fossin fetes 
obres en un castell que més lluny tenían, per 
quan aquella viltat de ningú fos sospitada. 
Fetes les obres y de tot guarnida una cambra, 
ahont no consentí que hi quedés més qu'una 
finestra, anaren al castell: la Comtesa ab du
gués sirventes y'l cunyat ab dos companyons. 
Ell entrà en la cambra, despullat d'armes, cre
guem que tantost hauria la Comtesa; mes ella, 
així que'l tingué segur al llit, tancà sobtada
ment les portes, de part de fóra, ab forrellat; 
feules clavar ab ferradures de cavall, tantes 
com n'hi varen cabre, y'l deixà presoner en la 
torre prop de tres anys, que sols per la finestra 
li entraven les viandes. Tornà'l Comte y quan 
se trobà prop de la seva terra, despatxà un 
missatger a la Comtesa per dirli que seguida
ment arribaría; y allavores el germà felló fou 
tret de la torra, y va fugir a trobar el Comte, 
ab la barba y'ls cabells sense raure de tot el 
temps qu'allà havia estat. Una vegada a la pre
sencia del Comte, que no'l conegué, va revol
carse per terra, dihent: «Vostre germà som 
qu'us clama justicia, per això com la Comtesa, 
na traydora, na falsa, m'ha tingut tres anys 
empresonat, ja sia que volgués tentarme de 
pecar ab ella y que jo may consentís en tal tur-
pitut ni ab les que feya tot jorn ab altres ho
mens...» En aquest indret hi trassarèu, fra 

Ramon, l'imatge del Comte, cavalcant en son 
palafré y seguit de sa companya, el qual Comte 
se mostra molt irat d'això que'l germà li deya; 
hi posareu també'l germà, sense tondre, com 
queda esplicat, mentres aixeca'l fals testimoni 
a la bona sirventa de Deu. 

— Talment serà fet, diu fra Ramon. 
— Avant, donchs, — va rependre'l cavaller 

de Cruilles; y en aquest altre indret, qu'ací 
queda senyalat, hi figurareu la Comtesa qu'ha 
sigut deixada en un negre boscatge ò forest, 
guarida sota un gran arbre, que'ls llops y bès
ties selvatges s'acosten a ella, l'ensumen y no 
gosen ferli mal. Perquè diu aquesta vera his
toria que'l Comte son marit, no la volgué pus 
veure y tingué consell, del qual va sortir que 
mereixia ésser degollada secretament en un 
bosch a fi de que les gents ignorassen l'afronta 
de llur senyor. Els dos cavallers a qui fou en
tregada, tampoch gosaren ferli dany per tant 
com sempre havia sigut ab ells humil y ben 
disposta; y, resolguent dir al Comte que tot 
s'havia complit, allà la deixaren entregada a la 
seua sort. 

— ¡Y còm es cert, — va dir fra Ramon Sa-
vila, — que l'arbre de virtuts floreix en mira
cles y que les bèsties ferotges, com llops, vol-
pells, orses y senglars, coneixen per instint, 
millor que'ls homens, l'olor de santa vida! 

— Així es, fra Ramon, — va respondre'l ca
valler. — Y are veureu més: veureu que'l Rey 
d'aquelles terres anava de cassa ab sos barons 
y montaners, que's separaven, segons costum, 
per distints viaranys; y succehí qu'un cavaller 
de la cavalcada va entrar ab sos homens en el 
boscatge ò forest ahont estava, embolicada ab 
son mantell, baix del arbre, la Comtesa lleyal. 
Els cans comensaren a aglapir y fer mostra, 
y totseguit fou descoberta la dóna, que tres 
dies feya qu'estava sens menjar ni beure. Alla
vores fou portada al rey pel cavaller, a coll de 
cavall, diguent a grans veus: «Senyor, mireu 
la cassa qu'he haguda.» Y això figurareu aquí, 
de bells colors, per comensament de capítol. 

— Tant bellament com pugui, — va inter
rompre l'escriptor, — serà feta l'imatge. Se
guiu. 

— Donchs, el rey, que la va veure plorant 
fil a fil y va trobaria de belles faccions y ben 
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vestida, cregué que fos dóna de gran estament, 
y la portà a son palau, entregantla a la reyna. 
Y preguntada per la reyna sobre'l seu llinatge 
y mal fat, tant sols aquestes paraules responia, 
molt humilment y graciosa: «Dóna pecadora 
som.» Semblantli de grans prendes y virtut, la 
reyna va pensar d'enviaria a un de sos castells, 
vora d'un riu, ahont hi tenia un fill d'edat 
tendre, per això que cuydés de les dides que 
l'alletavan y pexían, y qu'ella'l portés per da-
lit. En el castell fou ben rebuda y respectada 
de les nudrisses y donzelles, per sa gran her
mosura y honestedat que cada jorn resplan-
díen més. Però arriba que'l batlle del castell, 
a força de vèurela gentil y ab la bella salut 
que li havia tornada, va desitjaria de foll desitj; 
y tot instant la turmentava pregantli que'l 
deixés entrar en la seua cambra y li fes cortesia 
de son còs, car altrement no podria viure. Ella 
contestava sempre: «no faré tal lletjura, que 
primer la vida'm treure per les meves mans;» 
y ell, encegat, acabà per dirli, que si no era de 
grat seria per força. ¿Què us diré? Ve qu'un 
dia va trobaria sola, ab l'infant als brassos, que 
les dides y donzelles havien sortit de solàs; y 
allavores volgué posar per obra sa diabolical 
follia. La valenta dóna defensave's ab el mi
nyó; mes el batlle li va arrabassar de les mans 
y llensantlo a terra va donar tal batut, que 
l'infant quedà mort en el acte. 

—Jesús Nostre Senyor y Nostra Dóna Santa 
Maria ens valguen y tregüen de la testa'ls mals 
pensamentsl — digué l'escriba, espantat de lo 
qu'ascoltava. 

—Així sia, fra Ramon, perquè una fellonía'n 
porta un'altra; y fou qu'aquell malvat cavaller 
va córrer al palau del Rey, tot esquinsat de 
roba y arrencats els cabells, a contarli que la 
bella dóna, serpent rabiosa en malhora duyta 
al castell, havia rebatut per terra y mort l'in
fant en un rapte d'ira, com fos que'l minyonet 
plorava y no's volgués consolar. Penseu are 
l'angoixa del rey y'l plant de la reyna quins 
foren, ni quina venjansa no havien de voler 
pendre de la dóna mal sortada. Per tant, al 
començament d'aquest altre capítol, hi figura
reu la Comtesa malastruga que, per ordre del 
malvat cavaller, es abandonada sola, en una 
barca sense rems, riu avall... Posarèula ageno

llada també y ab les mans juntes pel llarch 
dels dits, en oració; y fareu l'aygua ben blava 
y'l cel resplandent y pels màrgens s'aniràn al
çant mates de lliris al entorn de la barca. 

— ¡Oh, la mesquina! ¡Y quins greus pati
ments no va trèuren del dò d'hermosura terre
nal! — afegí fra Ramon. — Y'l vescomte de 
Cruilles: 

— Be podeu dirho, frare, puis haveu d'en
tendre que no fou encare'l derrer. De semblant 
manera la barca va anar tres jorns perduda, 
corrent avall, entre selves y rocams altívols, 
estimbantse pels saltants coberta d'escumes, 
en llochs solitaris y de gran pahor, fins qu'ar-
ribà a cert indret ahont uns pobres pescadors 
pescaven en el riu. Aquells homens varen atu
rar la barca y, pensant això què podien fer 
pera socórrer y tornar en sí a la dóna desval
guda, resolgueren aportarla a un monestir de 
gran renom qu'allà meteix, prop del riu, hi 
havia, ahont trenta dugués monges guardaven 
la més santa vida, sempre en oració. Portada 
que fou a presencia de l'abadesa, aquesta va 
creure, per la finor de sa pell y belles faysons y 
per les robes que vestía, encare que rompudes, 
que fos persona de noble estament, y va dema-
narli per son passat y llinatge. Mes ella no 
donava altra resposta sinó aquesta: «fembra 
pecadora som.» Compatides les dones del mo
nestir proposarenli de quedarse ab elles y si 
volia fer penitencia, a lo qual digué que grans 
mercès fossin donades a Deu y que de forta 
voluntat allà romandría. 

— ¿Y allavores, — digué fra Ramon, — va 
quedarshi y feu santa vida ab les monges y 
acabaren sos patiments? 

— Nó, sant home, que l'enemich està sem
pre vigilant y d'un parany en treu altre y d'un 
perill altre perill més greu. Y així fou qu'a-
quella valenta dóna ben aviat va veures esti
mada de totes les monges del monestir per sa 
gran humilitat y puresa. Els feya llurs mesters, 
fregava les escudelles y anava al riu a rentarlos 
les robes. Prompte hagué recobrada la salut y 
bones colors; y si bella estava ab les robes pa-
lacianes y de castell, més bella pareixia ab 
vestidures de mongeta que li feyan la cara ro
dona y resplandent com la lluna d'Agost. Y 
així la pintareu trafegant en la santa casa y 
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traguent aygua del pou, que l'abadesa y les 
altres germanes la contemplen de dès les fi
nestres, y'ls aucells del cel baixen a beure en 
son poal. 

— Molt me plauria encertar aquesta imatge, 
— digué l'escriptor, — així com are la veig de 
present. 

— Deu os ajudarà, frare, que qui ha permès 
y obrat tantes maravelles, be voldrà que sien 
exalsades y conegudes pel món. Com deya, 
l'enemich vigila a totes hores; y permeté quen 
el monestir hi hagués un dolent clergue, pres 
de glotonía y carnalitat, costums que les 
monges ignoraven. Quan el mal capellà hagué 
vista la nova acullida, tot seguit va desitjaria 
de diabolical desitj y ab vilanes paraules de-
manàli que li fes cortesia de son còs, car altre-
ment viure no podia. Ella va retrèureli la gran 
ofensió que farien a Deu y a Nostra Santa 
Dóna la Verge, pregantlo que la deixés en sa 
penitencia y que no tornés a parlarli de tal 
lletjura. Mes ell, tot irat, va dirli que debades 
negava, perquè si no era de grat seria per força. 
Pensant, donchs, com podría reduhirla y po
sarla en temor, veureu qu'en secret va pendre 
el calze d'argent ab que tot jorn celebrava la 
missa de les monges y, partit en trossos y mal
mès, va amagarlo en la márfega hont jeya la 
santa Comtesa. Al dia vinent, de bonhora, 
quan el capellà s'hagué revestit pera dir la 
missa, a grans veus y ab fort espant comensà a 
cridar qu'havía sigut robat el calze. Totes les 
monges s'ajuntaren y'l monestir va esser regi
rat cetlla per cetlla, sens que trobarlo pogues
sin. Allavors el malvat prebere preguntà si 
també s'havia mirat el lloch ahont la dóna no
vament entrada solia dormir; a lo qual digué 
l'abadesa que no calia, per això com era la 
més santa y virtuosa criatura qu'hagués estat 
al convent. «Tant se val, va respondre'l tray-
dor, qu'ab més bona aparença n'he vistes de 
falses y malignes.» Y entrant en aquell indret, 
va treure de la màrfega'l calze que deixat hi 
havia. Considereu, donchs, com foren irades 
les monges y com acordaren en capítol, per 
consell del mal capellà, que fos treta del mo
nestir la pacient sirventa, la qual va esser lli
gada fortament sobre una mula que rodava al 
molí y que s'havia tornat orada. Y així la dei

xaren a camp obert, allà hont volgués condu-
hirla la bestia. 

— ¿Y després? 
— Després, — seguí'l vescomte, — la mula 

feu son camí y entrà en una montanya ahont 
hi havia una ermita y quatre varons molt vells 
y de blanca barba, retirats del món, que feyan 
vida ermitana y pregaven a tothora pels nave
gants y pelegrins. Varen demanarli qui fos y 
per què anava en tal guisa lligada y la mula 
sense rendes, mes ella no contestava sinó 
aquestes paraules: «dóna pecadora som.» Ve-
gentla en semblant disposició y del món tan 
fortament enutjada, varen proposarli si fora'l 
seu gust de fer penitencia y quedar en perpè
tua reclussió. Y havent respost que sí, ab vo
luntat forta, comensaren a bastir, lluny de 
l'ermita, en la meteixa montanya, una cetlla 
tancada de totes parts, ab sols una finestra 
barrada per hont donavenli'l menjar. La dóna 
va confesarse ab el més vell dels ermitans, que 
tenia ordres, y feuli entendre tota la seva his
toria, de la qual el sant varó quedà molt en
tristit per això com tant havia sofert y patit en 
el sigle y tant sense culpa. Y veureu qu'hi 
anaven malats y peregrins a parlarli pel grillat 
y a demanarli que'ls tornés la salut. 

—Això ho posaria també, de la millor trassa 
y colors més pulcres, en aquest indret del lli
bre, com sia de gran exemple y confortació. 

— Tal me sembla, fra Ramon, — diu el ca
valler— perquè s'acosta la fi, com sabreu en 
curtes paraules. Y fou que la dóna manava a 
tots aquells qu'acudíen a demanarli dò de sa
lut, que confessessin primer sos pecats, sens 
deixarne un sol. Un dia, de bon matí, va arri
bar a la cetlla'l vell ermità, diguent a la peni
tenta: «Mireu, madona, un Comte qu'ací 
aconduheix son germà, endimoniaty rabiós fa 
be deu anys, y fermat en cadenes; y ací ve un 
que fou batlle del castell reyal, que fa vuyt 
anys que's troba perlàtich; y ací'l capellà de 
les monges que sis anys conta de veures masell 
perdut.» Allavores la dóna va dir que confes
sessin sos pecats ab el prior, sense deixarne 
un, per quant sobtadament els curaria la vo
luntat de Deu. Així ho varen fer; mes ella 
veya prou que ni'l cunyat, ni'l batlle, ni'l ca
pellà de les monges havien confessat el gran 
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tort de que la penitenta tan llargament sofria. 
Per això com ella havia reconegut al seu ma
rit, ja vell y ab la barba cendrosa, lo meteix 
qu'als tres malalts, sense qu'ells la reconexes-
sin, va dir en alta veu: «¿No us acuseu d'haver 
fet tort a una dóna desvalguda ni d'haverli 
aixecat fals testimoni?» El germà del Comte 
digué, a grans crits: «Sí; jo dech acusarme 
d'haver volgut pecar ab la Comtesa ma cunya
da, qu'era la més perfecta y noble persona que 
hagin vist ulls humans; y per això ella va tan-
carme en una torra y, al tornar mon germà de 
son pelegrinatge, encegat jo de rabia y de 
desitj, vaig dirli qu'havía sigut falsa y desho
nesta, en forma qu'ell feula degollar.» El batlle 
cridava: «Altrement, confés, Senyor, haver 
volgut per forsa'l còs d'una dóna de paratge 
que la reyna havia enviat al castell pera delitar 
l'infant; y, essent la més pura y benigne de les 
criatures, vaig acusaria de la mort del fill del 
rey.» Y'l capellà de les monges udolava també, 
entre sanglots y llàgrimes: «Altrement fas con
fessió d'haver requerit de folla amor a una sir-
venta del monestir qu'a totes les monges do
nava exemple de virtut; y per això com ella 
refusava, vaig amagar el calze de la santa 
missa en la márfega hont jeya, de manera que 
fos condempnada per furt.» 

— ¿Què més, vescomte? — va interrompre 
l'escriba, emportat per la relació. 

— ¿Què més? Això qu'are diré y que ben es-
pinzellat figurareu al Laus Deo: que l'ermità, 
malgrat la seva vellura, saltava d'alegria y pre
gonava en altes veus: «¡Victoria, Senyor, vic
toria! Aquesta es la Comtesa lleyal, aquesta la 
dóna de paratge, aquesta la sirventa de Jesu-
crist. Mirèula, neta, y sens màcula ni lletjura 
com l'hostia del sagrament; beseu ses plantes 
beneytes, humilieu el cap en la pols y torneu 
a la terra de malvestats y falsies d'hont ella fou 
bandejada pera que millor pogués trobar sa 
patria celestial.» Aquí tots ploraven d'un sol 
plant y feren gran desconhort; els malalts que
daren sobtosament sans y de belles colors; y 
l'ayre va omplirse de sons de viola, de vols 
d'àngel y de flayre de jessamins invisibles. 

Fra Ramon Savila, ab tota cura y habilitat 
va acabar la seva tasca avans de la Candelera, 
com s'havia convingut. El vescomte de Cruilles 
fou molt content del treball y la Delfina per 
llarch temps hi llegia en sos palaus de França. 
Aquest preciós m.s., qu'ha anat rodolant d'ací 
d'allà per la corrent dels sigles, es el qu'avuy 
posseheix el British Museum, rubricat, si la 
memoria no'm falla: R, 2316. 

III 

El P. Amengual. 

EL Lector Amengual distribuhía'l temps 
així com solien els demés frares instruits 

dels convents de Mallorca, allà pels anys de 
gracia de 1680 a 1700. Trassava rellotges de 
sol, cuydava d'un rusch ò aixam d'abelles y 
escrivia una vida de Sor CatherinaThomás, de 
Sor Clara Andreu, ò de qualsevol altre d'aque
lles flors de pagesia que perfumaven en tal èpo
ca les solituts claustrals. 

El Lector Amengual deya sa missa de bon 
hora, barenava y pujava tot seguit, si era dia 

clar, a les terrades del convent. Mirava una 
estona'l terme de la Ciutat. Veya les indica
cions de la Torre de Senyals, els vaixells ò ga-
lions de guerra, els xabechs y tartanes, el cor
sari a punt de sortir. Observava la cúpola d'un 
nou temple en construcció qu'anava pujant, 
en mitja taronja, y's coronava d'hidries flame
jants y pinacles esfèrichs. Distingia, més prop, 
els bombarders fent l'exercici en un dels bas-
tions pròxims, al sò de tabals y pifres, y'l tragí 
de les obres de la Murada, qu'anaven seguint, 
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seguint, feya be cent anys, y seguirían per altres 
cent. 

Asserenat ab aquesta contemplacions posava 
a la tasca. El Lector Amengual sabia fer re
llotges de sol en paret dreta y en paret incli
nada, en terra y sobre rajoles. Copiat del seu 
puny hi havia en la llibreria del convent un 
manuscrit ab aquest títol: Tabla sobre los es
pacios horarios para fabricar los reloxes de de
clinante en la altura del polo de Mallorca, obra 
del bon cronista, enginyer y sargent major 
don Vicens Mut. Ab tota paciència'l frare di
buixava'l patró d'un quadrant que per ventura 
li havia demanat el Comanador Santacilia 
pera les cases de l'Alquería Nova, determinava 
l'inclinació de l'agulla ò triava l'inscripció 
més escayent de les que tenia apuntades en 
una plagueta, així llatines com en vulgar: 
H O R A S N O N N U M E R O N I S S I S E R E N A S ; T O T E S P A S S E N 

Y LA DERRERA MATAJ RETORNAN SOL, FÉNIX 

TRIOMFAL, MES NO LA VIDA DEL MORTAL A l l à 

dalt, en les terrades, hi tenía escayres, compàs, 
pedra lápiz, almangre y ginyola. Tenía rajóles 
preparades y un rellotge d'arena pera les com
provacions de temps ab la declinació de les 
ombres. 

Altres vegades feya quadrants de butxaca en 
forma de capseta de dugués tapes, unides per 
un fil que servía d'indicador. En la tapa d'a-
baix hi estaven senyalades les hores y tenía 
una petita brúxola pera determinar la posició 
del enginy, quant se volia saber quina hora 
era. D'aquestes preciositats en feya present a 
les dames del senyoriu de les cases ahont tenía 
entrada y solía dinar en determinades festes: 
Dona Noreta Satmartina, Dona Onissa Ferran-
della, — si hem de seguir la costum insular de 
donar flexió femenina als llinatges. 

Entre aquells atributs del Temps sentia'l 
religiós com una secreta participació de les 
coses inmenses. De l'art de Gnomònica n'havia 
fet una costum plena de delicies. Semblavali 
construhir gavies y filats pera cassar les Hores 
y sentía bategar, al seu entorn, tot l'univers de 
la concepció coperniana. Posava fites y tèr-
mens al infinit en qu'ell, y la Ciutat, y Ma
llorca, y tota la Terra nedaven. Eran ulls mis
teriosos pera espiar lo futur y ascoltà'l silenci. 

Y'l Temps y ses filles les Hores passaven, 

pausadament, sobre la vida del seu acòlit, 
anant d'una inmensitat a l'altra inmensitat. 
N'Eloy deixava sentir les tres batallades fondes 
de l'elevació a mitjan ofici de la Seu; Na Fi
guera— encare no deyen En Figuera — tocava 
mitj dia; el guió del convent cridava a la taula. 
Un silenci més gran queya sobre'l silenci. Se 
sentien les coses imperceptibles: el marru-
queig d'uns coloms, el texidor de la plasseta y 
el bèl d'una cabrida. Era l'hora de pau als res-
tadors y l'hora del brunzir dels insectes a les 
tanques ignotes. Les cuques de seda dormien 
sobre la frescor de les fulles de morera. El cap
vespre venia. 

El Lector Amengual baixava a l'hort y pas
sava entre'ls corriols, les parades y'ls planters. 
Miravaho tot y feya preguntes. 

— ¿Vol dir, hortolà, qu'enguany ja tindrem 
gínjols del ginjoler jove? ¿Vol dir, hortolà, 
que la gelada no haurà socorrat els empelts de 
pomera? ¿Vol dir que podrem fer codonyat? 

Guaytava una estona el molí de sanch. Se
guia avall y s'aturava en la cinia. Atravessava 
tot l'hort, amplíssim, fins a la tanca. Allà, 
s'asseya en un pedrís, vora les caères del 
aixam. Les abelles li volaven entorn. Moltes 
vegades anaven a trobarlo uns novicis, ab els 
quals conversava familiarment, llegintlos Co-
lumela, De apibus, ò el llibre IV del Georgicon 
de Virgili: 

Solcs comtnunis gnatos, consortia tecta 
Urbis habent, magnisque agitant sub legibus Kvum; 
Et patriam solee et certos novere Penatis; 
Venturceque hiemis memores, cestate laborem 
Experiuntur, et in medium queesita reponunt. 

Allavores el Lector Amengual cobrava una 
gran transparencia de paraula y explicava'ls 
secrets maravellosos d'aquella república. Feya 
sentir, entre les aparents incoherències de 
Natura, el miracle de ritme y concordança, 
patent en aquell regne d'Utopia, superior als 
somnis de Tomàs Morus y Campanella. 

Pel reco de l'hort hi passava una torrentera 
sobre la qual tombaven les cabelleres d'un 
desmay y s'aixecaven uns polls, tremolant 
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d'alegria. Per la tapia s'hi veyan, çà y enllà, 
les estacions d'un Via-Crucis en rajoles pinta
des. Vora'l rusch, en la mateixa tapia, el Pare 
Lector hi havia encastat la làpida d'un rellotge 
solar. En belles titulars s'hi llegia'l vers famós: 
Sic vos, NON VOBIS, MELIFÍCATE APES... Tot aju
dava a la meditació y al sentiment del orde y 
de la pau. 

¡Oh, pau! ¡Oh, respiració de la Ciutat ma
llorquina! ¡Oh, dols oblit de les grans ambi
cions que dones relleu a lo minúscul pera les 
ànimes minúscules y a lo essencial pera'ls es
perits de volada! 

Les abelles anaven y venien per la tanca, gi
rant en curves gracioses. Ferides pel sol, sem
blaven tendres botons rossos d'arbres en pri
mavera, a punt d'esclatar. El Lector Amen-
gual coneixia totes les costums dels insectes y 
ses edats; sabia que la seva existencia era d'uns 
set anys y que les abelles joves eran més bri
llants y daurades,—de «flama y or», com deya 
el Mantuà. — Se vanagloriava de conèixer in
dividualment a totes les del seu rusch y asse
gurava haverne trobades, anant de passeig, 
entre'ls romanins y senyorides de la Bona-
nova. 

Explicava'l seu instint de subordinació; des
crivia la reina de la caéra, protegida de forta 
coraça, gran de còs y esplèndida d'hermosura; 
contava sos terribles combats, entre aixams di
ferents, en que's ferian y queyan com si fos una 
calabruixada, y ses emigracions colectives, 
aferrades totes en forma de mànega, com una 
falanx antiga. Sabia'l seu odi a les avespes, 
germanes bordenques y sense profit. Donava 
rahó de ses operacions miraculoses y distingia 
les tragineres de les que xuclaven la llecor 
de les flors y tornaven conservant encare en 
l'agulló y en les potes minúscules la polsina 
daurada dels vergers; sabia les que treballaven 
a l'interior y les que feyan la guarda del por
tal; descrivia com anava pujant la bresca y 
com s'anava omplint y com era delitós, a 
l'hora de la cullita, escórrer la mel y apilotar 
la cera, groga y perfumada de totes les bones 
sentors del camp. 

El sol anava a la posta y les abelles foranes 
tornaven, arrenglerantse pera entrar pels ulls 
de la caéra. Y allavores, quan la derrera s'ha-
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via recluhit, el petit Falansteri vibrava d'una 
sola y potenta remor, d'un brunzir de vida ca
pas d'alsarlo en pes, ayres amunt; fins que, 
poch a poch, el descans y'l silenci venían a re
posar les forses del aixam y a prepararlo, de 
bell nou, pera recullir totes les frescors y am
brosies verginals de la matinada. 

El Lector Amengual unes voltes sortia a 
passejar y altres pujava a la seva cetlla, inme
diata a la prioral. Allà, hora baixa, solia rebre 
les acostumades visites. 

L'anavan a veure'l Comanador Santacilia, 
ò l'oidor Saverdera, ò'l Doctor Terres, ò'l Pare 
Mestre Burguny. Passaven revista als acontei-
xements de la Ciutat. 

El visitant parlava dels albarans qu'aquell 
vespre havían posat els anti-lulians, ò marrells, 
a la Font del Sepulcre y en el lladoner de Sant 
Francesch, contra en Pere Gordiola, Jurat, y 
fra Ramon Despí, Solicitador Apostòlich de la 
causa pía. Solia llegir la nova codolada treta 
contra'ls canavalls, ò contava com el vespre 
abans a hora de completes, derrera Santa Eu
lària, el capellà Farina havia ferit mortalment 
d'una arcabussada l'Assessor reyal, donantli 
després l'absolució in articulo mortis, per això 
com agonizava y no hi havia temps d'altra cosa. 

— ¡Al cel lo vegem! — deya un dels pre
sents. 

— ¡Pau es lo qu'importal — contestava un 
altre.— 

Y així mateix ho consignaven, de la millor 
fé, en ses apuntacions, els honrats notaris y 
analistes de l'època. 

Allà, sobre'l bufet, hi tenia'l Lector Amen
gual mostres de la producció teològica y lite
raria del temps. S'hi solia trobar tot quant 
havia sortit derrerament a c'an Guasp, a c'an 
Amorós ò ca'la Viuda Frau, per l'istil de Las 
cuatro vías purgativa, iluminativa, unitiva y 
transformativa por donde con seguridad se sube 
á la cumbre de la perfección. O be: Avisos y 
medios para morir bien y de cómo se ha de asis
tir d los ahorcados. Avuy eran objecte de tots 
els comentaris els anagrames llatins, posats en 
transparent, pera les festes de Santa Teresa y 
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demà's discutía la propietat mitològica de la 
derrera carrossa triomfal de i'Inmaculada Con
cepció, celebrant lo molt que s'assemblavan els 
dimonis, encadenats y vensuts pels Àngels 
apologètichs, al Pare tal y al Pare qual de 
Sant Domingo, enemichs furients d'aquell 
dogma. 

Quan hi havia hagut auto general de la Fè, 
durava llarchs dies la conversa. Aleshores s'hi 
presentava'l P. Mesquida, calificador del Sant 
Ofici, pera llegir en consulta la Relació qu'en 
feya, dedicada als Magnífichs Jurats. 

Descrivia l'hermosura del clos del Born, ab 
els cadafals aixecats d'esquena a les cases del 
senyor Sureda a una part, y a l'altra vora la 
del Marquès Dameto. Puntualisava la processó 
que's feu, el cavaller que portava la Creu ver
da, tota la familia del Sant Ofici, els convents, 
parròquies y magistrado, la companyia dels 
«docents», que feyan guarda d'honor. Y com a-
navan els penitenciats, ab caputxa, encamisada 
y dogal al coll. Y com estavan coberts els cada
fals y tribunes de draps blanchs, pintats en 
groch, de fúries, hidres y «dimonis molt hor
rendos», segons llenguatge del temps. Y com 
se va celebrar la Missa en el gran altar desco
bert. Y com una gernació de trenta mil perso
nes y les primeres dames del senyoriu presi
dides per la Virreyna, y'ls gremis y oficis ab 
sos penons, y la Ciutat ab ses masses, varen 
estarse allà desde les onze del matí fins a les 
vuyt del vespre, ascoltant diset sermons y la 
lectura de diset sentencies y la relegació al 
bras secular d'un jueu portuguès, sa dona y 
dos fills, sense que ningú donàs mostres de 
cansament y sense altra interrupció que la 
d'un quart d'hora pera pendre llimonades y 
aygues de refresch, ab dolces de bescuit, tot lo 
qual resultà de gran edificació. 

Y, per últim, explicava les iniquitats de la 
familia portuguesa y especialment del seu cap 
Ibrahim Mendes, que sabbatisava y feya'ls 
dijunis de la Reina Esther. Contava també 
com uns dels penitenciats havien abjurat de 
levi y altres de vehementi, y'l final reservat al 
relapses, segons bon estil. 

«Circa de les 3 de la tarde — deya la Relació 
» — se firmà la sentencia de cremar viu lo dit 
»judio, el qual nunca se volgué reduir, predi-

»cantlo Pares de la Companyia, frares de Sant 
»Francesch y Sant Domingo y'l Doctor Morey 
»ab gran eficacia; y lo aportaren en el vall de la 
»Porta de Jesús, ahont hi havia un cadafal ab 
»un palo, ahont lo lligaren ab una cadena de 
«ferro. Y posaren foch a la llenya qui estava 
»baix del cadafal y en poch espay de temps 
»fonch mort y consumit.» 

El Lector Amengual quedava sol. Acostava 
sa cadira de brassos a la taula d'alzina y ence
nia sa gran llumanera de quatre blens. La cet-
11a embalsamava de perfum de mel y cera 
nova. Tenia'l religiós preparades les salceres 
plenes pera enviar a les monges de Santa Clara 
y del Olivar, a c'an Santacilia, a Dona Noreta 
Santmartina y a Dona Onissa Ferrandella. 
Tenía'ls estadals olorosos, de candela primo-
rosament capdellada, uns de cera blanca y 
tendre com les palmes verges del fasser, y al
tres de cera groga com el rovell del ou, que 
també li servien de present pera ses amistats. 
Reservava una part de la cullita pera'ls ciris de 
fas de la Setmana Santa y pera les flors de co
lors de la lladania del Corpus. 

En tal ambent se purificaven ses idees è im
pressions de les lletjures de lo actual y de les 
menudencies de lo relatiu. Àdhuc se purifica
ven de l'espantós barroquisme de l'època, que 
esclatava en portades d'iglesia y portades de 
llibre igualment salomòniques y ventrudes; en 
torments de la carn y torments de la sintaxis; 
en hibridacions bordissenques de llatí macar-
rònich, castellà estrafet y mallorquí brufat de 
forasterismes, que lluhíen com la granissa y'ls 
platallons sobre una estofa més antiga y ja per 
tot arnada y plena de zursidures. 

Allavores el Lector Amengual treya del ar
mari un llibre in-4.°, relligat en pergamí y 
fermat ab aglans de fusta y bagues de cordelli-
na. Obríal per la darrera plana escrita, mulla
va sa ploma d'oca en el tinter d'obra valencia
na, y, d'una bastardilla repintada y conven
tual, apuntava un nou capítol: § viu, D'ALGU

NES COSES QUE GCORREGUEREN A NA MARÍA-AG-

NETA EN SA MINYONES Y DE CÒM ACOSTUMAVA FER 

ALMOYNA ALS POBRES. 
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Era la vida d'una d'aquelles flors de «posses
sió» mallorquina qu'embaumaren lesderreríes 
del sigle xvi y'ls comensaments del xvn, totes 
iguals en sa senzillesa, en sa dolçura, en sa 
humilitat. Poncelles camperoles, acostumades 
al rou del matí y al silenci de les pastures, en-
garlandaven de roselles sos grans capells de 
palma en les diades de juny y deixaven rastres 
de perfecció pels oliverars y dresseres de l'en-
contrada. Pobres espigoleres d'antiga avior 
bíblica, eran plascèvoles y amables com una 
Ruth sense Booz y sense Noem!. 

De nines havien rebutjat espontàniament la 
mamella materna en dies de dijuni y havien 
jugat a fer creus de canya y rosaris de marga
rides, passades per un bri de fenàs. De majo-
retes havien resat la corora per pujols y come-
llars, esfullant un brot de murta, y, desde'l 
turó, a quatre llegües de distancia, mirant a la 
Ciutat, la boira se'ls havia fet fonedissa y els 
murs de la Seu se'ls havien aclarit, com un vel 
de transparencia, fins deixarlos oir l'ofici y 
caure de genolls devant el cercle inmaculat de 
l'Hostia. Havien espiat als captaires qu'arriba-
ven al portal de la possessió y, ultra lo que'ls 
donava la «madona», posaven d'amagat en ses 
alforges la fogassa que constituhía sa racció 
setmanal ò'ls portaven l'escudella de llegum, 
fumejant y flairosa. 

Esperit sentimental de Mallorca, podrien 
ésser tingudes aleshores com l'emanació mís
tica de la terra meteixa, sedenta de contem
plació y miracle. Eran l'ànima subconcient de 
la vella pagesia, que brollava de ses pregoneses 
ab esquisitats insospitades. Havien sentit lle
gir, a costura ò en la llar paterna, una vida de 
Santa Clara, de Santa Catherina de Sena ò de 
qualqun'altre de les grans fundadores, y per 
sempre més quedaren segellades d'admiració, 
de castedat y sacrifici. Així, mirant al fons de 
la cisterna en la clástre del predi, ò per la gola 
dels pous venerables, camí dels figuerals, hi 
descobríen l'imatge d'una mongeta de cara 
rodona, oprimida pel rebozillo ò volant de 
llista; una mongeta que tornava les veus y re
petia'ls mots en la buhidor fresca y ressonant, 
y, ab signes afirmatius, movia'l cap y dolça
ment les encoratjava. 

Altres voltes, tornant a «les cases», a toch 

d'Ave-María, havien trobat una resplandent 
Comtesa ò Senyora, asseguda en el portell de 
la partió, la qual Senyora tenia els cabells 
com a brins d'or y els ulls com dues violetes, 
y les mirava, les mirava de lluny. Y quan la 
jova, tota avergonyida, anava a passarli per 
devant, Ella s'havia alsat diguent aquestes pa
raules:— «¿No ets tú la minyoneta que vol 
ferse caputxina?» — «Sí, Senyora mía, mes 
¡ay! que no'm volen.» — «No ploris; vésten a 
ciutat que jo t'ajudaré.» — Allavores la jove-
neta quedava com encegada y la Comtesa res
plandent se fonia en boyra, qu'en un tancar y 
obrir d'ulls no hi havia rastre de la seva apa
rició. 

Així s'anaven teixint, día per dia, aquelles 
existències ignocents y blanques. Així s'entru-
nyellaven els epissodis destinats, poch temps 
després, al pinzell dels deixebles dels Ma
rañas y Caraccios, que tornaven desde Italia 
protegits per purpuráis de la terra o per Grans 
Mestres de Malta y prelats pontificis. Aquelles 
escenes adornarien ben aviat els entrepanys y 
voltes de l'iglesia o les parets nues dels corre
dors. Obtindrien expressió pomposa y ample, 
desde les més senzilles de la minyonesa fins a 
les exaltacions y trànsits de la Benaventurada 
al obrírseli, entre núvols encotonats y grossos, 
l'entrada a la Iglesia triomfant. Allà apareixe
ria, ab sa gonella y gipó pagesívol, d'infant de 
possessió, cridant al seu entorn les tórtores y 
colomes del cel; socorrent als captayres; ne-
gantse a ser l'esposa d'un gallart hereu de la 
vila; rebent al locutori del convent la repulsa 
de ses pretensions; esperant llargues hores, de-
fallida, en un pedrís, baix dels polls de la 
Riera, qui s'apiadés de la seva solitut y indi
gencia; sofrint més tart humiliacions y des-
precis; entrant, per últim, al convent y edifi-
cantío de ses virtuts y de sa gracia, omplintlo 
de vols seràfichs y de sagetes d'Amor plogu
des dels castells y ciutats murades de la con
templació divina, deixant el cos incorrupte, el 
roseret florit y la cetlla vessant de celestials 
clarors. 

Fil per randa ho anava extenent el Lector 
Amengua!, d'una lletra sempre ferma y sos
tinguda, expressió de sossech, de silenci, d'or
dre. Fins qu'un dia també li arribava'l torn; y 
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com la l lum del estadal a la finestra oberta, 

d 'una buada de vent més forta s'aclucaven 

sos ulls, dexant uns rellotges comensats, el 

rusch sense protector y la vida del «lliri de 

Son Ferrandel!» no del tot acabada. Fou e n -
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terrat en la capella del Roser, ahont encara hi 
hà la llosa ben llegible: VAS DEL R V D . F R . AN
TONI AMENGUAL Y ORDINES, NATURAL DE PETRA. 

PASSÀ D'AQUEST MÓN' A 3 D'ABRIL DE MDCCXXI . 

R. M. D. E. D. E. L. P . L. E . 

M. S. OLIVER 
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El catalanisme de Ramon Muntaner. 
ii 

LA escena s'obre a la lluyta secular entre 
Fransa y Aragó. Es la vella disputa de 

Guelfes y Gibelins trasportada a la nostra terra. 
Per això'l brau Muntaner comença historiant 
la interminable disputa entre Frederich d'Us-
henstaufen y la Santa Seu. Ell no vol dir de 
qui fou la culpa, però si cerquem be ja troba
rem qui'ns ho dirà. Al morir l'Emperador 
deixa tres fills, tots bons cristians y sobirans, 
però'l clero remou cel y terra per despossehir-
los. No'n treu rès, perquè ni Lluís, Rey de 
França, ni Eduart, Rey d'Inglaterra, volen 
pendre part en aquella creuada a la inversa, 
Pere'l Gran menys que ningú per estar casat 
ab la filla de Manfred de Sicilia, un dels prín
ceps a qui arriba la sentencia per segona gene
ració. Però estava de Deu qu'aquella pau no 
havia d'esser de durada. 

La discordia nasqué com sempre d'una dóna. 
S'ha dit que per un got d'aygua vessat es perdé 
la batalla de Malplaquet. Per una cadira, Sici
lia fou entregada als francesos. Lluís, Rey de 
França y Carles d'Anjou, estaven casats ab 
dugués germanes, filles del Comte de Proven-
sa. Succehí qu'en una afectuosa y solemne 
entrevista que tingueren, sols la muller del 
sobirà pogué seure, en rigor del ceremonial. 
La germana ofesa y ressentida, pretextà una 
indisposició, es tancà a sa cambra y allà don-
gué curs a son plor. Quan el seu marit, que la 
volia més que cap home al món pot voler una 
dóna, la trobà d'aquell modo, prou li pregun
tà què tenía y qui l'havia afligit y si necessita
va qui la vengés. 

¡Quina escena shakspeariana! La primpcesa 
aixugantse'ls ulls confessa'l seu plany y la seva 
humiliació. Ella no té secrets per qui la estima 
tant. ¿No es indigne veures rebaixada al nivell 
d'una Comtesa? ¿No es ella tant com la Rey-
na? Carles d'Anjou li jura ab un petó de foch 
qu'avans d'un any serà Reyna a son torn. No 

foren vanes paraules. El Comte feu armar 
cinch galeres y anà a conferenciar ab el Papa 
que ben poch l'esperava. Un cop reunits els 
cardenals, son discurs fou ben explícit. Ell sol 
es comprometía a fer lo que no pogueren tants 
senyors, a destronar el Rey Manfred. Però 
avans li calían diners y ell no'n tenia. ¿N'hi 
deixaria la Santa Iglesia? El Papa s'aixecà a 
abrassarlo com fill sumís de la Santa Seu y 
com Rey de Sicilia. El bon cronista y fi polí-
tich qu'es Muntaner obra aquí un parèntessis 
per execrar aquell dia fatal qui causà als cris
tians la pèrdua de les terres d'ultramar, qui 
feu caure l'Anatolia en poder dels turchs y 
sobre tot costà tanta sanch de fidels. 

Marxà'l Comte ab dugués corones y un Car
denal. La vanitosa Comtesa fou coronada a 
Marsella y li faltà temps per empendre un 
viatge a París ab son marit sols per seure al 
costat de la Reyna. No somriurem d'aquesta 
trivialitat sens recordar que'l món ens dona 
cada dia exemples semblants. ¿No's perden 
homes avuy a la Borsa pera comprar anells de 
brillants a ses mullers? El Rey de França no 
mirà ab bons ulls aquella calaverada, però 
¿què hi podia fer? Carles d'Anjou reuní forces 
y ab ajuda dels barons francesos entrà a les 
terres del Rey Manfred. 

Aquest, lleal cavaller, l'esperà a peu ferm. 
La batalla fou dura y fora estada desastrosa 
per els angevins sens la trayció dels Comtes 
Caserta y de la Serra que's passaren a l'ene-
mich. L'espectacle no era nou a Italia. Man
fred lluny de desanimarse es llençà allà ahont 
vegé onejar el penó de Carles. Fera resultà la 
acció qui durà del matí al vespre. Manfred 
hi perdé la vida y les seves tropes fugiren com 
vol de perdius. L'ambiciós Comte reheixía ab 
la seva. Al fi era Rey de Sicilia y la seva muller 
podía alternar ab la de Lluís IX. La desgra
ciada illa presa de serrahins, de normans, de 



Empori 277 

alemanys, cambiava per quarta vegada d'amo 
y no per cert per millorarne. 

Y ara comença la pàgina negra de l'historia 
angevina. Conradi d'Alemanya volgué venjar 
la mort de Maníred, y's presentà ab un exèrcit. 
Carles surtí a trobarlo y'l vencé. El desgraciat 
Conradi per el delicte de reclamar la herencia 
paterna fou decapitat com un criminal. To
thom censurà aquella vilesa, però ningú feu 
rès més. El Comte d'Anjou regnava sens opo
sició ab fama ja d'invencible, y'l nostre Pere'l 
Gran meditava una campanya al Noit d'Afri-
ca, aquest mal somni perpètuu dels pobles 
ibèrichs. No deixà per això de pensar en la 
venjança del afront rebut. Sa muller era filla 
del malhaurat Maníred y'ls seus fills duyan la 
seva sanch. Però la passió es una cosa y la po
lítica un'altra. Pere'l Gran era massa diplomà-
tich per exposarse a la sort de Conradi. 

Tres foren els pensaments que li vingueren 
al magí desseguida. El primer qui podria aju-
darlo, ò en tot càs, de qui devia guardarse. El 
segon, d'ahont treuría'ls cabals necessaris, 
perqué a la guerra més qu'enlloch, no's fa rès 
sens diners. El tercer, còm podria maniobrar 
tant secretament que ningú sabés més qu'ell lo 
que portava de cap. De moment, debía comp
tar ab l'enemistat de la Iglesia, la més gran 
potencia a la cristiandat, y la de França, la 
més antiga Casa reyal. A ningú s'hauria acon-
cellat que no li hagués dit d'abandonar aquella 
quixotada. Però ell no podia estàrsen. Els sos
pirs de la Reyna li arribavan al cor. Y aixís es 
decidí a comensar per assegurarse de les dispo
sicions de Fransa. 

Per aquest costat no anavan tan malament 
les coses. Pere'l Gran y Sant Lluís eran els 
amichs més ferms y fidels del seu temps. De 
joves s'havían jurat pau y concordia perpètua 
havent combregat en una mateixa hostia. El 
Rey de Fransa duya als arnesos del seu cavall 
les armes d'Aragó d'un costat y les flors de 
lliri d'un altre. No era de témer, donchs, cap 
felonía. Y, aprofitant la ocasió d'haver de re
clamar justicia en nom del Rey de Mallorca 
per unes depredacions dels francesos a Mont
peller, marxà a Tolosa ab aquest per parlar ab 
el Rey de França. Carlos d'Anjou hi envià per 
sa part, al Príncep de Tarento per destorbar la 

influencia, que ja li constava que no era petita, 
del Monarca aragonés. 

La situació estava tivant a Orient. Miquel 
Paleòlech acabava d'apoderarse de Constanti-
nopla fins aleshores capital del Imperi Franch 
y recelava de Carlos d'Anjou com restaurador 
del poder llatí. Me caldria la vasta erudició 
oriental del meu estimat mestre'l doctor Ru
bió y Lluch per esbrinar lo qu'hi hagi de cert 
a les intrigues de Joan de Pròcida y Miquel 
Paleòlech per distreure'ls francesos a Sicilia y 
privarlos de venir a Constantinopla. En tot 
càs, els francesos qui durant dugués centúries 
debían estar aliats ab els Turchs y fins al si-
gle xix havían de defensar a Crimea l'estandart 
espellifat de la mitja lluna, son els darrers qui 
poden acusar als catalans de complicitat ab els 
enemichs dels llatins. Al menys els qui vol-
tavan Lascaris y Paleòlech eran europeus y 
cristians. Els aliats de Francesch Primer, 
Lluís XIV y Napoleón III, en cambi, eran y 
han sigut sempre enemichs de tot lo qu'ha fet 
honor, la forsa y la grandesa del nostre Conti
nent. Recordarem que no més lluny qu'en 
1683 un exèrcit turch assetjava encara Viena? 
Pero tornem als quefers de Sicilia. 

Els qui s'admiren de les escenes de malhu
mor qu'animen la diplomàcia d'avuy poden 
trobarne antecedents a la Conferencia de To
losa. El Rey en Pere feu un posat el més agre 
del món al Príncep de Tarent, malgrat les 
exhortacions dels Monarques de França y Ma
llorca. 

En và li feren present qu'essent casat ab 
la filla del Rey d'Hungría li tocava obsequiar-
lo per parentiu. Rès hi feu rès. Les negocia
cions sobre'l Bisbat de Maguelonne seguiren 
avant ab satisfacció per abdues bandes y'ls 
sobirans es separaren marxant el Princep de 
Tarent ab el Rey de Mallorca. Veritat que de 
poch serví aquella ditxosa conferencia perquè 
un bell dia'ls francesos entraren a Montpeller 
y allà romangueren entre excuses y amena
ces... qu'encare n'han de sortir. Aquí'l brau 
patriota s'atura per profetisar mals sens fi als 
dos Regnes per aquella villanía qu'un jorn ha 
de costar cara a Fransa. ¡Pobre Muntaner! Les 
teves prediccions no s'han complertes, y quan 
cinch cents anys després un periòdich trans-
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pirenàich ha parlat de la patria catalana'ls qui 
ho repetiren aquí s'han vist tancats a la presó. 
Però no volem recordarli rès al senyor Prat de 
la Riba. 

El Rey en Pere es cregué assegurat per la 
banda de Fransa y's dirigí aleshores a Castella. 
Aquesta era'l mal somni de la Casa d'Aragó, 
malgrat els castellans que sempre havían mili
tat als seus exèrcits. Era un vehinat turbulent 
y sorollós que convenia tenir quiet avans 
d'empendre una expedició a Sicilia. Corrían 
aleshores els dies etzarosos dels Infants de la 
Corda y'l Príncep don Sanxo, que's disputa-
van la herencia del dèbil Alfonso el Sabi. El 
Rey d'Aragó segrestà al castell de Xàtiva als 
Infants — aquests fills d'Eduart de Castella — 
y aixís es reservà la ocasió de moure una 
guerra dinàstica a Castella si don Sanxo es 
mostrava testaferm. Aquest proclamat ja hereu 
de la corona per son pare, cercà desseguida la 
bona amistat del Rey d'Aragó, però ell (En 
Pere) qui coneixia als castellans y'ls sabia més 
pródichs de promeses que de fets, li feu jurar 
condicions. Don Sanxo s'avingué a tot — ¿po
dia fer altra cosa? — a guardar una part del 
Regne per sos nebots quan fossin majors, a no 
hostilisar may al Rey d'Aragó, a conclourehi 
una aliansa perpètua. Més tart veurem el cas 
que va ferne. Els cavallers compleixen tant en 
amistat com en amor. Souvent prince varie 
diríem parodiant a Francesch Primer. 

La fortuna semblava somriure al Rey en 
Pere. No acabava d'arribar a Valencia quan 
rebé'ls emissaris del Soldà de Granada dema
nant la pau ab richs joyells y presents. Una 
treva fou concertada per cinch anys a la qual 
may s'hauria avingut el príncep català sens la 
set de venjança per els morts de Sicilia. Ales
hores aixecà cabals per tot el Regne ab parau
la d'emplearlos en empresa d'utilitat per ell y'l 
poble. Mentrestant el Príncep de Tarento tor
nava a Italia y comptava a Carles d'Anjou la 
freda acullida del Rey d'Aragó. Una espina es 
clavà al cor del orgullós Monarca, però aviat 
es serena, refiat de ses inmenses ventatges. En 
primer lloch, era reputat el príncep més destre 
y coratjós del món d'ensà de la mort del Rey 
en Jaume, després possehía'ls dominis de 
Manfret lo que'l feya'l sobirà més poderós. 

¿Qui resistiria al home qu'a més de Comte de 
Provença y Anjou era Senador de Roma, Vi
cari general de Toscana, Lombardía y les 
Marques d'Ancona, y de tots els paíssos d'ul
tramar, quefe suprem dels cristians d'Orient, 
de les Ordres del Temple, del Hospital y 
Teutònica? Finalment, encara disposava dels 
llamps del Cel com protegit del Pontificat, 
gran gonfaloner y governador per la Iglesia de 
Roma. Afegim que'l Rey Felip de França'l 
secundava ab tot son poder. ¿Qui podia opo-
sàrseli? Muntaner diu senzillament: No havia 
comptat ab un altre poder: el de Deu. 

Entretant, els oficials del Rey Carles pre
nien Sicilia per país conquistat, tant qu'era 
miracle que'ls habitants no'ls degollessin. Pero 
el geni nacional a Italia may ha conegut aques
tes rebelions de tot un poble contra l'extranger 
qui's perllongan en forma d'una campanya y 
arriban a causar desastres, sinó a vencer l'ene-
mich. 

Fins al sigle xix la intervenció de Carles 
Albert acabà en una fuga, els plans del Comte 
Cavour sols maduraren per l'auxili de Napo
león y Bismarck. L'italià es. valent y apassio
nat, però no pacient y ferm. Ab tot, l'any de 
gràcia 1282, debía ocórrer a Palerm una tra
gedia qui, de la historia passant a la poesia, 
havia d'esser prou a inmortalisar Sicilia. Par
lem de les famoses Vespres. 

Era per les festes de Pasqua. Hi hà una 
iglesia a Palerm prop del Pont del Almirall (1) 
ahont totes les dones de la vila s'apleguen 
per la benedicció. Aquella vegada s'hi troba
ven molt belles dames. Els sargents francesos 
qui les vegeren acompanyades de varis nobles, 
llurs parents, pretextaren qu'aquests duyen 
armes y debían registrarlos. Després d'un re
gistre infructuós acusaren a les dames de te
ñirles amagades, a fi d'inventar una excusa 
per... Hi hà coses que la pluma's resisteix a 
escríureles. Els francesos sempre s'han perdut 
pel mateix pecat. Un moment d'alegria sol
dadesca, potser regada d'un xich de Marsala, 
fou prou a costalshi Sicilia. Dels insults que 

(1) Vol dir l'Almirall Jordi d'Antioquia baix el Rey Roger. 
La iglesia grega del sigle xn dita Sania Maria del Ammiraglio, 
s'anomena també San Simone ò la Martorana del cognom dels 
fundadors d'un monastir adjunt. 
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seguiren a tanta brutalitat vingueren als cops. 
Els sargents s'hi feren a vits de bou, el poble 
s'amotinà y les pedres volaren entre crits de 
¡Morin els francesos! En un instant tothom 
corre a les armes y tots quants francesos es tro
baren foren degollats. La gent sublevada acla
mà Alcynipp per capità y aleshores començà per 
tot Sicilia una percaça dels malehits extrangcrs, 
ni més ni menys que conills. Muntaner aplau
deix aquesta rebelió del poble més sofert y lleal 
de la terra, qui executà en aquells orgullosos 

R EVUE SOGIALISTE (Maig). — Hubert 
Bourgin s'ocupa en aquesta Revista de 

La doctrina de Pecqueur, escriptor socialista 
mort el 1887, les idees del qual tenen sobretot 
importancia per haver fet passar, més ò menys 
transformats, nombrosos elements de la doc
trina de Fourier a les teories de Karl Marx. 
L'article, qui no acaba en lo present número, 
està dividit en capítols dels que'l primer se 
titula: Los principis de la moral social. El so
cialisme, segons Pecqueur (1849), es la ciencia 
social, la ciencia qui dèu fer regnar la felicitat 
y per assolir aquest fi ha d'establir l'unió 
y la solidaritat. Com se veu, fa dependre la 
definició del socialisme de la concepció & prio
ri de la felicitat humana, y en conseqüència 
posa la moral com a base de la economia na
cional y del socialisme. 

La lley fonamenta! de l'ordre moral, en lo 
qui fa referencia a les relacions d'home a ho
me, es la lley de caritat y de justicia, però al 
determinar quina de les dugués es superior, el 
pensament de Pecqueur no es segur. 

En el segon capítol, titolat: Els principis de 
l'organisació social, exposa en Bourgin que 
sols ab un règim d'associació conforme a les 
aspiracions de la conciencia's podrà realisar la 
solidaritat que la conciencia demana. L'idea 
d associació porta ab ella la qüestió de les re
lacions entre l'individu y la societat qu'en 

la justicia de Deu, qui si consent un temps al 
pecador, fa caure'l seu glavi sobre'ls malvats. 
El Rey Carlos irritat d'aquella injuria a son 
poder reuní un exèrcit de quinze mil homes 
per assetjar Messina. Es aixís com moltes ve
gades els Monarques fan justícia als pobles, 
qui quan ne demanen no son escoltats y quan 
se la prenen son exterminats. Hi hà moments 
qu'un es sent temptat de donar la rahó als sec
taris de Kropotkin. 

W. COROLEU. 

Pecqueur resol en sentit socialista al dir que 
l'individu no viu més que pel reflexe d'exis
tència que la societat li comunica, y això en 
conseqüència, fa dependre la felicitat dels uns 
de la felicitat dels altres, y porta la necessitat 
de «ordenar totes les coses en la societat pera 
que'ls injustos, los egoistes ò'ls viciosos no 
puguin explotar els justos, els desinteressats, ò 
els virtuosos». 

L'organisació económica y la solució del pro
blema social es lo tercer capítol de la mono
grafia. 

En ell, segons Pecqueur, se diu que la lluyta 
està entaulada entre'ls qui tenen y'ls qui no 
tenen, y aquesta lluyta pot ser acabada ò ab el 
repartiment de riqueses, ò ab el manteniment 
de la miseria, ò ab un gran aument de pro
ductes. Aquesta última solució es la sola ad
misible. 

J OURNAL DES ECONOMISTES, Paris, 
15 Mai. — «La Banqueroute du Socialis

me de la Chaire» M. Ives Guyot. 
Prenent peu d'unes complantes científiques 

del eminent economista alemany Adolf Wag-
ner, publicades en la «Fornightly Review», 
lu Guyot estén la papeleta de defunció al 
socialisme de Càtedra, tronant de pas contra'l 
poch respecte que'ls professors alemanys han 

Revistes 
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guardat per la llivertat de l'ensenyança en llur 
terra, acusantlos de plegarse a conveniències 
polítiques en ses explicacions avans qu'ate-
nirse a la explicació de la veritat científica. 

No obstant, creyem que no està en lo just 
Mr. Guyot. A Alemanya la economía política 
ha sigut considerada sempre en son aspecte 
pràctich de forma d'administració y del fisch, 
fugint de les concepcions idealístiques ingle
ses, millor dit, no considerantla ciencia (i). 
De més a més, l'influencia de la escola histó
rica alemanya fundada per Savigny, qui posa
va'l tradicionalisme com un parapet per pro
tegir l'alemanya contra'ls principis del any 89 
y'l contagi de la Revolució francesa, han con-
tribuhit juntament ab Thunen List y Roscher 
a fundar y edificar una veritable economia na
cional alemanya. 

R EVUE POLITIQUE ET PARLAMEN 
TAIRE, 10 Mai 1907. —«Les Syndicats 

de Fonctionnaires et le Projet du Gouverne-
ment». Fernand Faure. 

¿El dret d'associació dels funcionaris pú-
blichs a Fransa necessita reglamentació 
mitjansant una lley particular? Veus aquí una 
de les qüestions més àrdues qu'han preocupat 
al Gabinet Clemenceau. Faure ab la claretat 
de criteri a que'ns té acostumats, se decanta a 
la negativa, primer perque'l sindicalisme — 
que a això es va — en els cossos dependents 
del Estat no té rahó d'esser, per tal que son 
evidentment superficials les semblances que hi 
pot haver entre l'Estat y un patró ordinari 
respecte dels seus subordinats. Els funcionaris 
del Estat tenen per missió el servir els inte
ressos generals. El lligament y les obligacions 
que'ls caracterisen respecte del Estat, son esta
blertes per un acte de sobirania, per la lley, 
nó per cap contracte privat entre dugués parts 
posades demunt d'un mateix peu d'igualtat y 
segon perquè per exercir el dret d'associació, 
existexen a Fransa dugués lleys, la general de 
primer de Juliol de 1901 y la especial de 21 de 
Mars de 1884, la primera aplicable a tots els 
ciutadans, funcionaris inclòs, la segona als 

(1) Vegis Ad. Wagner: «Les fondements de l'Economie po-
litique». 

patrons obrers y assalariats, pertanyents a la 
industria y al còrners. 

«Malgré tout», que diuen ells, Clemenceau 
en 11 de Mars passat, presentà a la Cambra de 
Diputats un progecte de lley relatiu a les asso
ciacions de funcionaris, en la qual exposició de 
motius se llegeix una esperança tan candorosa 
com aquesta «libres desormais (els funciona
ris) de s'associer pour la sauvegarde de leurs 
interets professionnels, sauront justifier la 
confiance que leur est temoignée par le gou-
vernement de la Republique». La por fa fer 
moltes coses. El Govern francès ha resolt la 
qüestió dels sindicats de funcionaris sense 
pronunciar el mot «syndicat». 

R IVISTA ITALIANA DE SOCIOLOGIA, 
Anno XI, Fase I. «La concezione natu

ralística delí' universo é la Sociologia.» L. 
Cumplowicz. 

Dintre la tendencia franca y declaradament 
positivista del autor, s'hi nota una evolució 
patentíssima. La seva sociologia era avans la 
monística de Haeckel. Avuy tendeix al monis
me de Ratzenhofer, autor de «Die soziologis-
che Erkeuntniss», 1898. De Ratzenhofer son 
aquestes paraules resum del treball eruditíssim 
de Cumplowicz: «El coneixement progressiu 
y sistemàtich de la naturalesa social del home, 
farà més fàcil I'intuició de la lley unitaria de 
tots els fenòmens y sobres la base del coneixe
ment de la ciencia natural arribarem a la cer
tesa de que'ls fenòmens socials coincideixen 
genèticament ab tots els altres fenòmens de la 
vida». 

A senyalar, diu, Cumplowicz, un concepte 
original de la sociologia. Segons ell, aquesta 
ciencia sense prevencions se cenyeix al estudi 
dels fenòmens y fets del món social que son el 
sorgiment, la formació y'l desenrotllo dels 
grupus socials, del Estat y del món civil, lley 
social y lley del poble, lley de raça y de relli-
gió, lley econòmica y de classes, evolució eco
nòmica y del dret. Ses indagacions portan a 
treballar pel descobriment de la lley que ho 
governa tot, lley que segons l'autor pot conci-
liarse ab el monisme ò sia el concepte unitari 
del Univers. 

Establiment Grdfich i Thomas 
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