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Poètica d'Aristòtil 
(Acabament.) 

XIV 

Medis dexitar la compassió y'l temor. 

i. El temor y la misericordia poden ser 
produhits per l'espectacle, y poden també pro
venir de la meteixa trama de l'acció; y això es 
lo preferible, y obra de millor poeta. Perquè 
l'acció ha d'esser tal, que sense vèurela, de 
sols sentirho ha de néixer el temor y la miseri
cordia per la força meteixa de les coses: com li 
passarà a qui senti la fábula d'Edip. El bus-
carho per l'impressió del espectacle es menys 
artístich, y va lligat al auxili que vulgui donar 
el director. 

2. Quant als que per l'espectacle'n comptes 
del temor busquen produhir l'espant (i), rès 
tenen que veure ab la tragedia: aquesta no ha 
de produhir tota mena de plaher, sinó solza-
ment el seu propi. 

3. Ja que'l poeta per l'imitació ha de bus
car el plaher de lo temible y de lo misericor
diós, es clar qu'això ha de treureho de l'acció 
meteixa. Veyam donchs quines son les coses 
que causen el temor, y quines la misericordia. 

4. Es clar que l'acció passa ò entre perso
nes que son amigues, ò be enemigues, ò indi
ferents. Si un enemich mata un enemich, cap 
efecte de misericordia causa ni'l ferho ni'l pre-
pararho, fóra del desenllaç tràgich en si me-
teix: y lo meteix s'ha de dir si son persones in
diferentes. Mes quan la desgracia neix entre'ls 
qui s'estimen, com si un germà mata son 
germà, ò li busca la mort, ò un altra consem-
blant desgracia; ò be passa això entre fill y 
pare, entre mare y fill, entre fill y mare, alla-
vors es tenen els contrasts que cal buscar. 

5. Cert que no's poden mudar les tradi
cions, com la mort de Clytemnestra per Ores-

(.1) La paraula qu aquí posa l'autor es TSpaTÉaSeç, la qual 
defineix en la Naixensa dels animals IV. 77a, dihent qu'es«lo 
que succeheix fóra de lo general y acostumat», com si digués
sim monstruós y per lo tant espantable. 

Anyl. N."6. Juny 1907. 

tes, y la d'Erifyle per Alcmeon; però'l poeta 
ha de trobar medis de presentaries convenient
ment. 

6. Espliquèm un xich en qu'està aquesta 
conveniencia. L'acció tràgica's pot presentar 
com feta a ciencia y plena coneixensa a la ma
nera dels antichs, com la Medea d'Eurípides 
mata sos fills; ò be pot esdevenir sense conèi
xer sa terribilitat, y després saberse qu'era per
sona estimada, com l'Edip de Sófocles. En 
aquesta pessa'l crim d'Edip passa fóra del dra
ma; mes pot ser en la meteixa tragedia com en 
PAlcmeon d'Astydamas, ò com Telegonos en 
P Ulysses ferit. Encare hi hà una tercera ma
nera, y es quan un vol cometre un crim fatal 
sense coneixement de la persona, y la coneix 
avans d'acabarlo de fer. Fora d'això no hi hà 
medi; perquè la desgracia ò's fa ó no's fa; y es 
sabentho, ò sense saberho. 

7. De tots aquests modos el pitjor es deter
minarse al crim coneixent la persona, y a la 
hora de ferho recular; perquè hi ha tota la part 
odiosa sense la tràgica, per falta de catàstrofe. 
Per axò'ls poetes no ho fan aixís sinó poques 
vegades, com passa en VA ntígone entre Hemon 
y Creson (i). Queda, donchs, que l'acció's 
faci, y lo millor es que's faci sense saberho, 
y que's conegui després; perquè aixís el fet no 
es odiós, y Panagnòrisis es d'un efecte que 
pasma. Pro de totes tres maneres la millor es 
la darrera, aixís com en Cresfontes (2) Merope 
vol matar son fill, y quan el coneix torna en
rera; igual passa en ïlfigenia ab la germana y'l 
germà, y en la Hel-le (3) el fill anava a entre
gar sa mare, quan la reconeix. 

8. Per això, com he dit avans, les tragèdies 

(1) No's referirà Aristòtil a l'Antigone de Sófocles, ahont 
no passa aixís; sinó a un altra pessa del meteix nom, com la 
d'Euripides de que no més en queden fragments. 

(2) Es una pessa d'Eurípides. 
(3) Cap noticia se sab d'aquesta obra. Per això algú ha pro

posat llegir 'AvuÓTCig, tragedia d'Euripides de que'n queden 
uns cinquanta versos. 



282 Empori 

no versen sinó sobre poques famílies. Els poe
tes a cop de buscar han trobat, per etzar y no 
per medis artístichs, aquests fets tràgichs, y no 
tenen més remey que acudir a les cases ahont 
passaren. 

Y ab això n'hi haurà prou sobre la natura
lesa de l'acció y ses qualitats. 

XV 

Els caràcters. 

i. En lo que pertany als caràcters, quatre 
coses s'han de tenir presentes, y la primera y 
principal es que siguin bons. Hi haurà caràc
ter en un drama si, com hem dit (i), l'acció 
ò'l diàlech manifesten una intenció, y segons 
aquesta sigui bona ò dolenta, serà tal el caràc
ter. Aquesta observació agafa tota classe de 
gent: una dona y un esclau poden ésser bons, 
encara qu'en general la dóna no'n sigui gayre, 
y l'esclau gens. 

Lo segon es qu'encaixin be. Hi hà un ca
ràcter viril, mes a una dóna no li està be ésser 
valenta y terrible. 

Lo tercer es que siguin ben imitats, lo qual 
es diferent de sa bondat y conveniencia dites. 

Lo quart que siguin constants; perqu'enca-
ra que l'original de que per imitació's copia 
sigui un caràcter desigual, ha de ser constant 
en serho. 

2. Com exemples de caràcters dolents sen
se necessitat hi hà'l Menelaos del Orestes; de 
caràcters disconvenients y mal encaixats, la 
com planta d'Ulysses en la Scylle (2) y'l parla
ment de Melanippe (3); de caràcter inconstant 
Ifigenia a Aulis (4): quan prega no s'assembla 
en rès a la que's presenta després. 

3. En els caràcters, igual qu'en la compo
sició de l'acció, s'ha de buscar sempre lo ne
cessari ò lo verossímil, de modo que si un tal 
fa tal cosa, sigui perquè ho demana la necessi
tat ò la conveniencia; si això ve derrera de lo 
altre, lo meteix. 

(1) En el p. VI. 9. 
(a) No se sab qui fou l'autor d'aquesta obra. 
(3) Melaníppe'l sabi es el títol d'una tragedia d'Euripides 

que s'ha perdut. 
(4) Tragedia d'Euripides. 

Les màquines en el desenllaç (1). 

4. D'aquí ja's veu que'l desenllaç del dra
ma ha de sortir de ses meteixes entranyes, y 
no per una màquina com en la Medea, ò com 
lo de la tornada en la Iliada (2). La màquina 
serveix pels successos de fora del drama, ja si
gui qu'han passat avans y'l personatge no pot 
saberlos, ja sigui que vindran després y neces
siten ser anunciats y profetisats, suposat com 
suposem que'ls deus ho saben tot. L'acció no 
ha tenir res fora de rahó: si hi ha d'entrar 
quelcom, que sigui fora de la tragedia, com lo 
que passa en YEdip de Sófocles. 

S'han de millorar els caràcters. 

5. Ja que la tragedia busca per imitar els 
homes millors, hem de fer com els bons retra
tistes. Aquests agafen la línea propia, donen 
la semblansa, però la milloren: aixís meteix el 
poeta qu'imita un caràcter encès, ò pacífich, ò 
d'altre consemblant, ha de donar un model de 
mansuetut ò de duresa; com l'Aquiles d'Aga-
ton y d'Homer. 

6. Això es lo que s'ha de tenir en compte, 
y ademes tots aquells sentiments que neixen 
naturalment de tota poesia, contra la qual es 
fàcil faltarhi moltes vegades; mes sobres això 
ja n'he parlat prou en altres obres publicades. 

XVI 

Anagnòrisis. 

I; La definició de l'anagnòrisis l'he donada 
més amunt (3): en quant a ses formes, la 
menys artística y la que sovinteja més per fal
ta de recursos, es la que's fa per senyals. D'a
quests uns son naturals, com «la liansa que 

(1) Aquest número sembla ben be fóra de Iloch y es un ar
gument de la pertorbació qu'hi ha en el text de la Poètica. 

(2) Iliadall. Í55-1H4. Arisiòtil critica l'intervenció de Juno 
y Minerva que dissuadeixen els Grechs d'entornarsen, igual 
qu'en la Medea d'Euripides l'aparició del carro que li envia'l 
Sol per arrencaria del furor de Jason. 

(3) P.XI. 2. 
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porten els fills de la terra» (1) (Tebes), ò les 
estrelles de Carcinos en Tyeste; d'altres son 
sobrevinguts, ò en el còs, com les costures de 
una ferida, ò distints del còs, com collars, ò 
la barqueta en Tyro (2). Y tots es poden usar 
ab més ò menos art; aixís la ferida d'Ulysses 
d'una manera'l dona a conèixer a la seva dida 
(3) y d'un'altra a n'els pastors (4); son menos 
artístiques aquelles anagnòrisis en que s'ha de 
creure, y altres consemblants; però les que ve
nen de peripecia, com en l'escena del Bany (5), 
son millors. 

2. La segona classe d'anagnòrisis es la que 
inventa'l poeta, y es poch artística. Per exem
ple Orestes y sa germana en la Ifigenia es re
coneixen mútuament, ella's fa conèixer per la 
carta, ell per senyals, y tot el poeta s'ho fa com 
se vol, no fa lo que vol la fábula: per això s'a
costa molt a la falta que deya, perquè igual
ment podia l'altre portar algun signe. Un altre 
exemple'ns el dona Sófocles en «la veu de la 
Uensadora» (6) en el Tereus. 

3. La tercera classe la porta la memoria, 
per rahó de que desperta algun sentiment en 
vista d'algun obgecte. Per exemple, en els 
Cypris de Diceogenes Teucer veyent un qua
dro esclata en plor, y en l'apolech d'Alcinous 
(7) Ulysses sentint un citarista,'s recorda de 
quelcom, y's posa a plorar: y per això un y al
tre son coneguts. 

4. La quarta neix d'un silogisme, com en 
els Choeforoi (8) Electra pensa aixís: n'ha vin
gut un que se'm assembla; no hi hà qui'm re
tiri sinó Orestes; donchs aquest es el qu'ha 
vingut. Tal es lo de Polyeidos el sofista en la 

(1) Alguns refereixen aquestes paraules a una tradició con
tada per DionChrisòstomos y sembla qu'aludiria a Tebes: altres 
pensen si's podria parlar dels S T O X O T O Í nats de les dents del 
drach que va sembrar Cadmos. Tampoch se sab de quina obra 
son aquestes paraules. 

(») Tragedia de Sófocles que s'ha perduda. Aquesta bar
queta es el bressolet ahont foren posats els dos fillets de Tyro. 
Ct. Odyssea XI. 235. 

(3) Odyssea XIX. 386. 
(4) Odyssea XXI. 217. 
(3) Es l'escena a que's refereix avans, en que la dida coneix 

a Ulysses. 

(6) Podria fer referencia al fet d'haver Filomele descobert a 
Procne I'atentat de Tereus brodant unes lletres en un peplos 
que li va enviar. 

(7) C l Odyssea VIII. 5 i . 
(8) Cf. Choeforoi. 166-234. 

Ifigenia, ahont es natural qu'Orestes discorri 
que si han mort sa germana, també'l mata
ran a n'ell; y lo del Tydeus de Teodectos, en 
que'l personatge ve per trobar son fill, y'l 
maten a n'ell; y finalment lo dels Fills de Fi-
nees (i), ahont les dones veyent el lloch, dis
corren qu'està destinat que morin allí, ja qu'a-
11 í les han posades. 

5. Per fi hi hà una anagnòrisis que neix 
d'un ials discurs del espectador; aixís en l'Ulys
ses fals missatger (2), per un cantó diu el que 
parla que coneixerà un arch que may ha vist, 
per altre lespectador creu qu'aquest es el medi 
de l'anagnòrisis, y d'aquí ve'l paralogisme. 

6. La millor de totes les anagnòrisis es la 
que resulta dels meteixos fets, quan son natu
ral desenrotllo porta un efecte tràgich, com 
en YEdip de Sófocles, y en la Ifigenia qu'es na
tural que vulgui escriure una carta. Aquestes 
son les úniques que van sense collars y senyals 
inventades. Després d'aquestes venen les que's 
fan pel raciocini. 

XVII 

Posició del poeta al fer sa obra. 

1. Es necessari que'l poeta quan lliga l'ac
ció del drama y treballa en buscar l'expressió 
del llenguatge, s'ho posi tot lo més vivament 
possible devant dels ulls: aixís mirantho ab 
aquesta claretat, com si realment s'hi trobés 
com espectador, encertarà lo que justament 
convé, y no se li amagarà rès de lo contrari. 
Una proba d'això es la repulsa que se sol fer a 
Carcinos: Amfiaraos sortia del temple, cosa 
que no veyen els espectadors y rès ne sabien, 
y per això s'enfadaren quan el vegeren presen
tarse a l'escena. 

2. En quant sigui possible, ha de posarse 
també en la situació meteixa dels personatges: 
perquè'ls que senten la passió, naturalment la 
fan sentir ab molta forsa; el qu'està mogut 
mou, y'l qu'està enfadat irrita de debò. Per això 
la poesía es propia d'esprits impressionables ò 

(1) D'aquesta obra y del Tydeus no se'n té altra noticia que 
la qu'aqui'n dona Aristòtil. 

(2) Tampoch se sab rès d'aquesta pessa. Algú ha suposat 
que podia ser un segon titol del Filoctetes de Sófocles. 
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exaltats: l'un els fa plàstichs, l'altre entusias
tes (i). 

3. El poeta convé que primer es proposi 
el plan general del drama, y després afegirhi 
episodis y desenrotllarlo. Vull dir que primer 
es miri'l fet en abstracte, per exemple'n el cas 
d'Ifigenia: Una noya portada al sacrifici que's 
fon misteriosament dels ulls dels sacrificadors, 
es transportada a un'altra terra ahont es lley 
sacrificar tots els forasters a la deesa, y li do
nen a n'ella aquest ministeri. Temps després 
s'escau qu'arriba allí'l germà de la sacerdotesa 
(el que'l deu per certes rahons donà sobre això 
un oràcul, y'l fi perqu'ell hi anava (2) ja van 
fora del fet general); arriba donchs, l'agafen, y 
quan l'anaven a sacrificar, ve l'anagnòrisis, ò 
del modo qu'ho fa Eurípides, ò com Polyei-
dos, qui verossimilment el fa queixar de qu'ha-
gi de ser sacrificat com ho fou sa germana; y 
d'aqui li ve la salvació. 

4. Després d'això ve'l posar nom als perso
natges y afegirhi episodis. Aquests s'ha de 
procurar que siguin propis, com per exemple 
en el cas citat, la follia d'Orestes que fa que 
l'agafin, y lo de la purificació (3) que'l salva. 

5. En el drama'ls episodis han de ser curts 
(4), l'epopeya'ls admet més llarchs. Aixís en 
YOdyssea lo fet principal es ben curt: un home 
que fa molts anys que falta de sa casa, sol y 
espiat per Neptú, mentres els pretendents li 
malgasten els bens y enganyen son fill: arriba 
ell portat per una tempestat, en coneix alguns, 
es tira sobre'ls seus enemichs, els mata y ell 
roman salvat. Veusaquí tot el fons del poema; 
lo demés son episodis. 

(1) Les dues paraules qu'usa Aristòtü en la primera part 
d'aquesta frase son EUCDUOOç, que vo\ dir de constitució arden-
ta, la qual en els Problemes (XXX. i. 954) explica per l'abundo 
de calor y bilis; y ¡AaVCXOO, qu'aquí no vol dir boig sinó exal
tat. Les dues que posa en la segona part son encara més justes 
y expressives: la primera es EÜTcXaOTOt, ben plàstichs, benpas-
tosos que diríem; la segona es èxaTaTIXOÍ, extàtichs, entu
siastes. 

(2) Hi anava per emportarsen a Atenes l'estàtua de Diana 
tn espiado del seu parricidi. 

(3) Orestes en un ram de furor va degollar el bestià. Els 
pastors l'agafen y'l porten a Ingenia. Ella'l reconeix y diu al rey 
Theas, qu'avans de sacrificarlo convendría ficar aquell home 
furiós dintre del mar per purificarlo, y això li dona ocasió de 
salvarlo y fugir ab ell. 

(4) Cf. p. XVIII. 5. 
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XVIII 

La trama y'l desenllaç. 

i. En tota tragedia hi hà'l llaç y'l desenllaç: 
el llaç agafa lo de fóra de l'acció y sovint algu
nes coses d'ella, lo demés es el desenllaç. Po
dem dir que'l llaç agafa del principi (i) fins a 
les derreríes ahont ve'l cambi de fortuna, y'l 
desenllaç d'allà ahont comensa aquest cambi 
fins al fi. Aixís en el Lynceus de Teodectos ei 
llaç compren els antecedents y l'agafada del 
noy, y'l desenllaç densa que li demanen la 
mort fins al capdevall. 

Quatre menes de tragèdies (2). 

2. Les tragèdies presenten quatre diferents 
caràcters (3), segons les menes de fàbules qu'a
vans hem trobat: hi hà la complexa que té per 
fons peripecia y anagnòrisis, la senzilla, la pa
tètica com els A iax y'ls Ixions (4), la ètica com 
les Fiiòtides y'l Peleus, y en quart lloch ve lo 
admirable (5), com en les Forades, el Prome
teu (6) y totes les del infern... 

3. El poeta ha de procurar tenir totes les 
qualitats, ò al manco les més y les millors; 
sobre tot avuy que's critica tant als poetes, 
perquè haventnhi hagut de bons en cada gen-
re, volen qu'un de sol guanyi a tots els altres 
en la seva especialitat, 

(1) Tota vegada qu'Aristòtil diu que'l Has comensa del prin
cipi de la tragedia, quan avans escriu qu'agafa lo de fóra de 
l'acció (xà ÍÇlO0£v), no vol dir rés anterior, sinó aquelles ac
cions imprevistes que no neixen del encadenament dels fets, 
com es ara en YEdip Rey l'arribada del missatger de Corinte. 

(2) La doctrina d'aquest títol y del següent sembla deslli
gada del contexte y fóra de lloch. Potser vindria millor després 
del número 6, y en aquest cas del número i s'hauria de passar 
al número 5. 

(3) Cf.p. XXIV. i. 
(4) D'Aiax n'hi hà un de Sófocles; Esquyl tenía una tra

gedia dita Ixions. 
(5) Lo admirable no s'ha de confondre ab lo monstruós 

(cf. p. XIV. 2. nota), no forma cap nou genre de tragedia sinó 
que pot entrar en totes (cf. p. XXIV. 5). La forsa emocional que 
té l'admiració l'esplica en la Retòrica (cf. p. IV. 2. nota). De to
tes maneres aqui'l text sembla truncat ò mudat. 

(6) Les Farcides y'l Prometeu son tragèdies d'Esquyl; sobre 
l'infern n'hi ha moltes, per exemple la del meteix Esquyl titula
da Sísyfos tombant sa roca. 
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Criteri de diferencia entre les tragèdies. El chor, 

4. El criteri per dir si una tragedia es ò no 
una meteixa ab un'altra, no es tant l'argu
ment com l'unitat de llaç y desenllaç. N'hi hà 
que trenen be, però no saben deslligar; y s'ha 
de reexir en les dues coses. 

La tragedia no té la meteixa factura 
de l epopeya. 

5. Torno a recordar, com ja he dit moltes 
vegades (1), que la tragedia no passi a ser una 
composició èpica: tal seria un enfilall de mol
tes accions, com si algú volgués fer un sol dra
ma de tota l'Iliada. L'epopeya té prou extensió 
perquè'ls episodis es desenrotllin ab l'amplitut 
convenient (2), més tot lo contrari en el dra
ma; y una proba ben clara es que tots els qui 
han volgut encloure la ruina de Troya tota 
sencera (3), sense agafaria per parts com ho 
feu Eurípides (4); y'ls qu'han posat en acció 
tota l'historia de Niobe, en comptes de seguir 
l'exemple d'Esquilos (5), ò s'han desacreditat, 
ò no han tingut èxit: per això sol s'ensorrà 
Agaton. 

6. Al contrari, ab una peripecia ò acció 
senzilla es admirable com el poeta arriba allà 
ahont vol: això es d'una gran forsa tràgica y 
humana. Tal es el cas en que un home sabi 
però dolent es enganyat, com Sísyfos, ò un de 
valent però injust es vençut. Aquí hi hà vero-
similitut, com diu Agaton; puix moltes vega
des passen coses que no son verossímils (6). 

(1) Ct. p. V. 4 y p . VIII. 
(2) Cf. p. VII. 2-4. 
(3) Aretinos de Milesia va fer un poema de dos cants ab el 

títol de Ruina de Troya, y Iofon, fill de Sófocles, va fer un dra
ma del meteix argument, com també Agaton, Cleofon y Nicò-
macos. 

(4) Per exemple'n l'Hècuba y Les Troyanes. 
(5) Queden fragments d'una Niobe d'Esquyl; mes per lo 

que diu Aristòtil devia haver fet moltes tragèdies de la meteixa 
llegenda. 

(ó) En el llibre II de ía Retòrica (24-1402) cita Aristòtil 
aquests dos versos d'Agatón: 

xày£ áv xtç dxòç aÒTÒ TOOT' eïvai ^áyoc, 
PpoToTat TtoXXà TVYXávetv OÒY. eJxóxa 

«fàcilment podria tenir algú per verossímil que passen als ho
mes moltes coses que no son verossímils». 

7. El chor se'l ha de tenir com un dels ac
tors, y com una part del tot ab concurs en l'ac
ció, no com Eurípides, sinó de la manera que'l 
posa Sófocles; en tots els altres poetes les 
parts del chor tant poden ser d'aquella trage
dia com d'un'altra. Son pesses intercalades 
que va comensar a introduhir Agaton. Y ¿qui
na diferencia hi hà de cantar aquests entreac
tes a surgir trossos y episodis d'un drama ab 
un altre? 

XIX 

Els pensaments. 

1. Després de lo qu'havem tractat, vé'l par
lar de la dicció y dels pensaments. Lo que 
mira'l pensament serà millor deixarho pels 
llibres de retòrica, als qui més pròpiament 
toca aquesta materia. 

2. Tal es tot lo qu'entra en lo discurs,com 
es el demostrar, el refutar, y'l preparar els sen
timents de misericordia, temor, ira y altres 
consemblants; en fi tot lo que regula l'amplifi
cació y la concisió. 

3. En l'acció es clar qu'han de ser de la 
meteixa naturalesa'ls medis que s'usin per des
pertar la compassió, el terror, el sentiment de 
lo gran ò de lo natural. Una diferencia hi ha, 
y es qu'en el drama això no's fa per l'acció de 
la paraula (i), y'l discurs si que reb l'influen
cia del qui parla y la de l'oració: perquè ¿a 
que's reduhiría l'obra del orador, si l'assumpte 
es demostrava ja independenment de son dis
curs? 

Formes del discurs. 

4. Per lo que toca a la dicció, una de les 
seves parts es la ^u'estudia les formes d'expres
sió, y aquestes les ha de conèixer l'actor y'l 

(1) En el drama'l pensament no s'ha d'expressar dientho 
sinó per la meteixa acció. Vegis el p. VII. 3, ahont diu Aristòtil 
que les accions nexen de dos principis, del pensament y del ca
ràcter. L'art dramàtich donchs demana qne siguin tais les ac
cions que no puguin néixer sinó d'un determinat pensament y 
caràcter. 
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mestre de declamació (i), com per exemple, 
qu'es un manament, un prech, una narració, 
una amenassa, una pregunta, una resposta, y 
altres pel istil; però pel poeta ni'l saberho ni'l 
ignorarho es de gran trascendencia. Perquè 
¿qui's podrà arribar a convèncer de qu'Homer 
feu la falla de que l'acusa Protàgoras, de que 
volent fer un prech ab aquell Musa canta lira 
(2), feu un manament? Perquè manament es 
(diu Protàgoras) el manar fer ò no fer una 
cosa. Per lo tant dexemho, com cosa que no 
toca a la poètica, sinó a un'altra facultat. 

XX 

Elements gramaticals. 

1. L'elocució en tota sa amplitut compren 
les parts següents: lletra, sílaba, conjunció, 
preposició, nom, verb, cas y oració. 

Lletra es un so indivisible, no qualsevol, 
sinó aquell de que se'n pot fer un mot intel·li
gible: també'ls animals tenen sons indivisibles, 
però de cap en dich lletra. N'hi hà de tres 
menes: vocals, semivocals y mudes. 

2. Vocal es un so perceptible sens articula
ció, per exemple A, O. Semivocal es un so 
perceptible ab articulació, per exemple S,R. 
Muda es un'articulació sense so, però confegi -
da ab les que'n tenen, es perceptible, com 
G,D. Entr'elles hi hà diferencies per la forma 
que pren la boca y pel lloch de l'emissió; unes 
tenen aspiració forta, altres dolsa; unes son 
llargues, altres breus; unes son agudes, altres 
planes, altres intermitges: y de cadascuna d'a
questes coses se'n ha de parlar en els llibres de 
mètrica (3). 

3. Sílaba es un soque no té significat, com
post d'una muda y una vocal: aixis per exem
ple gr sense la a no es una sílaba, mes afegin-
thi la a tenim la sílaba gra. L'estudi de les 
seves diferencies també perteneix a la mè
trica. 

4. Conjunció es un so no significatiu que 
ni aumenta ni disminueix el significat d'una 

( i ) D'aquest art en parla Aristòtil en la Retòrica (III. i , 

M°3)-
(2) Es el comensament de V¡liada. 

(3) No's coneix cap llibre d'Arlstòtil sobre aquesta materia. 

locució composta de molts sons, y que tant es 
pot posar als extrems com al mitj; menos al
gunes com ulv, Tjxot, 8T¡ que no poden anar al 
principi; ò be es un so sense significat, que de 
molts sons significatius en fa una locució sig
nificativa. 

Preposició es un so no significatiu que se
nyala'l comensament, ò'l terme, ò la divisió de 
la locució, com per exemple àjxqpí, mpí y altres 
semblants; ò be, es un so no significatiu que 
ni posa ni treu significació a una frase signifi
cativa composta de molts sons, y que tant pot 
anar a les vores com al mitj (1). 

5. Nom es un so compost significatiu sense 
indicació de temps, y que ses parts per separat 
res signifiquen. En els noms composts l'us no 
dona cap significat a les parts de per sí; aixis 
en la paraula OeoSwpoç el mot Swpov no té son 
sentit propi. 

Verb es un so compost significatiu ab indi
cació de temps, les parts del qual com en el 
nom tampoch tenen significació propia. Per 
exemple, home y blanch, no diuen quan; mes 
camina y ha caminat senyalen temps present ò 
passat. 

El cas pot ser del nom ò del verb: significa 
les relacions de,a y altres consemblants; l'uni
tat y pluralitat, com home y homes; lo que toca 
als interlocutors, còm es pregunta, manament. 
Aixis ha caminat? y camina son casos de verb, 
com n'hi hà propis del nom. 

Oració es un so compost y significatiu, que 
té algunes parts ab significació propia, no to
tes, perquè no tota oració's composa solza-
ment de noms y verbs, com la definició del 
home, sinó qu'es possible una oració sense 
verb; però una part significativa sempre hi 
serà, com en les oracions en el caminar, Cleon 
fill de Cleon. 

L'oració es de dues maneres, ò significa una 
sola cosa, ò en lliga moltes: aquesta oració la 
Ilíada es una, perquè significa una reunió de 
moltes coses, y aquesta altra l'home es una, 
perquè designa un sol obgecte. 

(1) Seguim aqui l'interpretació de Hatzfeld-Dufour. Pels 

arguments qu'aquests autors posen en la nota creuen que 

OV de cap manera pot significar l'article com volen molts. 
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XXI 

Formes del nom. 

1. Les formes del nom son ò senzilla, si's 
composa d'elements no significatius com ter
ra, ò doble, ja sigui qu'abdues parts signifi
quin, ja solzament una (1). També hi pot ha
ver noms triples, quàdruples y múltiples, com 
la major part dels noms dels Massaüotes, per 
exemple cEp(ioxaïxóÇavioç. 

2. Els noms son propis, dialectals (ò poè-
tichs), metafòrichs, d'adornament, inventats, 
fets per allargament, escursament ò modifica
ció. Propi dich el nom qu'usen tots els de la 
terra, y dialectal el qu'es d'un altre país; per 
hont se veu que'l meteix nom pot ser ensemps 
propi y dialectal, però no pel meteix poble: 
aixís el nom aóyovov pels de Xipre es propi, per 
nosaltres dialectal. 

3. Metàfora es un cambi de significat, pas
sant del genre a l'especie, ò de l'especie al gen-
re, ò d'especie en especie, ò be segons propor
ció. Dich de genre a especie, com tinch la nau 
parada (2); perqué Testarse al port també es 
una manera d'estar aturat. D'especie al genre 
com Ulysses ha/et mil coses hermoses (3), ahont 
mil es en comptes de moltes, y en aquest sentit 
l'usa'l poeta. D'especie en especie, com li ar
rencà l'ànima ab el ferro, y li tallà la pida abel 
ferro inflexible (4), ahont d'una meteixa acció 
en digué arrencar y tallar, perquè tots dos 
verbs signifiquen llevar quelcom. 

4. Hi hà proporció, quan un segon terme es 
respecte al primer, lo que un quart es respecte 
al tercer: en aquest cas el quart terme pot po
sarse en comptes del segon, y'l segon en comp
tes del quart, y encara de vegades s'afegeix a 
la metàfora la meteixa cosa qu'es significa. Ai
xís per exemple, la copa es per Bacus lo que 
l'escut es per Mars: donchs es podrà dir que la 
copa es l'escut de Bacus, y Tescut la copa de 
Mars. Aixís també la vellesa es a la vida lo 
que la vesprada al dia: donchs es podrà dir que 

(1) Els noms dobles diu que convenen especialment al gen
re patètich. Retòrica (III. 7.1408). 

(2) Odyssea I. i85 . XXIV. 308. 
(3) Iliada II. 27a. 
(4) Iliada III. 293-V. 292. 

la vesprada es la vellesa del día, y la vellesa es 
la vesprada de la vida, ò com digué Empèdo-
cles, la posta de la vida. De vegades la paraula 
no'n té un'altra d'anàloga correlativa, però 
allavores y tot pot usarse'n sentit analògich. 
Per exemple, de llensar el grà se'n diu sem-
brar, de llensar el sol sos raigs no s'usa un 
verb propi; no obstant com Tacció aquesta del 
sol es semblant a la de sembrar el gra, s'ha dit 
sembrant la divina flama (i). Aquesta metàfora 
pot usarse encara d'un'altra manera, y es ne
gant al nom metafòrich alguna qualitat pro
pia; com si del escut se'n diu no la copa de 
Mars, sinó la copa sens vi. 

5. Nom inventat es el qu'avans ningú usa
va, sinó que'l poeta'l treu. Algunes paraules 
corren d'aquesta mena, com diuen ¿pyóyec 
(branquillons) per xépaxa (corns), àpYjxïjp (su
plicant) per fepeúç (sacerdot) (2). 

6. El nom pot ésser allargat ò escursat: 
allargat, si se li muda una vocal més llarga 
que la seva, ò se li afegeix una sílaba; escursat, 
si se li treu quelcom. Dels primers son TCÓXTJOÇ 

per TCÓXYJWÇ y Ur¡Xr[iá.hB(j¡ per IlïjXeíSou; dels se
gons xpí y Sñ (per xpcSVí y 8wp.a); y fiía yívexat 
à|icpoxapwv 5^ (per 5t|nç), tots dos tenien la me 
teixa figura (3). 

7. Modificat es quan el poeta guarda una 
part y muda Taltra, com Secjtxepòv xaxà fiaÇóv 
en comptes de SeÇióv (al pit dret). 

8. De noms n'hi hà de masculins, femenins 
y neutres. Son masculins els qu'acaben en 
N,P,S y en les dues lletres compostes d'aques
ta, que son ty, Ç. Son femenins els que termi
nen ab les vocals que sempre son llargues, com 
r¡ y w, y en les que's poden allargar, com &: 
de modo qu'hi hà tantes classes pels mascu
lins com pels femenins, perqué la ty y la £ te
nen la meteixa lletra. Cap nom termina en 
muda ò vocal breu; tres n'hi hà qu'acaben en 
1, fiéXc, xójxfit, nénepi; cinch en u, TCWÜ, vàreu, 
yóvu, Sópu, áéaxu. Els neutres terminen en 
aquestes dues vocals y ademes també en v y ç. 

(1) Lucreci II. 211, usa aquesta metàfora: Sol lumine conse-
ritarva. 

(2) Cf. Iliadal. 94-V. 78. 
(3) Paraules d'Empèdocles citades per Strabon VIII. 364. 
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XXII 

Qualitats del discurs. 

i. El mèrit de l'elocució es la claretat y ri
quesa. Es claríssima la que consta de noms 
propis, però queda pobra: tal es l'istil poètich 
de Cleofon y Sténelos (i). Es distingida y se 
surt de lo vulgar la qu'usa termes menos 
usuals, com paraules dialectals (ò poètiques), 
metafòriques, allargades y tot lo que passa de 
nom propi. 

2. Mes si tot fossin paraules d'aquestes, re
sultaria un enigma ò un barbarisme: un enig
ma, si fossin metàfores; un barbarisme si fos
sin paraules dialectals. L'essencia del enigma 
està en barrejar coses reals ab altres impossi
bles, y això que no pot ferse per la composició 
de paraules, ho fa la metàfora: per exemple: 
He vist un home qu'ab foch enganxava'l bronze 
ab un altre home» (2). Y altres semblants. 

El barbarisme neix de les paraules dialec
tals. Convé donchs fer una certa barreja de 
totes aquestes coses: els termes dels dialectes 
(ò poètichs) la metàfora, la forma elegant y'ls 
altres modos de dir esplicats, aixequen l'istil 
y'l fan rich; l'us de noms propis li dona cla
retat. 

3. No ajuda poch a la claretat y elevació 
de llenguatge l'allargar, escursar ò modificar 
les paraules: perque'l tenir una forma diferen-
ta de la comunament usada, l'aixecarà de lo 
vulgar; y'l convenirhi per altra part, produhi-
rà la claretat. No tenen donchs rahó'ls que 
critiquen aquest modo de parlar, y's burlen 
del poeta, com Euclides el vell, dihent qu'es 
ben fàcil fer versos si's poden allargar les pa
raules tant com se vulgui, y posa com exemple 
satírich: eHvíx' "ApT¡v eïSov MapaGwváSe fiaSí-
Çovxa (quan jo vegi Mars caminant cap a Ma
ratón) (3). Ridícul seria en efecte segons com 
s'usessin aquestes formes, car en totes les co
ses hi hà d'haver mida; com en seria també 

(1) Sténelos es un dolent poeta tràgich de qui 's burla Aris
tófanes en Gerytades. 

(2) Metáfora d'una ventosa. Aristòtil citantlaen la Retòrica 
(III. 2. 140b) en diu enigma célebre. 

(3) Hi hà un altre vers que té'l text corromput y resulta 
ininteligible. 

qui portés les metàfores y mots dialectals (ò 
poètichs) y altres formes ridículament y sense 
solta. Mes una cosa justa quina excelencia 
dona, s'ha de veure'n el vers èpich, ahont les 
paraules van lligades pel ritme. 

4. Pòsinse les paraules propies per comp
tes de les dialectals, metafòriques y d'altres 
formes, y's veurà quanta veritat es lo que 
diem. Esquyl y Eurípides van fer un meteix 
jambich, en que no hi hà més diferencia qu'un 
mot poètich en comptes del propi; y l'un se'l 
troba hermós, l'altre vulgar. 

Esquyl escrigué en Filoctetes: 

cpayéSacvav ÏJ |ÍOU aapxaç èaGíet rcoSóç, 

(una llaga que's menja les carns de mon peu). 

Eurípides va mudar eaGíet (menja) per 
Gocvòxac (sopa). Lo meteix passarà si en el vers 

vOv Sé fi' ètbv olíyoç xe xal oòxtSavòç xai axtxuç fi) 

(ara un home xich vil y sense /orsa) 

s'hi posen els termes vulgars: 

vOv Sé {x' Iwv (iíxpóç xe xai àaGevtxòç xai àeiSrjç. 

Un altre exemple: 

Síçpov x' aecxéÀtov xaxaGeiç òÀíyTjv xs xparceÇav, (2) 

(havent posat a terra una cadira y una petita 
taula), 

Síçpov [iox0T¡pov xaxaGeiç ¡xtxpáv xe xparceÇav. 

Y per Tfjïóveç fioóiúaiv, (3) (els rivatges brue-
len), Trjïóveç xpaçouatv, (els rivatges criden). 

Arifrades es burlava dels tràgichs perquè 
posaven frases que ningú diu en llenguatge 
vulgar, com Swfiáxtóv ano per àrcò ScofJtáxwv; 
aéGev per aoO; eyò) Sé vtv, per eyw 5è auxóv; 
'Ax'Méwç uépc, per rcepí 'Ax^Xéuç, y altres 
semblants. Tot això, per lo meteix que fuig 
dels noms propis, aixeca l'istil de lo vulgar, 
però això no ho entengué Arifrades. Gran 
cosa es l'us encertat de les coses dites, de les 
paraules dobles y poètiques, però té molta més 
importancia la metàfora, perquè aquesta es la 
única forma que no's pot copiar d'altres, y es 
senyal d'un felís ingeni, perquè per traspassar 

(1) OdyssealX. 5 t 5 . 

(2) Odyssea XX. 259. 

(3) ¡liada XVII. a65. 
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el sentit, s'han d'afinar be les relacions de 
semblansa. 

5. Les paraules dobles escauen més als di
tirambes, les dialectals al vers heròich, les me
tàfores al jàmbich. En el vers heròich totes les 
formes dites hi cauen be, en el jàmbich, com 
que s'acosta tant a la prosa, hi entren totes les 
expressions de la conversa, com son la metà
fora y l'epítete. 

Y prou fins aquí de la tragedia y de l'imita
ció dramàtica. 

XXIII 

L'Epopeya. Durada de l'acció èpica. 

i. En quant a l'imitació per la poesia nar
rativa, convé, igual qu'en la tragedia, buscar 
una composició dramàtica, que tingui una 
sola acció perfecta ab son principi, medi y fi, 
pera que formant un tot complet, com un 
animal sencer, ens causi sa propia delectació: 
que no sigui com les histories ordinàries en 
les quals, no pot l'escriptor reduhirse a una 
sola acció, sinó qu'agafa tota una època, y 
conta tot lo qu'en ella va passar a una ò mol
tes persones, sigui qualsevulla la relació que 
tinguin entre sí. Aixís com s'esdevingueren 
pel meteix temps la batalla naval de Salamina 
y la lluyta dels Cartaginesos a Sicilia sense 
que diguessin relació a un fi comú; aixís me
teix en tota altra ocasió un fet se segueix der-
rera l'altre sense lligarlos un meteix fi. 

2. En això hi fallen casi tots els poetes, y 
per aquesta rahó, com ja he dit, Homer podria 
mostrarse divinament superior a tots els altres 
fins en això: no volgué ell abarcar tota la guer
ra, encara que tenia sa unitat de principi y fi, 
perqu'hauría sigut massa extensa y no fàcil de 
dominar d'una mirada, ni era planer reduhir 
a una justa mida la complicació de tan diver
sos accidents; sinó que'n prengué una sola 
part, barrejanthi episodis, com el catàlech de 
les naus y altres ab qu'esmalta son poema. 

3- Els demés agafen un héroe, una època, 
un'acció composta de moltes parts, com l'au
tor dels Cants Cipris y'l de la Petita Ilíada: 
d'ahont resulta que mentres la Ilíada y la 
Odyssea no's presten sinó a una ò a dues tra

gèdies, en surten moltes dels Cants Cipris, y 
més de vuyt de la Petita Ilíada, com el Judi
ci de les armes, Filoctetes, Neoptòlemos, Eurí-
pilos, la Pobresa, les Lacedemonies, la Caygu-
da de Troya, la Tornada, Sinon y les Troya-
nes (i). 

XXIV 

Formes y parts de l'epopeya. 

i. L'epopeya té les meteixes formes que la 
tragedia, perqu'es senzilla ò composta, moral 
ò patètica. Iguals també son ses parts, fora de 
la melopea y la representació, com son l'anag-
nòrisis, la peripecia y'ls cassos patètichs. Igual 
ha de ser el cuidado dels pensaments y de la 
dicció: tot lo qual usà Homer el primer de 
tots y ab justesa. De sos dos poemes l'un, 1'/-
líada, es senzill y patètich; l'altre, VOdyssea, 
es compost (puix per tot hi hà anagnòrisis) y 
moral. En els pensaments y la dicció passa de-
vant de tots. 

Extensió de l'epopeya. 

2. L'epopeya es diferencia de la tragedia 
en l'extensió y en el metre. L'amplitut conve
nient es la qu'hem dit, que's pugui abarcar 
d'una mirada'l comensament y'l fi; y això serà 
si les composicions son més curtes que les dels 
antichs poetes, y per son nombre de versos 
s'acosten a la durada total de les tragèdies 
que's presenten per una sola audició (2). Per 
extendres té l'epopeya un gran medi propi 
seu. En la tragedia no's poden imitar simultà
niament moltes accions, sinó sols lo que do
nen l'escena y'ls actors; però'n l'epopeya, com 
qu'es una narració,'s pot contar ensemps el 
curs de moltes accions, les quals si toquen al 
poema, li donen més amplitut. Això li porta 
grans ventatges pera la magnificencia, per im
pressionar diferentment el lector, y portar gran 

(1) Judici de les armes es una tragedia d'Esquyl que s'ha 
perdut; Filocteies es deyen obres d'Esquyl, Sófocles, Eurípides, 
Acheos, Antifon, Filocles y Theodectos; Les Lacedemonies y 
Sinon son ti:ols de Sófocles perduts; Les Troyanes es una 
tragedia d'Euripides. 

(2) Sembla qu'era una trilogia y'ns en queda un exemple'n 
YOrestia d'Esquyl. 
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varietat als episodis: l'uniformitat aviat cansa 
y fa caure moltes tragèdies. 

3. El metre heròich es el que l'us l'hi hà 
consagrat. Usarne d'altre ò molts en una nar
ració, desentonaria: de tots els metres l'heròich 
es el més seriós y'l més plè, y per això admet 
més que cap altre termes poètichs y metàfores, 
perquè la poesia narrativa es la més rica de 
totes. El trimetre jambich y'l tretràmetre tro-
caich son més moguts: l'un es propi del ball, 
l'altre de l'acció. Més desballestat seria encare'l 
barrejar els metres, com ho feu Chairemon. 
Una composició llarga ningú l'ha feta en altre 
vers qu'en l'heròich, y es que, com deyem, la 
meteixa naturalesa ensenya a escullir lo que 
millor Higa y escau. 

Mèrits d'Homer. 

4. Homer, digne de gloria per molts con
ceptes, ho es també perqu'es l'únich dels poe
tes que sab lo qu'ha de fer. El poeta ha de par
lar poquíssim, perquè no es aquest l'obgecte 
de sa imitació. Donchs be, els altres poetes 
casi sempre'ls trobareu en l'escena, imiten 
poch y rarement; Homer ab poques paraules 
d'introducció, presenta tot seguit un home ò 
dóna ò alguna cosa de caràcter propi, y may 
deixa rès indefinit, sinó que tot presenta son 
geni determinat. 

Lo maravellós (1). 

5. En la tragedia no's pot presentar sinó lo 
admirable, l'epopeya pot arribar fins a passar 
la ratlla de la rahó, qu'es lo que produeix ma
jor maravella; y la causa es que l'acció no 
se'ns presenta devant dels ulls. Aixís el quadro 
de la persecució d'Hèctor (2) posat en escena, 
seria ridícol, perquè veuríem per un cantó'ls 
grechs plantats al siti sense perseguir, y d'al
tra part Aquiles fèntelshi senyal de que's pa
ressin. Però d'això meteix contat un no se'n 
adona. Lo qu'admira porta plaher, y la senyal 

(1) Aquest argument de lo maravellós sembla fóra de Uoch, 
perquè trenca lo que diu dels mèrits d'Homer y pot ser vindria 
be després del número 6 perquè lligaria ab el número 7. 

(2) Miada XXII. ao5. 

es que'l qui conta quelcom, sempre hi afegeix 
per agradar. 

Exemple d'Homer. 

6. Un'altra cosa qu'ha ensenyat Homer als 
demés, es el dir com cal una cosa falsa, lo que 
se'n diu un paralogisme. Creu la gent, quan 
veu qu'una cosa s'esdevé ensemps d'un'altra, 
ò's fa en haventse fet aquella, que té d'averhi 
sempre la primera, si veuen la segona: vetaquí 
un error. Per això quan falta lo primer, ha-
venthi lo segon, s'ha de suposar qu'es també 
lo primer, ò sinó afegirho: aquest es lo pa
ralogisme de nostre esprit, que veyent ser ve
ritat lo segon, rahona falsament que també 
ho es lo primer. En tenim un exemple en 
el Bany (d'Ulysses en YOdyssea (i). 

L'impossible verossímil. 

7. Altrement val mé> l'impossible verossí
mil, que lo possible si no ho es. La composi
ció no ha de tenir cap part irracional, y fugir 
de tot absurde: y si quelcom hi ha, que passi 
fora del drama, com el no saber Edip les cir
cumstancies de la mort de Laios; y may en el 
drama, com en YElectra (2), la narració dels 
jochs Pytis, ò en els Mysis (3), aquell mut que 
de Tegea arriba a Mysia (4). Y es ridícol el dir 
que tret això's desfà la pessa; perquè ja d'un 
principi s'ha de vetllar que no hi entri rès de 
això. Mes si quelcom s'hi ha posat, y'l poeta 
ho sab fer semblar prou rahonable.'s podrà 
admetre l'absurde: tais hi son en YOdyssea (5) 
en el desembarch d'Ulysses, qu'evidentment 
no's podrien aguantar, si fossin obra d'un mal 
poeta; però Homer endolseix l'absurde co-
brintlo de moltes belleses. En les parts ahont 
no hi hà acció, ni hi brillen els caràcters y'ls 
pensaments, s'ha de treballar l'istil, perquè 
aquest si es llampant tapa una y altra cosa. 

(1) Odyssea XIX. 335-boQ. 
(2) Es la de Sófocles 680-764. 
(3) Es tragedia d'Esquyl. 
(4) Aquest mut era Telefos qui pagava ab un silenci vo

luntari la mort dels seus dos oncles. 
(5) Odyssea XIII. 70-125. 
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XXV 

Problemes y solucions. 

i. Estudiant are'ls problemes y les seves 
solucions, son nombre y especies, trobem la 
següent doctrina. Ja que'l poeta es imitador, 
com ho es el retratista y tot altre imaginayre, 
ha d'imitar per una de tres maneres: tal com 
les coses han sigut ò son, ó tal com les conten 
y semblen, ò tal com han de ser. El medi es 
l'elocució, ja sigui ab paraules propies, ja ab 
mots poètichs ò ab metàfores. Moltes son les 
formes de dicció, que's concedexen als poetes. 
Ademes la norma de rectítut no es pas la me-
teixa per la poètica y la política, ni per la poè
tica y altres de les arts. En la poètica hi hà 
dues maneres de faltes: una qu'es propia seva, 
y altra que li es accidental. Si ha volgut imitar 
allò per que no tenia forses, la falta es seva; 
però si l'obgecte ha sigut ben elegit, mes pinta 
per exemple un cavall avansant tot d'un ple
gat les dues potes dretes, ò falla en alguna art 
particular com la medecina, ò posa quelcom 
impossible, això ja no es propi seu. Aquests 
son los principis de crítica ab que s'han de 
resoldre'ls problemes. 

2. Primerament les faltes contra l'art me-
teix. Si s'ha presentat quelcom impossible, hi 
ha falta. Però en quant a la poètica, si ateny 
son fi propi, està en son punt: y son fi es do
nar bon relleu a una cosa possible ò nó, com 
per exemple la persecució d'Hector. Mes si 
l'art oferia medis qu'ajudaven més ò menys 
l'assolir aquest fi, sense pecar contra altra art, 
la falta no té excusa, perquè quan se pot, en 
res s'ha de fallar. 

3. En segon lloch ve'l saber si'l pecat es 
contra l'art meteixa ò be li es accidental: per-
qu'es menys, per exemple, si un pintor no sab 
que la cerva no té banyes (1), que si la pinta 
malament. 

4. Si's critica que no's pinten les coses tais 
com son, la contesta es que's diu com deurien 
ser, a la manera que deya Sófocles qu'ell po
sava'ls homes tal com haurien de ser, Eurípi
des tais com son. 

(>) Aristòtil sembla qu'aludeix a Pindar, qui en les Olympi-
ï"cs HI. 5! e ns p o s a i a cerva YpuaÓXEptóV, ab banyes d'or. 

5. Si no's pot dir ni un ni altre, contestar 
que l'obra es conforme a l'opinió general: aixís 
en les coses dels deus pot ser lo que diem ni 
es lo millor, ni lo veritable; però es lo que 
corre, com deya Xenòfanes (1). 

6. Podrà ser que no sigui l'opinió gene
ral, ni tampoch lo millor; però podrà ser un 
fet, com lo de les armes: tenien dretes les llan-
ses clavades per la punta (2). Aquesta era la 
costum d'allavores, com ho es avuy entre'ls 
Illyris. 

7. Sobre la qüestió si una cosa està ben ò 
mal dita ò feta, el crítich no ha de considerar 
solzament l'honestedat ò maldat de l'obra en 
sí meteixa, sinó que s'ha de mirar qui obra ò 
parla, y a qui, quan, en favor de qui, y'l mo
tiu que'l porta, si es per lograr un major be, ò 
per fugir d'un major mal. 

8. Lo que mira !a dicció's contesta de ve
gades dient qu'es mot dialectal, com en el pas
satge d'Homer oopf¡a,c fiev np&iov, (3) ahont 
oòpíjaç potser no ho posa per significar els mat-
xos sinó les guàrdies. Aixís meteix quan diu de 
Dolon quera eíSoç xaxóç (4) (lleig de forma), 
no vol dir que fos estrafet de cos, sinó lleig de 
cara, perquè'ls de Creta al qu'es gentil de cara 
li diuen eòetSéç (hermós de forma); y al dir 
Aquiles Çwpótepov Se xépcape, (5) no vol dir 
tira vi més pur, com els borratxos; sinó tiral 
més depressa. 

9. De vegades el llenguatge es metafòrich, 
com Homer: tots els deus y tots els homes dor
mien tota la nit (6), y tot seguit afegeix: quan 
girà'ls ulls a la plana de Troya, admirà'l so de 
les flautes y de les syringues (7): es qu'avans per 
metàfora digué tots en comptes de molts, per-
que'l tot es una multitut. També quan diu, 
ella sola (la gran Orsa) està privada (d'enfon-
^arse'n ÍOcceà) (8), es metàfora ahont sola vol 
dir la més coneguda. 

10. La dificultat hi ha hores que's desfà 

(1) E S burla aquest autor del politeisme popular, ell no 
creya en un Deu únich, espiritual, immutable y etern. 

(2) lliada X. 152. 
(3) ¡liada I. 10. 

(4) lliada X. 316. 
(5) litada IX. 203. 
(6) lliada II. 1-2 —X. 1. 
(7) IliadaX. 11-13. 
(8) Mada XVIII. 489. 
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per l'accent, com ho feu Hippias de Tasos ab 
les següents frases d'Homer: SÉSofíev Sé oi, ( i )y 
xò {ièv ou xaxaTCúBexat 5¡j,¡3p(¡) (2). 

11. Altres vegades per la puntuació; com 
en aquests versos d'Empèdocles: 

Aí<f>a 8è 0v^x' è<púovxo, xà rcpív fi,a0ov à0avax' 
(etvat), 

Çwpa XE xà nplv xéxpyjvxo. 

12. Altres finalment per i'amfiboiogia, com 
en aquest lloch de VIlíada ahont TtXéwv deixa 
duptós el sentit. 

TwcpcpXTjaev 8è TtXéwv vú£ 
(x&v 8uo {lotpátóv, xptxáxrj g'sxt {Jioïpa XéXeimat.) 

(3)-
13. També hi hà modos de dir ja admesos 

en la llengua; aixís del vi barrejat d'aygua en 
diuen vi; y allò d'Homer calsat d'estany acabat 
de fer (4) (diu estany per un altre metall); y en 
altre lloch diu treballadors d'aram els qui for
javen ferro; y de Ganimedes (5) diuen que 
serveix el vi a Júpiter, sent aixís que'ls deus 
no'n veuen de vi. Tot això's pot explicar per 
la metàfora. 

14. Quan una paraula sembla portar al
guna contradicció de sentit, convé examinar 
totes les significacions que pot tenir en la fra
se: per exemple en les paraules d'Homer, x^ p' 
lo/exa xáXxeov ^YX°S (6), s'ha de pensar de 
quantes maneres pot significar aquesta expres
sió que la llansa va quedar deturada. 

15. Ara ve la dificultat que porta Glaucon. 
Hi ha certs homes que's formen un prejudici, 
y després qu'han donat sentencia comdemna-
toria, ve'l buscar rahons per refusar lo que'ls 
hi sembla qu'ha dit el poeta, si es contrari a la 
seva opinió. Aquest es el cas d'Icarios (7). Es 
pensen qu'es de Lacedemonia, y en aquest su-
post es ben extrany que Telèmacos havent 
anat a Lacedemonia, no l'hagi trobat. Però es 
possible que tot passés com diuen els de Cefa-

(1) Ilíada XXI. 297. En comtes 8£8o|i6V es podia accentuar 

8l5Ó[JieV (infinitiu). 

(2) Ilíada XXIII. 328. En comptes de o 5 es podria escriure 
OU (negació). 

(3) llladaX. 252. 
(4) Ilíada XXI. 592. 
(5) Ilíada XX. 234. 
(6) Ilíada XX. 269. 

kfa) Odyssea I. a85. 

lesos, qu'Ulysses es casà entr'ells, y que'l pare 
se deya Icadios y no Icarios; y vetaquí que la 
dificultat vindria d'un error. 

16. En general els absurdes s'han d'excusar 
ò ab les conveniències poètiques, ò ab la major 
perfecció buscada, ò ab les opinions. Per lo 
que toca a la poesia es preferible lo verossímil 
impossible a l'inverossímil possible. (Relativa
ment a la perfecció) potser no sigui possible 
que les persones siguin com les pintava Zeu-
xis; però val més pintaries aixís, perquè s'ha 
de procurar guanyar el model. Quan quelcom 
es titlla d'irracional, cal pensar que de vegades 
no es aixís, perqu'es verossímil que passi algu
na cosa contra la meteixa verossimilitut. En 
les contradiccions s'ha de seguir el meteix 
procés qu'en els arguments d'un discurs; es 
dir, si es la meteixa cosa, y en la meteixa re
lació, y del meteix modo; s'ha de buscar lo 
que l'autor tenia en son pensament, y tot lo 
que pot suposar un home prudent. La repren-
sió es justa, quan lo irracional y la dolenteria 
s'usa sense cap necessitat: lo primer ho fa Eu
rípides en VEgeos, y lo segon en Menelaos 
d'Orestes (i). 

17. Les fonts d'acusació donchs son cinch: 
l'impossible, l'irracional, lo que fa mal, lo 
contradictori, lo contrari a les regles del art; y 
les solucions que's poden donar segons lo dit 
son dotze. 

XXVI 

Comparació de la tragedia y ¡'epopeya. . 

1. Podrà algú dubtar si l'epopeya es millor 
que la tragedia. Perquè si es millor la poesia 
menos grollera y aquesta es la qu'agrada a 
gent més escullida, es cosa clara que la que 
tot ho imita es més grollera. Hi ha poetes 
que's mouen molt per impressionar, pensant 
que'l públich no sentirà, si ells meteixos no hi 
ajuden: fan com els mals flautistes, que si han 
d'imitar el moviment del disch, donen una 
giravolta, y estirgassen el corifeu quan canten 
la Scylla. 

De la tragedia donchs en relació ab l'epope-
ya's pot dir lo que'ls antichs actors deyen dels 

(1) L'Orestes d'Euripides. 
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més joves. Myniscos (1) deya mona a Callipi-
des perqu'era massa exagerat, y la meteixa 
fama tenia Pindar (l'actor). Donchs lo que 
son aquests actors respecte als antichs, es l'art 
tràgich respecte a l'epopeya. Y aixis l'epopeya 
es per la gent culta que no necessita de gestos, 
y la tragedia per la gent vulgar. D'ahont re
sulta que si la tragedia es grollera, es inferior 
a l'epopeya. 

2. Aquesta acusació (pot contestarse) pri
merament no va contra la poesia, sinó contra 
la declamació, perquè també pot excedirse en 
la gesticulació'l qui recita cants èpichs, com 
ho feya Sosístratos, y'l qui canta, com ho feya 
Mnasiteos d'Opont. En segon lloch no s'han 
pas de reprobar tots els moviments, com no 
condemnem el ball, sinó'l dolent, cosa que ja 
se li criticava a Callipides, y avuy a d'altres, 
perquè volen imitar les dones de mala vida. 

3. Ademes la tragedia també pot produhir 
son efecte sense accionat, igual que l'epopeya; 
n'hi ha prou ab llegiria perquè l'esprit la sen
tí. Si donchs en lo demés es superior, no té 
cap necessitat d'això altre. 

4. Sobre això té tot lo de l'epopeya, puig 
fins del metre heròich es pot servir (2), y ade
mes té la gran ventatja de la música y l'escena 
qu'activen poderosament la delectació, a lo 
qual també ajuda l'anagnòrisis y l'acció. 

5. Un'altra superioritat de la tragedia es 

(1) Actor cèlebre que's diu que treballava per Esquyl. 
(2) Eurípides en presenta un cas en Les Troyanes 590-595. 

que l'obgecte de la seva imitació queda tancat 
en espay més reduhit, y lo que's té concentrat 
delecta més que lo que's dilueix en llarch 
temps, com per exemple delectaría menos* 
VEdip de Sófocles, si l'amplifiquessin en tants 
versos com té Vllíada. 

6. Ademes l'epopeya sempre té menos uni
tat, y la senyal es que de qualsevol epopeya 
se'n fan moltes tragèdies. Y per això, si'l poeta 
vol agafar en l'epopeya una sola acció, ò li re
sultarà curta l'obra y semblarà truncada, ò si 
li vol donar tota l'amplitut èpica, quedarà ay-
gualida. Al contrari si hi posa més coses, vull 
dir si hi fa entrar moltes accions, allavors 
manca l'unitat. Aixis Vllíada y VOdyssea tenen 
moltes parts diferentes ab sa extensió propia 
cadascuna, per més qu'aquests poemes son 
fets del millor modo possible, y s'acosten tant 
com poden a l'unitat d'acció. 

7. Haventhi donchs totes aquestes diferen
cies, ademes del obgecte propi del art respec
tiu, puig que no han de produhir un plaher 
qualsevol, sinó'l que'ls hi han senyalat; es evi
dent que la tragedia es superior a l'epopeya, 
perquè assoleix millor el fi de la seva imi
tació. 

8. Y aquí acabarem la doctrina de la tra
gedia y de l'epopeya, havent considerat sa na
turalesa, ses formes y ses parts, el nombre y 
qualitat de les seves diferencies, les causes de 
la seva bondat y dels seus defectes, les acusa
cions y'l modo de contestaries. 
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Apèndix 
DlSERTAClÓ ANÓNIMA SOBRE LA POESIA, LA TRAGEDIA 

Y LA COMEDIA 

no imitativa' 
(històrica 

íin 
i. La' 

poesía es:< 

structiva 

narrativa 

Í
gnómica 
especulativa 

acomedía 
imitativa / , , . I .. 

i dramática) tragedia 
'y en acció] mimos 

f drama satirich. 

La tragedia Densa de l'ànima les passions que 
pertenexen al temor, per medi de la compassió y el 
temor, intentant portarlo a una justa mida. Té per 
mare l'aflicció. 

2. La comedia es l'imitació d'una acció risible, 
sense desgracia, complerta y de certa amplitut, ab 
llenguatge polit en diverses formes separadament a 
cada part, d'acció dramàtica y istil narratiu, la qual 
mitjansant el plaher y el riure intenta la purificació 
de les passions d'aquest genre. Té'l riure per pare. 

3. El riure neix 

I per equívoch 
tautología 
repetició 
motiu 
disminutiu de les paraules. 
alteració del 

nom 

tò de la veu { : 

afeginthi 
trayentne 

estrafentla 
mitantne altra 

/ de la disfressa 

de les accions 

en pitjor 
en millor 

engany 
impossible 
possible incoherent 
inesperat 
us de caretes lletges 
balls grollers 
pendre lo pitjor podent escullir 

lo millor 
conversa incoherent y que no 

segueix 

( i ) Segons Aiistòtü tota poesia es imitativa. (Poèt. I, 3.) 
Per lo tant aquesta classificació no pot ser seva. 

4. La comedia's diferencia de la sàtira, en que 
aquesta esposa'ls vicis sense cap vel, y aquella ho fa 
ab lo que se'n diu alusió. 

5. El fi de la broma es corretgir els vicis d'àni
ma y cos. 

6. EI temor ve a una justa mida en la tragedia, 
axis com lo risible en la comedia. 

7. Materia de la comedia 

/ fábula 
caràcter 
pensament 
elocució 
cant 
espectacle 

Fábula còmica es la que's composa d'accions risi
bles. Els caràcters còmichs son l'irònich y'l fanfar
ria. En els pensaments hi hà dues parts: 

l'opinió 

la prova externa 

jurament 
pactes 
testimonis 
proves aflictives 
lleys 

L'elocució còmica es la qu'usa'l poble. El dra-
maturch ha de fer parlar als personatges son propi 
idioma, y en certs casos el propi d'ells. El cant toca 
a la música, y per tant d'ella s'han de pendre'Is 
medis que li son propis. L'espectacle es de gran uti
litat al drama, perquè reuneix el concurs de tots els 
medis d'espressió. La fábula, l'elocució y'l cant se 
troven en totes les comedies; els pensaments, els ca
ràcters y l'espectacle, en poques. 

8. Les parts*de la comedia son quatre: pròlech, 
chor, episodi y èxode. EI pròlech es la part de la 
comedia que va fins a l'entrada del chor; choral es 
un cant del chor que té certa extensió; episodi es la 
part inclosa entre dos cants del chor; èxode es lo 
que's diu després del derrer cant. 

9. Hi ha la comedia 

antiga, en que hi sobrixen 
les rialles, 

nova, que busca'l riure sí, 
però tendeix a lo seriós, 

mitja, qu'es barreja d'una 
y altra. 
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EXTRACTE DE LA DISERTACIÓ ANÒNIMA SOBRE Formes de la comedia. 

LA COMÈDIA 

Origen de la comedia. 

i. Comedies se diuen els poemes d'autors cò
michs, com Menandros, Aristófanes, Cratinos y al
tres semblants. L'origen de la comedia, segons diuen, 
fou aquest. 

2. Antigament la gent dels arrabals qu'havien 
sofert alguna injusticia d'alguns ciutadans d'Atenes, 
y volien esbroncarlos, de nit entraven a la ciutat, y 
quan tothom dormia, anaven pels carrers y esbom
baven aquelles malifetes sense dir el nom de ningú, 
parlant axis: «Aquí hi viu algú que fa tal y tal cosa 
als pagesos, causàntelshi greu perjudici»; y'ls vehins 
l'endemà's deyen uns als altres lo qu'havien sentit a 
la nit. 

3. Axò era un afront per la gent dolenta, de 
manera que molts, avergonyits, es van corretgir de 
ses injusticies. Els ciutadans, veyent el bon succés 
de la feta dels pagesos, els feren anar al teatre per
què ho diguessin devant de tothom. 

4. Ells temien de dirho a cara descoberta, y se 
l'embrutaven de most; y axis sent major l'afront en 
lo teatre,'s varen corretgir moltes injusticies. 

5. Com d'aqui'n venia gran profit a la ciutat, 
manaren als poetes qu'esbronquessin en vers a qui 
volguessin ab tota llivertat. 

6. Un tal Susarion fou el capitost de la primera 
comedia en vers: sos poemes s'han perdut en l'oblit, 
però se'n conserven dos ò tres jàmbichs, que son 
aquests: 

Sentiu exa paraula: Susarion vos diu: 
les dones son un mal, no obstant, oh ciutadans, 
no's pot viure en cap casa que no tingui aquest mal. 

7. Un cop donat l'exemple, sortiren molts cò
michs qu'escometíen a qui vivia mal ò feya injusti
cies, y contribuhíen al be comú d'Atenes. 

Restriccions a la llivertat de la comedia. 

8. Mes com l'injusticia es més poderosa, perquè 
sempre guanya'l mal y'l be s'esvaheix aviat, poch 
després els richs y'ls poderosos, no volent ser es-
broncats, privaren als còmichs d'escometre oberta-
ment y per son nom propi als qui feyen injusticies, 
perquè no'ls hi arribés el torn a n'ells; y d'allavores 
estant els còmichs atacaren no més enigmàticament 
y d'amagat. Després, adelantant més l'injusticia, els 
enigmes y tot van prohibir, y aleshores els poetes no 
més flastomaven als pobres y forasters, però may als 
richs y poderosos. 

9. Per axò sembla que hi hà tres menes de co
medies: l'antiga, qu'esbroncava a les clares; la mit
jana, qu'ho feya enigmàticament; y la nova, que, 
com hem dit, va contra'ls pobres, esclaus ò foras
ters. En lo primer genre'ls millors poetes son Aris
tófanes, Eupolis y Cratinos; en lo segon, Plató, que 
no es pas el filosop; en lo tercer, Menandros. 

Etimologia del nom. 

10. El nom de còmichs els hi ha vingut a ne'ls 
poetes, ò be de que venien a cantar a ciutat els dels 
arrabals, segons hem dit, ò be de que axò ho feyen 
a la nit, puig de la sòn se'n deya xfi)[Jia. 

11. La comedia també's pot anomenar tragedia, 
com que fos una xpuyípSia, ja que la representaven 
embadurnáis de ipóf (most). 

Definició. 

12. La comedia es l'imitació d'una acció risible, 
purificadora de les passions, pacificadora de la vida, 
y caracterisada pel riure y'l plaher. 

13. La tragèdia's diferencia de la comedia, en 
que la tragedia tracta accions històriques ja passa
des, encara que les representi com succehint en 
aquell punt; y la comedia fingeix accions de la vida 
ordinaria: ademes el fi de la tragedia es fer plorar 
als espectadors, y'l de la comedia ferlos riure. 

Diferencies de la comedia antiga y de la nova. 

14. Segons un'altra divisió,'s distingeix la co
media antiga, nova y mitja. L'antiga's diferencia de 
la nova pel temps, la llengua, la materia, el metre y 
la representació. 

i5. Pel temps, perqué la nova fou de l'època de 
Alexandre, y l'antiga per la guerra del Peloponès; 
per la llengua, perqué la nova té més clar llenguat
ge y usa'l nou estil àtich, y l'antiga tenía un dir ex
traordinari y grandiós y de vegades afectat y tot; per 
la materia ; pel metre, perqué la nova usa quasi-
bé sempre'l jàmbich y poques vegades els altres me
tres, y l'antiga buscava la varietat de metres; per la 
representació, perquè la nova no necessitava chors, 
l'antiga, molts. 

Formes de la comedia antiga. 

16. La meteixa comedia antiga té certes varie
tats. Els primers que fixaren el caràcter de la come-
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dia, es dir, els contemporanis de Susarion, feyen 
entrar els personatges sens ordre, y no més busca
ven el fer riure. Vingué Cratinos, y fixà en tres el 
nombre d'actors, va buscar l'ordre, y va posar una 
mida útil al riure, perseguint als qui ho feyen mala
ment y condemnantlos com a públichs assots ab la 
comedia. Però ell encara era de l'escola antiga y te
nia un cert desordre en ses pesses. Aristófanes fou 
qui posant més art y mètode en la comedia, brillà 
com el més entès de tots. 

Fonts del riure. 

17. En la comedia'l riure neix de les paraules y 
de les accions. 

De les paraules ve de set maneres: i . \ per equí-
voch, com Siacpopouuivoiç; en efecte, aquest mot 
significa juntament hostil y lucratiu; 2.', per tauto
logia, com vinch y arribo, que signifiquen lo meteix; 
3.", per repetició, com quan se fa servir sovint la 
meteixa paraula; 4.", per motiu, com quan un a nom 
usual se n'hi afegeix un altre d'inusitat, per exemple, 
McófiaÇ xaXoO[iat McSaç; 5.a, per diminutiu, com 
fent diminutiu de Sócrates y Eurípides; 6.a estrafent 
les paraules, com í> BSeü SIOTOTOC en comptes de 
& ZEO; 7.a, per la manera de pronunciar, y axó ja 
sigui mudant el tò de la veu, ja imitantne d'altres. 

De les accions vé de dues maneres: i.a, per en
gany, com quan Strepsíades es creu que lo que li 
conten de la pussa es veritat; 2.a, per disfressa, y en 
axó hi ha dos casos: ó be's disfressa de persona mi
llor, com Xantias d'Heracles, ó be d'un'altra pitjor, 
com Dionysos de Xantias. 

Fi de la comedia antiga. 

18. Val a saber que la primera comedia, aquella 
qu'esbroncava descobertament a tots els ciutadans, 
va durar fins a Eupolis. Aquest, havent escomes y es
broncat a Alcibíades, qu'aleshores era general y s'es-
tava preparant pera una guerra naval, fou empresonat 
pels soldats. L'agafaren els soldats, y segons diuhen 
alguns, l'ofegaren en el mar; segons altres, ficat en 
una cistella l'enfonsaven en el mar, però sense aca
barlo d'ofegar, mentres Alcibíades li anava dihent: 
«Tu dónam un bany en el teatre, jo te'l donaré de 
aygua salada.» Després, anegat ò salvat Eupolis, Al
cibíades manà que les comedies no parlessin a la 
descoberta, sinó per alusions. 

19. Allavores Eupolis, Cratinos, Ferecrates, 
Plató y Aristòfenes meteix, criticaven els vicis no 
més per alusions, y se'n digué la segona comedia; 
fins que ni aquestes alusions volgueren els ciuta

dans, y's tiraren contra'ls esclaus y forasters, y nas
qué la tercera comedia, que s'amplificà en temps de 
Menandros y Filemon. 

Comparació de la comedia, tragedia y drama 

satirich. 

20. Es propi de la comedia barrejar la sàtira ab 
les rialles, axis com de la tragèdia'n son els dolors y 
les desgracies, y del drama satirich no'l passar del 
dolor a l'alegria, com alguns diuhen y's fa en YOres-
tesyAlcestis d'Eurípides y en part en VElectra de 
Sófocles, sinó l'excitar la rialla pura, amable y bo
nica. 

ai . Un exemple: «Hèrcules, venut a Syleus 
com un esclau pagès, es enviat a cavar la vinya. 
Arrenca'ls ceps d'arrel ab Taxada, els porta a coll a 
la masia, y'n fa unes grans restelleres; després mata'l 
més gras dels bous, ensorra la porta del celler, obra 
la millor bota, posa les portes com a taula, y's plan
ta a menjar y beure tot cantant, y donant una mi
rada fosca al amo, li fa portar coca y fruyta; y per fi 
de festa gira'l riu cap a l'hisenda y la dexa tota ento-
llada d'aygua.» 

22. Vetaquí'l drama d'Eurípides, y tais son tots 
els drames satírichs. El fi de la tragedia es represen
tar una vida torbada per la dissort; el de la comedia 
es assentaria be la vida; el del drama satirich es di
vertir ab bromes propies dels sàtirs. 

Parts de la comedia. 

23. Segons Dionysios, Crates y Euclides, les 
parts de la comedia son quatre: prblech, melodia del 
chor, episodi y èxode. El pròlech es la part que va 
fins a l'entrada del chor. Les paraules qu'acompa-
nyen l'entrada del chor es diuhen melodia del chor. 
Episodi es lo que va en mitx de dues melodies y 
versos del chor. Èxode es lo que segueix el derrer 
chor. 

Parts de la paràbasis. 

24. Les parts de la paràbasis son set, perque'I 
chor ballava set vegades quan entrava a l'orquestra 
que també's diu logueion. La primera dansa's deya 
commation; la segona tenia'l meteix nom general de 
paràbasis, — perquè tot aquest conjunt de set figu
res de ball se deya paràbasis; — la tercera macron; 
la quarta ode ò estrofe; la quinta epirrema; la sexta 
antode ó antistrofe; la séptima antipirrema. 
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Evolucions del chor. 

25. Tot el conjunt d'aquestes persones, que's 
deya'l chor, entrava a l'orquestra, que també's deya 
logueion, — aquesta entrada s'anomenava eisodos, 
epelysis, epibasis, pàrodos y paràbasis; — entrava, 

donchs, y se'n anava a l'orquestra parlant ab els ac
tors, y mentres tant estaven de cara mirant l'escena; 
quan els actors se'n anaven, el chor se girava a una 
part del públich a dreta ò esquerra, y després a l'al-
tra, y a cada una deya quelcom; tot seguit sortia de 
l'escena, y s'acabava'l drama. 

I. CASANOVAS, S. J. 
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Impressions d'Orient 
(D'una col·lecció inèdita.) 

Llatzería 

Quin rebuig de vestidures esquinsades se 
veu tirat allà en terra? Còm allò's belluga 
dins la pols del camí? 

Ah! es una criatura humana qui aixeca un 
plany y suplica, estenent un reste de mans de
formades de lepra. 

Més allà es un orb, implorant almoyna a 
gemechs... ab les òrbites buydes qui's baden a 
la llum abrusadora, com a ferides obertes. 

L'honor y feresa de l'antich Orient ressalta 
en aqueixes figures; mes un segell de tràgica 
magestat les ennobleix y les decora. 

Seuen demunt fems ab l'aspecte de Job: 

s'arrosseguen per la pols com esguerrats de 
l'Evangeli. 

Ara s'acosta saltant una nina recuyta del sol 
y la brutor... Un troç de mantell esfilagarçat 
apenes cobreix sa magre figura, ahont els ulls 
irradien. 

Però l'actitut y'l tò de veu ab qu'ella capta 
tenen una gracia esquisida: la trinxa de man
tell drapeja son còs ab la noblesa d'una filla 
de Reys y Patriarques... 

Oh sagrat Orient! en ta miseria abatuda veig 
resplandir ton prestigi: reconech ta magestat 
dins ta major llatzería! 

Galilea 

Vetaquí l'encontrada fèrtil qu'apenes sab 
somriure: té la dolçor austera de lo humil: es 
el país de l'Evangeli. 

Ses planures y valls, ses montanyes metei-
xes son de terra bona; mes per tot arreu s'hi 
agombolen la quietut y la pobresa. 

Ni l'arrogància d'un penyal, ni un atrevi
ment de línies, trenca la monotonia d'aquei
xes montanyes: totes s'encorven indistinta
ment, com un aplech de cenobites sota la 
regla. 

Per demunt les altures postrades, s'aixeca 
tan sols el Thabor; però, modest y accessible, 
presideix com una autoritat evangèlica. 

De la gran plana d'Esdrelón, de la caverna 
d'Endor y les serralades de Gélboe pugen càn-
tichs y remors de guerra; però tot se desva-

neix y se pert dins una immensa evaporació 
de bàlsem. 

Cada camí, cada pedra, cada terroç d'aqueix 
terrer exhala aromes de la divina petja de Je
sús. Ses paràboles y sermons suren per l'èxtas-
sis d'aquest ayre. 

El paysatge sense distraccions aquí apar que 
sempre hi medita; ja dins la quietut de la so-
leyada, ja a la confidencia dels estels, dins el 
refrigeri de la nit. 

El pastor, seguint un remat de negríssimes 
cabres o de Uanudes ovelles, sembla pensarhi; 
els camells de la caravana semblen resseguirne 
memòries ab lentitut consirosa. 

Y'ls estols de cigonyes, alçantse a l'hora del 
sol ponent, apar que volin a escámpame la 
suavitat per la blavor de solituts llunyedanes... 
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Montanyes de Judà 
(Baixant cap a la Mar Morta! 

Desolació derrera desolació, aquesta horru
ra de montanyes segueix avall... avall fins a la 
fondalada de l'execració y l'estermini. 

Munts estèrils de pedreny y grava, no rum-
begen cap verdor ni cap esculptura de roques: 
no tenen l'atractiu del plà ni'l de la montanya. 

No deixen veure la magestat dels amples 
horitzons: no acaricien a cap recó la gracia 
d'un idili. 

Com esquenes humiliades, totes aquestes 
altures s'assemblen: totes figuren geps color 
de terra bruta, com els camells y dromedaris. 

Semblen una gran caravana de tais bèsties, 
acalades a fi de rebre lo qu'han de portar: un 
somada feixuga de malediccions y tristeses. 

Desolació derrera desolació, aquesta horru
ra de montanyes segueix avall... avall fins a la 
fondalada de la Mar Morta. 

Sols una mudança sorprèn al caminant, si 

La plana 

A l'orient les altures de Moab, qui s'allar
guen com igualades per una rasadora: a po
nent les montanyes de Judà, qui s'uneixen 
com una renglera de sepulcres. 

Entre mitj de les dues morades, la planura 
més baixa del món: ample llit de feconditat y 
de pler, avuy d'abandó y de febre... 

Aquest es el plà qu'aparexía com un paradís 
de Deu, al descubrirlo de la baixada: es la ter
ra del rahim colossal y de l'opibàlsem, ahont 
dominava la ciutat de les palmeres. 

Fassers de tota varietat, arbres de tot per
fum feyen aquí gran boscatge; y entre canyars 
de sucre, hortes de tot fruyt y vergers de tota 
flor, s'hi enaltia'l roserar rey de les roses. 

Aquí fou Jericó, Pantiquíssima reyna del 
Jordà, qui prengué nom de la lluna, adorada 
en l'ardor de ses nits estivals sempre: o tal 
volta dé" l'halè sempre calent y aromàtich del 
seu ayre. 

s'arrisca a guaytar al cayre d'un precipici: la 
terra s'hi bada com un còs mitj desfet. 

La montanya groga s'envenca, clapada de 
negrors y blavures, com a taques de cosa po
drida: allò sembla la carronya d'un lleó colós- . 
sal, que'l sol resseca. 

Dins aquell horror, a mitjant precipici, s'hi 
veu sospesa una Laura de penitents solitaris... 
El caminoy que hi mena, anguilejant per bau-
mes y cingles, apar que tremoli d'esglay. 

Quines criatures humanes poden respirar 
dins aquell sepulcre de vius? Qui pot viure a 
les entranyes de Scheol? 

Y les altures malehides segueixen devallant 
encara més: s'acalen, assedegades, fins a l'are
na d'un torrental aixut. 

La sequedat s'hi retorç desesperada: l'ayre 
volador s'hi esmorteix, com un aucell asfixiat 
demunt les pedres que'l sol calcina. 

de Jericó 

Aquí torrejava aquella ciutat cananea, ahont 
Rahab amagava'ls primers exploradors israeli
tes: aquí'ls muradals qui caygueren devant 
Josué, al sò no més de les trompetes sagrades. 

A l'auba invasora en que venia l'arca del 
Deu de Sabaoth s'esvehí la ciutat de la lluna. 
S'hi posà demunt el segell de l'estermini. 

Aqueix pedregam espargit fou ja de la Jericó 
primera? Formà part de la nova o de les mag
nificències ab qu'Herodes exorna aquí son es
tatge d'hivern? 

No'n sab rés el beduhí qui planta sa tenda o 
té son casull de fanch en aqueix desert... Els 
sabis, qui estudiant hi passen, no més ne dis
puten. 

Ja sols es possible reconèixer el clot del es
tany ahont Herodes feu anegar l'esperança de 
l'ephod y de l'espasa: l'últim reboll dels Maca-
beus, gloriosos a l'altar y a la guerra. 

Mes ahont romanen les memòries de l'Un-
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git qui per aquí passà tantes vegades? Ahont 
era la porta del orb qui cobrà la vista, el sico-
mor y la casa de Zaqueu, el publicà convertit? 

Ah! ja no més roman lo qui sempre passa: 
la gran font, feta dolça per un prodigi d'Eliseu 
profeta. 

Però ses aygues ja no reguen més qu'algún 
hort de bananes; y s'en van a perdre dins la 
corrent del Jordà també de bades feconda. 

Dins la rasa planura ja ni sols resta memo
ria de quin arbre era ïopibàlsem: ja no's sab 
quina flor seria la tan celebrada rosa de Jericó. 

Sols ja hi clapegen mates de séder com a 
ginjoler espinós o de \akum amargant: la pla
nura es una gran estesa de fanch ressech que 
clivella la soleyada. 

En mitj de la groga desolació sols hi verde
ja seguit una faixa: es la faixa serpentina del 
Jordà, qu'entre canyes y tamarells s'escorre 
cap a la Mar Morta. 

Allà dins la verdor nía y canta l'aucellada 
del país: allà tenen refugi la hiena y'l xacal 
qui ronden cada nit per la planura. 

Tal es aqueix camp el més baix de la terra, 
qui's caldeja com un forn. Sembla un troç 
d'Etiopía empeltat a la Judea, 

La gran feconditat y la gran corrupció te
nen aquí son paratge: apassionaments y delic
tes, èxtassis y fervors semblen helenar dins 
aquest ayre plè de memòries. 

Demunt aqueix llit s'adressa terriblement 
la montanya de la Quarentena, lloch del diju-
ni y la tentació de Jesús. L'esglay y la renun
cia de la terra hi traçaren camins pel preci
pici... 

El rocam color d'òssos de mort s'hi veu tot 
brescat de coves escavades: es la bresca de l'ei
xam d'anacoretes qui visqueren y moriren, 
fent aquí la mel de l'ascesis ab l'agulló de la 
penitencia. 

El Mar Mort 

Anunciant ja de lluny les platges malehides, 
la plana de Jericó se va fent de grava y arena 
salitrosa. 

Sorrals estèrils llavorats de les inundacions 
prenen aspecte de ruhines: fingeixen a la lluna 
monstruoses construccions enderrocades. 

Semblen ones que feu la terra commoguda 
pel gran desastre: ones romases immòvils dins 
un espasme de terror. 

Ençà y enllà vegeta miserable la pomera de 
Sodoma: aqueixa planta qu'entre espines dona 
un fruyt, qui de dins es cendra. 

La sal blanqueja pel codolar de les mortes 
platges: també hi blanquejen com ossamentes 
arbres qu'hi dugué la corrent del Jordà, y 
aquest mar, llançats ab son estigma. 

L'estigma d'aquest mar es el segell de la 
mort: rès viu s'hi nodreix a les vores, rès vi
vent dins les seves entranyes. 

La vida, qui bull dins els abismes del Oc-
ceà y penetra fins al cor de les roques, aquí 
resta del tot abolida. 

Ni un peix, ni una ostra, ni un caragolí 

dins aquestes aygues: ni un bri d'alga dins ses 
fondàries tenebroses. 

Les aygues, plenes de sals, nafta y betum, 
tenen aquí l'amaren de totes les amargors: son 
com a crismades ab olis d'infern. 

Son tan espesses, que fins el qui no sab na
dar no pot anarhi a fons: tot elles ho rebutgen, 
tot ho llancen fóra. 

Son tan espesses que'l vent apenes les mou. 
Una calma de plom les sol tenir com aletarga-
des sota l'ardor inclement. 

Entre la monotonia de les costes de Moab y 
de les ermes altures de Judea, l'estany no 
muda de tristor; sols muda de color y de llum, 
segons les hores. 

Si un temps du dol negre o morat, l'altre 
flameja de blancor sonrosada, segons si reflec
teix l'ubach de les cordilleres o l'insolació qui 
les abrusa. 

A voltes la superficie se clapeja, suranthi 
com unes crosteres d'asfalt: estranya erupció 
qu'hi surt com una lepra. 

De quines fonts ocultes prové ('asfalt bullent, 
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espessit a la superficie? La gran fondària del 
Mar Mort es un misteri... 

Les ones d'aqueix estany jauen dos estadis 
més avall que tots els mars de la terra; y en
goleixen la corrent del Jordà com la d'al
tres rius y torrents, sense sortir de la fonda-
lada. 

Això es el clot de Sodoma y Gomorra, de 
Seboím, Adama y Segor. Diu que qualqú 

n'ha vist enderrochs al fons de les aygues 
amarguíssimes. 

Es com una vella úlcera de la terra cauteri-
sada pel foch del cel. Es el paratge signat ab 
un caràcter d'execració y de feresa perdurable. 

Es l'única fossa ahont no s'hi dona tan sols 
la vida qui naix de la podridura mortal: es 
el domini absolut de la mort, es la Mar 
Morta. 

MIQUEL COSTA Y LLOBERA, PBRE. 
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Sonets 

Consagració en el Saara 

Com llarch estol diabòlich, la nuvolada ardida 
sorgeix, y corre ab furia de llevant a ponent. 
Liampechs el cel abranden: a llur claror seguida, 
la sorralenca extesa sembla un mar sangonent. 

Oasis qui refeyen la forsa decandida, 
com ínfimes engrunes son emportats pel vent; 
y gums y caravanes tan prest deixen la vida 
sots un'allau de bolves, que ni un gemech se sent. 

Cataus cerquen recòndits les feres, astorades: 
els boes de gros ventre, les panteres clapades. 
Mes no un lleó, qui altívol la magestat no pert: 

En l'alta duna aixeca la testa qui fulgura; 
fita'l llamp ab ulls fòrbits; respon al tro ab veu dura; 
y olímpich se consagra rey del aspre desert. 

Efraim y Dèbora 

Dues tribus après de lluytes y greus danys, 
devien llur quietut a una causa lleugera: 
noyes d'un dels dos llochs, fadrins del altre, extranys 
amichs, feyen sovint un clos neutral d'un'era. 

Cert jorn s'alsà una veu frisosa: «Tants afanys, 
donguin bell fruyt: Les flors fan goig a la panera: 
Cada rondayre hardit prengui una flor, companys! 
Qui no vulgui muller, tindrà esclava feynera,..» 

Y càrrega y minyons fugien a llarchs passos: 
Queixoses del parany, les noyes criden fort, 
menys Dèbora, qui viu de súpliques y llassos, 

y pregunta encisada a Efraim, el d'ulls d'or, 
com es que justament es ell qui la té als brassos, 
y com ha sapigut qu'ella'l vol de tot cor. 



Rosíu y la flor 

Ni perles de Golconda podrien, ni or d'Ofir, 
pagar les maravelles sublims d'eixa harmonía: 
Rosíu entre pollancres y al bell florir del dia, 
besant les albes fulles d'un dols y tendre llir. 

Quin alt moment de gloria! Tot canta; mes l'albir 
donant Rosíu, corpresa d'un deix de melangia, 
per la finor d'un somni rublert de poesia, 
sospira, y recloentse la flor tanca'l sospir. 

Blaus papellons, abelles d'ales pulcres, daurades, 
ruixims del matí, oretjos, cerquem, cerquem debades 
per l'ampli espay sens fites: el bla sospir no hi es. 

Un rich palau de cera qui té d'estam les portes, 
l'hostatja: un fort: les guardes, no's donen sinó mortes. 
— Oh ilir fidel, ton càlzer no s'obrirà may més! 

Verginitat 

Reposa'ls ulls en mi Rosíu sempre que'm mira, 
y'ls sab tant be impregnar de mística fixesa 
qu'ales immòvils son d'un'ànima sospesa. 
Si l'esguard meu s'encén, el dols esguard retira. 

No'm parla tendres mots Rosíu, mes els sospira, 
y acords té'l seu halè d'angèlica finesa. 
L'ànima meva surt a oir d'aprop, despresa: 
llavors el sò emmudeix de tant gloriosa lira. 

Es santa eixa quietut. La verge delicada, 
potser té ofegaments de tortra enamorada; 
llarch temps potser tindrà son cor en captiven, 

— son cor tan generós qui no coneix agravis — 
y'l solemnial secret, l'ubriacador misteri, 
no'l trahiràn sos ulls, no'l desfaran sos llavis. 



Exquisitesa 

Tantost al saló Imperi desfeta mor la dansa, 
Rosíu, verge commosa, vos admireu més gran, 
y feu sens adonarvos un gest de deslliuransa 
qu'al espolsar les ales els cignes també fan. 

Y'ls dolces ulls de tortre fiteu: Es l'anyoransa 
de festes conegudes al temps del rey Johan, 
plenes de llum, soperbes de joya y delectansa, 
per vos assaborides no sabeu com ni quan. 

Sentiu eralts qui criden; veyèu penonsqui onegen; 
per vostres nines passen els pròmens qui bornegen 
no més per una dita, d'ingeni bell tresor; 

y en corts d'amor vos sembla qu'encara com un'auba 
vos aclariu; y en somnis, oh menta entre vidauba 
caseu els sirventessis ab les violes d'or. 

Els romàntichs 
Al poeta Zanné. 

Parlant de castellanes de cabellera bruna, 
desfeyen cors tendrívols, d'exquisita finó. 
Tenien el verb fàcil, la joya inoportuna; 
menyspreuaven ab gracia, la cesura y Boileau. 

Feyen de llirs, gatoses; de ferro, argent. La lluna 
tractaven ab cert ayre polit y bon senyo, 
la lluna que'ls servia per embellir tot d'una 
la catedral, els claustres, un mur, un torrió... 

Donchs confessemho, egregi cisellador de rims: 
Gent cops eren ridícols, més altres cent, sublims. 
¿Què no'ls devem? Llestesa, contrast, en nostres dies 

imperen per la forsa d'aquells frèvols Sansons, 
qui en els festius impúdichs retreyen melangies, 
y a l'ombra dels xipresos esgranaven cansons. 

P. R I E R A Y R I Q U E R . 
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La Simfonia après Beethoven 
per Fèlix Weingartner 

Pròlech 

ES treball ben agradós el de presentar una 
obra de la importancia y utilitat d'aque-

xa de Weingartner, y més després de la pro-
fonda sensació qu'ha produit per tot ahont 
s'ha conegut; obra que sens dubte dèu ésser 
l'estel de guia pels joves artistes qui pujen en 
una època com la present en que regnen veri
tables tenebres en tot el terrer de l'art musical. 
Com diu l'autor cap a la fi del present llibre, 
estem passant un interregne, un estat passat-
jer; per tot una agitació viva, una desmesura
da afició per l'incomprensible y obscur; a les 
impuritats armòniques se les nomena atrevi
ments encara que estiguen col·locades sens cap 
causa que les justifiqui y aquell que més avan
ça per aquest camí, se'l nomena reformador. 

La música moderna està en general manca
da d'idees sanes y concepcions profondes, mú
sica molt externa de la que no impressiona, 
tant solzament admirada pels prodigistècnichs: 
música qu'expressa més 0 menys be un senti
ment o una impressió més sense arribar may 
a la justa y sentida interpretació d'una idea 
poètica. Jo crech clarament que la causa d'a-
quexa decadencia, es deguda a Richard Wag-
ner, puix l'obra titànica d'aquest es estada 
com un imàn potent, un punt d'atracció irre
sistible qu'ha subjugat tots els músichs impo-
santlos la nova escola y desviantlos del camí 
ahont els portava el propi sentiment. No hi 
hà dubte que si Wagner no hagués existit, 
molts artistes que no han passat d'imitadors, 
hagueren format un istil original, creant obres 
nascudes y realisades espontàniament; mes el 
geni potent del gran músich-dramàturch els 
ha desviat imposantlos son istil y ses teories. 
Y un dels defectes capdals de la música mo
derna es la falta de sinceritat; arriba a semblar 
mal fet el dir les coses natural y senzillament; 
el compositor que troba una melodia inspira

da, filla d'una emoció artística, no escriu eixa 
melodia tal com l'ha concebuda, sinó que la 
modernisa, y per això la desfigura ab dibuixos 
cromàtichs, vigilant ab gran cura que l'acom
panyament no estigui format per acords per
fectes; totes les armoníes han de tenir altera
cions per no usar formes antiquades, puix 
d'altra manera's codemnaría la melodia per 
italiana. Més, ¿què vol dir, qu'es una melodia 
italiana? Ningú sap respondre categòricament, 
mes molts avansen el concepte de que melodia 
italiana es aquella que s'endevina, qu'una ve
gada comensada tothom ja sab els volts y on
dulacions que dèu seguir, y el punt precís 
ahont dèu terminar després d'un llarch comiat. 
Aqueixa opinió per cert molt generalisada, es 
complertament falsa; lo que's califica molt in
justament de melodia italiana, no mereix altre 
nom que'l de melodia abominable, es un gen-
re corromput que tingué aceptació en un 
temps de decadencia, perquè l'essencia purís-
sima de la melodia italiana's troba en el may 
prou venerat Bellini, l'inmortal cantor de 
Norma. Ohíu les admirables melodies dels 
Puritans, de Sonámbula, y aquella pàgina su
blim de la mort de Norma devant de qui 
Wagner s'extasiava.y sentireu tot l'encís d'eixa 
inspiració arrebatadora, ja delicada y apassio
nada que constituheix la vera ànima de la no-
bilíssima melodia italiana. Y aquest es un dels 
punts en que s'apoya l'obra ideal de l'art mu
sical; en l'unió d'eixa inspiració ardenta que 
evoca nobles passions y sentiments sublims 
ab la profonditat metafísica y robusta cons
trucció del geni germànich. 

L'estat de confusió que estem atravessant 
finirà promptament, tornarà el renaixement 
desde'l punt que's prengui una direcció deter
minada, y qui sab si llavors descobrirem algún 
gran artista qu'ha viscut ignorat, construint 
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la gran obra que li sigué confiada, incomprès 
y menyspreat per la seva generació. 

Aquesta direcció envers un renaixement la 
trobarem ben marcada en el petit llibre qu'hem 
traduït; cada pàgina conté sana y profitosa 
doctrina basada en un estudi profond sobre 
l'evolució de la sinfonía després de Beethoven, 
estudi que comprèn tota la producció sinfónica 
desde Schubert y Schumann fins a Gustav 
Mahler y Richard Strauss. 

Segurament aquest llibre té d'aclarir molts 
dubtes y té d'encoratjar els febles a seguir els 

Si heu passat alguna volta per una hermosa 
vall, sens dubte vos haurà succehit l'interrom
pre vostre camí per contemplar ab admiració 
una montanya gegantina ab son cim cobert de 
neu qui enllumena al lluny l'horitzó; potser 
heu envejat la sort del qui pogués pujar aqueixa 
montanya per fruhir d'una esplèndida vista 
extenentse fins l'infinit. Si en aqueix punt, vin
gués algú de sobte a dirvos seriosament: «Jo 
vull pujar encar més alt qu'aquest cim y arri
bar a la blavosa volta del cel,» es clar que 
ben prompte calificaríeu aquest home per lo 
menys d'imprudent y extravagant. Molts de 
vosaltres, lluny de riure d'un hom així, expe
rimentaríeu, veyentlo, una profonda tristor. 

Així meteix un lleuger sentiment de melan
gia s'ampara sempre de mi quan, amidant la 
grandesa de Beethoven y estant penetrat de la 
profonda magnitut de ses creacions, recordo 
llavors que molts compositors després d'ell 
han escrit y escriuen encar simfonies. 

Devant de l'abundància inagotable de pen
saments y sentiments expressats per Beethoven 
en sa música, una tal empresa sembla casi tant 
descabellada com la de voler pujar més qu'un 
cim. En efecte, l'apariencía exterior d'eixes 
obres es semblant a la de les simfonies de Bee
thoven, y fins moltes vegades els medis exte
riors semblen més grans, però l'autor no pos-
seheix aqueixa força y aqueixa profonditat 
particulars de Beethoven, per expressar una 

impulsos propis sens voler fer rès més enllà 
de lo que senten. ¿Què més consolador que 
les paraules qu'aixeca Weingartner com un 
crit de llibertat? «Escribiu sens temensa tot 
lo que teniu en l'ànima y expresseu tot ço que 
degui ésser expressat; això serà una imatge 
vostra, una manifestació de vostra naturalesa, 
y en tots els casos una cosa complerta y bona.» 

Llegiu tots aquest llibre, artistes y aficio
nats, que hi trobareu en tots els seus fulls la 
veritat y la llum qu'es lo que sempre l'esperit 

desitja. 

G. TALTABULL. 

successió de sentiments qui passa de l'amor el 
més tendre y la passió la més violenta a l'hu
mor el més franch y a la profonditat metafísi
ca. Richard Wagner no escatima'ls seus sar
casmes als simfonistes vinguts després de Bee
thoven, s'admira de que'ls compositors no ha
gin vist més que la forma en les creacions 
beethovianes y continúin tranquilament son 
treball d'escriure simfonies, sens donarse conte 
de que la última simfonia ja es escrita, aqueixa 
novena simfonia de Beethoven qu'ell assenyala 
com la més alta emanació possible de la mú
sica considerada com art isolat, com la tranzi-
ció directa vers l'obra formada per la reunió 
de totes les arts «qui deslliura de tota incerti-
tut en la creació artística»; segons ell, el dret 
de compondre simfonies fineix ab aqueixa 
obra, y s'estranya de qu'això no hagi sigut 
comprès. 

Jo trobo censurable en Wagner l'haverse 
estès tant sobre aqueix punt en «Opera y Dra
ma», mes sens aturarme en cercar si ses afir
macions son d'una veritat absoluta, proposaré 
la opinió que voldria establir fermament: en 
tots els casos ningú dels qui han compostes sim
fonies després de Beethoven ha lograt igualarlo 
y molt menys fer alguna obra de més valer, 
no obstant y contenir moltes d'aqueixes obres 
música excel-lent y a voltes genial. Si avuy 
ens posessin en l'obligació de destruhir una 
simfonia de Beethoven o be totes les composi-

La Simfonia après Beethoven 
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cions escrites després d'ell, jo crech poder ad
metre que ningú de nosaltres sería tan barbre y 
boig per desitjar la destrucció d'una de les 
simfonies de Beethoven, encar que no's trac
tés d'una de les més grans. 

Admetem primerament la possibilitat d'es
criure simfonies de valer després de Beetho
ven; llavors ens preguntem què es lo qu'encar 
se pot expressar dins d'una forma estrictament 
encadenada per ses propies lleys: les relacions 
de les parts entre sí, el meteix cambi de les 
tonalitats, tot sembla fixat d'una manera quasi 
inmutable. ¿Es possible utilisar novament 
aqueixa forma, quan un mestre l'ha omplerta 
d'idees tan vastes que fins resulta estreta per 
son geni? 

Després d'haver expressat per medi d'aquei
xa forma tot lo que hi hà de més prodigiós, 
el gran mestre la trencà com semblantli una 
cadena; així ho va fer en l'última part de sa 
novena simfonia, en algunes de ses darreres 
sonates, y en molts de sos últims quartets. 
Ademés encar ens preguntem si, en contes de 
cedir a un impuls artístich, els compositors 
no fan avegades més qu'un senzill treball ma
terial y es quan, reunint els restos escampats 
de la forma, qu'esclatà baix el pensament de 
Beethoven, proven de reunidos en un tot y 
tapar les escletxes. 

Aqueixos qui indiferents, s'han atrevit a tais 
coses, ¿han comprès be la veritable grandesa 
de Beethoven? 

Algú contestarà a això que Beethoven no 
renuncia a la forma habitual d'una manera 
inmutable y que, per consegüent, no es neces
sari donar a aqueix abandonament el valor d'un 
principi concluyent. A la Sonata op. 101, qui 
sembla una lliure fantasía, segueix la monu
mental Sonata op. 106 ab ses quatre parts ge
gantines qui son d'una forma perfecta. 

A aqueixa obra segueixen altres Sonates es
crites novament ab llibertat d'istil, les en mi 
major y en la bemol major. Aprés ve la darrera 
en do menor op. 111: son final be es veritat 
que no té'l moviment precipitat tradicional, 
mes apart d'això, conserva una forma tan 
complerta, que Bülow la va assenyalar ab 
molta rahó com un model de genre. 

Els dos quartets en si bemol major y en do 
menor, qui s'aparten de la manera ordinaria, 
estan colocats entre'ls quartets en mi bemol 
major y en la menor que no s'aparten gens de 
la forma dels quartets precedents. En tot cas 
es ben clar que Beethoven no abandonava la 
forma acostumada més que quan l'obligava'l 
plà de tota l'obra, però de cap manera consi
derava la forma com abandonada o conservada 
solament per haversen apartat en algun cas 
isolat. Considerant aqueixos exemples estem 
en el dret de presumir, sens afirmarho, (encar 
que l'hipòtesis de Wagner sobre l'última sim
fonia no es lo qui hagi fet néixer en general 
aqueixa idea,) que si Beethoven hagués viscut 
més temps, potser després de la novena simfo
nia hauria produhit un altre simfonia en l'an
tiga forma. 

Veyent un compositor qui reuneix un in-
mens conjunt vocal e instrumental per aixecar 
una obra musical lluny del camp de l'antiga 
forma, ens atrevirem a preguntar ab gran pro
babilitat d'una resposta irrecusable, si es vera
ment la poderosa inspiració qui trenca llavors 
la forma, o solament el conjunt d'elements. En 
aquest últim cas, cap fènix renaixerà de la 
cendra dels restos consumits de la forma; mes 
sortirà d'aquest vas trencat una pasta estranya 
y espessa qui caurà a terra pesantment. Per 
altra part, quan una obra verament important 
ha sortit victoriosa d'un combat a que l'han 
obligat les idees limitades de sos contempora
nis, llavors es necessari considerar sa forma y 
sa instrumentació com a medis indispensables 
per encarnar les idees del compositor. Si 
aqueixa forma y aqueixa instrumentació s'a
parten molt de la manera generalment usada, 
no s'apreciarà aqueixa obra segons les antigues 
regles, però s'en cercaran de noves. 

Es evident que, després de la mort de Bee
thoven, la producció simfònica ha sofert una 
retrogadació; la causa no sembla pas haverse 
d'atribuhir a una maduresa excessiva de la for
ma simfònica, mes jo crech trovar una rahó 
més profonda. 

Cap altra forma de l'art musical com la sim
fonia, s'ha desenrotllat en tan poch temps 
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desde son origen a son apogeu fins are infran
quejable. 

El lied, per exemple, si be va trobar sos pri
mers grans mestres al començ del sigle xix, 
s'ha escampat avuy en noves formes, mercès a 
la fusió íntima de la paraula ab la música, 
adaptada al caràcter enterament melòdich del 
lied. Mes el gran nombre de «Heder», compos
tos després dels de Schubert, no admeten com
paració ab aqueixos cants inmortals. 

Per l'acció reformadora de R. Wagner s'han 
obert innombrables vies vers el drama musi
cal; cadascú pendra aquella que millor con
vingui al caràcter del assunte escullit. Noteu 
al contrari, que J. Haydn, escrigué sa primera 
simfonia pels vols del 1760, y qu'en 1823, no 
més seixanta-très anys més tart, s'havia operat 
la transformació d'un moviment tranquil y 
enjogueçat, en una tragedia sublim; la novena 
simfonia de Beethoven havia nascut. 

Ja molts anys han passat, després de l'apari
ció d'aqueixa obra maravellosa, mes ella porta 
encar, l'indisputable corona en el reyalme de 
la simfonia. 

Casi sempre a la més gran prosperitat se
gueix una decadencia temporal, y molt sovint 
una ruina complerta; així meteix jo crech que 
en el domini de la simfonia, la natura, després 
d'haver produhit en el transcurs de dugués 
generacions, tot lo que hi hà millor, després 
d'haver donat vida als tres grans genis Haydn, 
Mozart y Beethoven, debía esdevenir un temps 
d'un repòs relatiu, per poder en alguna ma
nera rependre força, després d'aquest esforç 
desbordant. Si després de Beethoven no s'ha 
produhit cap Simfonia com la d'aqueixos 
grans mestres qu'avans hem citat, la causa 
consisteix (segons mon parer), en que la natu
ra no ha produhit cap altre geni com el d'a
queixos tres grans mestres, o que ja no'n podia 
produhir més. Jo no crech perxò, dins l'obra 
artística general, que la música sofreixi una 
tal alteració, donchs, això implicaria la conse
qüència de que la música no tindria'l dret de 
existir com art isolat; Wagner meteix sembla 
que més tart se desdiu al menys en part, d'a
queixa opinió sostinguda ab tanta fermesa en 
«Opera y Drama», quan en son escrit «.Sobre 
l'empleu de la música en el drama» (ioe Volum 
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d'obres complertes), concedeix la possibilitat 
d'escriure simfonies «en que's pugui encar ex
pressar idees noves.» Per considerar aqueixa 
possibilitat, qu'hem citat solament com indi
cació, examinarem breument, mes sens des-
cuydar els detalls necessaris, els fets principals 
succehits fins avuy en el domini de la Simfo
nia. Haydn s'assimila les sonates de Ph. Emm. 
Bach, imatges més lliures y menys severes de 
les suites del celebre J. Seb. Bach, y compon 
peces semblants per les capelles dels prínceps 
ahont ell exercia'l càrrech de director de mú
sica. Obres verament arrebatadores, broten de 
sa natura alegre e ingènua, obres mestres que 
viuran eternalment y sobreviuran a totes les 
tendències, com totes les produccions del ve
ritable geni. Mozart conmou més profunda
ment que Haydn. Tenint de lluytar molt més 
en el combat de l'existència, fins al punt que 
son dèbil cós sigué prontament minat, Mozart 
deixa endevinar freqüentment en ses composi
cions els greus esdeveniments de sa vida. La 
dolça menlangía de la simfonia en sol menor, 
l'austera severitat de la en do major, la mages-
tuosa gravetat dels dos primers temps de la en 
mi bemol son rasgos característichs, que no's 
troven en Haydn. Mes el valor individual de 
Mozart, se manifesta sobretot en l'òpera. Els 
accents que fa ressonar en l'última escena de 
Don Juan y en la Flauta màgica, les indica
cions tan instructives que dona pel maneig de 
l'orquestra en Fígaro, no's troben encar en ses 
simfonies. 

En ses dugués primeres simfonies, Beetho
ven s'apoya encar en sos antecessors. Si la des
gracia hagués volgut que morís després d'haver 
acabat la simfonia en re major, ningú haguera 
pogut pressentir lo qu'en realitat ell era. En 
aqueix moment esdevé un gran prodigi. Una 
gran figura en el món polítich, el primer Cón
sul de França, de tal sort entussiasma al jove 
músich, que'l celebra en un gran poema mu
sical y així — com Atenea es sortit del cap de 
Zeus, — així se'ns presenta la simfonia he
roica. 

Cap artista ha fet jamay en sa carrera un pas 
tant de gegant com Beethoven entre sa segona 
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y tercera simfonia. Ell comprengué que la vida 
ideal deslliurada de les impureses de l'huma
nitat, o millor dit, que la veritable vida d'un 
héroe y la complerta apreciació del seu mèrit 
no comença fins després de sa mort. En efecte 
en el primer temps de sa simfonia, ens pre
senta aquest hèroe en sa lluyta y poderós valor 
y en la plenitut de sa victoriosa activitat; en 
el segon Beethoven entona un plany grandiós 
a la mort del hèroe, y en el tercer temps, lo 
scher^o sorprenentment curt, ens mostra la 
imatge d'aqueixos homes que, tant un dia com 
un altre, s'ocupen únicament d'ells meteixos 
y que al só d'una brillant fanfarra, passen ab 
burla e indiferencia al costat de la grandesa y 
dels més alts progectes. Per fi en l'últim temps, 
els pobles corren en massa de tots els punts de 
la terra, y reuneixen materials per aixecar al 
hèroe are ja per tot conegut, un monument 
digne d'ell. Com atreviment de concepció y 
d'execució polifònica, aquest temps es encar 
molt per sobre dels dos primers, y comparat 
ab ell, la fuga final tan admirada de la «Júpi
ter Symphonie» de Mozart, sembla un jòch de 
infant. 

Llavors quan cau la bastida del monument, 
els accents d'entussiasme per tot ressonen, els 
ulls son humits per les llàgrimes, tothom tre

mola emocionat vegent son ídol; els sons que 
llavors sentim proclamen qu'ab aqueixa sim
fonia l'art musical s'ha emancipat, esdevenint 
un llenguatge per expressar sentiments que 
avans no semblava poder descriure. 

* 

¡Qui no s'aturarà, donchs, per contemplar 
Beethoven caminant d'una obra admirable a 
un'altra y coronant, en fi, sa creació per la no
vena simfonia! 

Mes are no es del meteix Beethoven de qui 
jo vull parlarvos, sinó dels qui son vinguts 
després d'ell. Potser m'he allunyat massa del 
propi tema de mon discurs; mes així com en 
el curs d'un viatge per les montanyes (per re-
pendre la comparació del començament), quan 
sabem que l'hermós cim cobert de neu que 
avans ha excitat la nostra admiració, va a des
aparèixer a nostra vista, no podem menys d'a-
turarnos encar una vegada per fruhir de son 
esplendor; així meteix, avans de dirigirnos 
envers d'altres figures, no he pogut resistir al 
desitj de parlar llargament al menys d'una 
obra de Beethoven, avans de que sa figura 
desaparegui del nostre discurs per no mostrar-
sens fins més tart y llavors encar a una llarga 
distancia. 

Trad. per C. TALTABUIX. 

(Seguirà.) 
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De l'amistat. Diàlech ciceronià 

Notes del traductor 

Traduttore, traditore: diu ab maliciós som
riure'l poble que més ha traduhit; per això 
greu cosa es voler portar a un'altra llengua lo 
que en la del Latium Ciceró escrigué, y pre
sumpció fóra les planes que segueixen ab la 
versió del L^ELIUS haver omplenat si no hi 
anessin abans aquestes observacions que vaig 
a fer. Qui vulgui'l mèrit artístich, el valer li
terari d'aquell docent y observador diàlech 
ciceronià conèixer, que fassi punt aquí, estal-
viantse de passar avant, perquè ni tant sols 
allò de tapi^ vuelto del revés pot aplicarse an 
aquesta feyna de la qual més acertadament pot 
dirse'n, recordant En Metge, que la he arro-
mançada com pus pla he poscut e he sabut, la 
qual en esgordameni del lati en que Cicero la 
posa es fort grossera. Per quina causa ho he 
fet, donchs? únicament per extendre'n les èti
ques idees que l'informen, l'esperit filosòfich 
qu'hi presideix, els mesurats concells que 
Marcus Tulius ens hi exposa, y ab els quals, 
per boca de Lselius, doctrina y amonesta. 

Cada època ha demostrat interna preferen
cia per determinades qüestions filosòfiques o 
problemes socials: l'essencia de l'esperit humà 
l'edat antiga investigava, la seva salvació els 
temps mitjos meditaren, l'obediència al Prín
cep y ses qualitats, la certesa, la llibertat civil, 
la sociabilitat, l'objectivitat de les sensacions, 
la llibertat política... han preocupat l'inteli-
gencia dels sigles al xv posteriors; estalonant-
se, apareixent y desapareixent ab la rapidesa 
que l'imprenta proporciona, la qual, ben al 
contrari de lo qu'abans pogué dirse, ens per
met assegurar que, si cap mal dura un sigle, 
com diu l'adagi, tampoch una qüestió més de 
cent anys aguanta la diaria controversia. 

Però al costat d'aquests problemes intensos 
que durant un període sedueixen a casi tots els 
pensadors tribut fèntloshi retre en llurs escrits 

y discusions, però que totalment arriben a 
desaparèixer de l'orde del dia filosòfica, n'hi hà 
un altre d'extens, que sempre ha merescut l'a
tenció de tots els pobles, sobre'l qual totes les 
civilisacions ens hi han dita sa paraula, que té 
un capítol en l'aforística de totes les nacions, 
sobre'l qual totes les èpoques han escrit son 
pensament: aquesta tessis no es altra que l'a
mistat. En què consisteix? quin origen té? 
quines ventatges y perills ens ofereix? quines 
regles s'han d'observar en aquest afecte tan 
intents, tan humà y tan íntim? Axò totes les 
races s'ho han preguntat; y s'ho han pregun
tat justament per ser un afecte tan humà, com 
he dit, tan culte y tan civilisador que, a mon 
parer, ve a representar en el terrer ètich lo 
que l'escultura en l'artístich. 

Obrim el Pancha-Tantra, y en aquesta fa
mosa colecció d'apòlechs, en la qual tota la 
vida material y moral de l'Indía antiga s'hi 
resumeix, llegimhi qu'aquell solament amich 
dèu reputarse qui a Vamich en el jorn del perill 
ajuda, que si vostre amich alguna cosa inconsi
derada us ha fet no per això us en separeu. 

Sense sortir dels pobles adormits interro
guem a la saviesa xina sobre l'amistança, y 
sentirem la resposta de l'Un-Yu: Ab la sanch 
no déus renyir ni ab lamistat antiga. Si vostre 
amich s'estravia, la tendresa esmercèuhi en con
vertirlo y l'afecte: no l'abandoneu fins a tant 
que'ls vostres esforços per llonch temps hagin 
restat infructuosos. Per amichs prengueu als 
qui de grat us escoltin, y de vosaltres aparleune 
als qui discursos aduladors fassin. 

Fonamentalment d'igual manera opinen les 
nacions guerreres y conqueridores de l'Assia; 
fixemnos tant sols en el poble de Deu y llegirem 
en sos Proverbis y son Eclesiastès, ab el llen
guatge senzill y majestuós que'ls hi es propia: 
No diguis a ton amich, veste'n, ja t'ho donaré 
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demà, mentres al instant puguis donarli lo que 
desitja. El que tira una pedra als aucells els fa 
fugir; qui de son amich diu injuries l'obliga a 
allunyarse'n. Y saltant molts segles més avall, 
en el meteix Orient, apareixerà un altre llibre, 
pretenent també les calificacions de sant y 
d'inspirat, el Korà, dient, ab la sequedat d'istil 
que'l caracterisa al inspirar normes de conduc
ta, tan diferenta d'aquella eloqüència descrip
tiva en les narracions usada: responeu a l'amis
tat ab l'amistat. 

Però tot lo bell y tot l'humà té son compli
ment a Grecia, y cap literatura y cap filosofía 
com les d'aquell poble s'han preocupat de lo 
que tractem. Ens aconsellen els set savis: esti
mar l'amistança, cercar la dels sepients, dels 
amichs presents recordarvos y dels que no hi 
son; lo meteix recomanen els versos aureus 
pitogòrichs, afeginthi que no s'abandoni per 
petites faltes al qui una vegada amich ja s'hagi 
nomenat; certa opinió de Bias la veurem con
tradita més avant per Ciceró; Plató en el Ly-
cias ens presenta a Sócrates ab alguns joves 
cercant definir Famich; les opinions hi exami
na del comú de la gent y dels savis: ser amich 
vol dir estimar o ésser amat? reposa l'amistat 
en la semblança o en la diferencia? o, més jus
tament, sens excloure'n del tot l'una ni l'altra, 
se funda en una certa convenencia d'esperit? Y 
refusantne sempre tota definició exclussiva 
deixa entreveure Sócrates, totes un tros de la 
veritat contindré, sense ser l'absoluta veritat, 
la qual d'eixos elements diversos se composa, 
y d'una aspiració de l'ànima cap a un bé per
fet, del qual no'n son els obgectes sensibles 
més qu'enganyadora imatge. En aquest dià-
lech no va Plató més amunt, es en el Phedon 
y en el Banquet, hont ascendeix a les conside
racions més enlayrades que fan d'aquest senti
ment amistós un ideal que separa de tot baix 
sentiment y interessat. 

Tracta Aristòtil el meteix punt que Plató, 
com es natural per un altre mètode y desde un 
punt de vista diferent. Es primer en el II lli
bre de la Rhetòrica hont de l'amistat s'ocupa, 
si be aplicantla massa a l'oratoria; però en els 
llibres VIII y IX de la Moral hi desenrotlla 
verdaderament un tractat de l'amistança: rrfe-
tòdicament els caràcters n'examina, descriune 

els efectes, celebran els goigs y, desfent les 
opinions adverses, proclama que l'amistat per 
fonament tenint l'interès o'l plaher, es un sen
timent accidental que no podrà durar, perquè 
tranzitori son lo útil y lo agradable: que l'ú
nica amistat verdadera es la fundada sobre'l 
bé y entre'ls homens virtuosos per la simpatia 
establerta. 

Sobre'l propi obgecte Theophrastusy Chris-
sippus, sengles tractats escrigueren, mes, per 
desgracia, ses obres ens son perdudes. No aixís 
la de Plutarcus sobre la manera de conèixer 
l'amich de l'adulador, en la qual bon nombre 
s'hi troba de fines observacions y exemples, 
també abundants en el Toxaris de Lucianus. 

Fent un salt inmens en el temps, en l'espay 
y en la cultura, desde la clàssica Helada tras-
lademnos al occident mitjeval, y de son fons 
llatino-eclessiàstich tant sols en els Disticha del 
fals Cató parantnos, ohirem: nuil temps no 
abundaràs l'amistat del teu amich antich, ne't 
lunyeràs d'ell, jatsesía que per aventura hage 
errat contra tu, mas sies remembrant dels pri
mers serveys d'ell e de tu. Y fixem ja l'atenció 
en la literatura de la nostra terra. 

Lo que'n ella sobre l'amistat s'ha dit, en 
quant hi hagi de tradició escrita, apart deixant 
lo que'l sentit comú sobre ella'ns dicti y'ls 
exemples vulgars hi afegeixin, segurament que 
l'apologia caldrà cercarne en els llibres sapien
cials de les cultures semítiques, directament 
coneguts, o per traducció monacal al llatí por
tats; aquest caràcter fa que'ls únichs els mora
listes siguin qui en nostra literatura de l'amis
tat parlaren; no es aquí lloch de sobre això 
llargament escriure, per lo que'm limitaré a 
algunes sentencies de nostres escriptors més 
nomenats aduhirne. 

Tribut a l'antiquitat rendint per En Guillem 
de Cervera comencem, el noble rimador de 
Salomó y de Jusus fill de Sirach en sos Pro
verbis, y tantes vegades ab En Cerverí confós: 

Sí voléis qu'homvos am-
amats de bona amor, 

no comjets per aram-
aur, ne seny per follor. 

Trop fayrets gran folldats-
efayt descominal 
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si ésser eufats amats-
par celi cuy volets mal. 

Be'n garda ta maysó-
de companya malvat, 

car en mal companya-
pert hom l'honor e'l grat. 

Not vulles fer amichs-
d'home fals ne irós 

quél fals aduts destrichs-
e l'irós mou tensos. 

Per estranya encontrada-
ne de temps per llonyança 

no deu ésser trencada-
entre amichs amistança. 

Un sol amich volría-
aytal com là mà es 

a l'ull, cor prou n'haurïa,-
mays lo món no n'ha ges. 

En Jakuda Bonsenyor, de nostres escriptors 
el més semita, no sols en raça, sinó que en es
perit també, en son capítol XXVIII rotulat 
De amor, els següents concells hi dona: Honra 
l'amich de ton amich, que mes ho prea que si 
l'honraves a ell; no't fies en amor de senyor si't 
vol mal lo majodom; observanthi que mes val 
sol estar que ab avol companyia, y que hom 
guanya ab amor ço que no pot guanyar per 
forsa. 

Naturalment que Ramon Llull, aquell qui 
en mitx de ses divagacions somnioses pen
saments utilíssims y pràctichs ses obres cu
rullava, en major grau les que'l caràcter d'ins
truccions de bon senyen tenien, de l'amistan
ço havia de parlar, y aixís, per mostra'n vagi 
aquí lo qu'en el desè capítol dels Mil Prover
bis n'hi estableix: 

Ama ço que ton amich ama; 
Si es gran amich, siesli gran amich. 
Aquell es poch amich qui s'utja de servir son 
gran amich; 
Ab ton amich no vulles jugar; 
No reprenes soven ton amich; 
No sies privat de l'enemich de ton amich; 
A ton amich loha son be e blasma son mal; 
Per un mal de ton amich no perdés molts de sos 
bens; 
Ab paraules amoroses parla a ton amich; 

A ton amich no lo venes per diners ne'l perdés 
per ira; 
Del teu poder e del poder de ton amich fe un 
poder; 
Volentants de dos amichs se concorden a una fi; 
Qui ha bon amich tart ha fretura; 
A negun hom no fasses aytants ne tant grans 
plasers com a ton bon amich; 
Per ço que no done passió a ton amich no li par
les de son enemich; 
Soffer a ton amich sos vicis, per ço que ell sofi-
ra los teus. 

Sense sortir de la meteixa illa mallorquina 
a n'En Paxy En Turmeda hi trobarem. En dos 
capitols de sa Doctrina Moral (el XX y'l XXI) 
tracta aquell de amichs y de com dèu hom usar 
d'amistança; y per una referencia a Cicero que 
en el primer s'hi troba, se ve en la certesa de 
que'l LM IUS coneixeria ell o l'autor a qui pla
giés, car afectat hi era; es aquesta: diu Tullí 
que lagotería es contraria a l'amistat, per tal 
com ella deleix e anulla veritat, sens la qual 
nom d'amistat no val ne pot res aprofitar = 
«quum autem omnium rerum simulatio est 
vitiosa tum amicitiae repugnat máxime. Delet 
enim veritatem sine qua nomens amictise va
lere non potest.» Ampara la descutidíssima 
sentencia de Bias de que aixi dèu hom usar d'a
mistança que hom sia membrant que pot tornar 
en gran desamistança; com també l'atribuhida 
a Sócrates, dient que aquell que's dona molt als 
homens no pot ésser que no s'acompany ab los 
mals, e per ço convé a l'home que s'acost als ho
mens per mesura e s'en alloch d'ells ab mesura. 

Moltes altres coses hi afegeix, p. e.: axi es 
l'hom menys d'amichs com l'ànima menys de 
cos. Sufriu als vostres amichs llurs vicis per ço 
que ells sofiren los vostres; celi qui vol amich 
sens vici roman sens amich. Amistat es aixi com 
dos rius que s'ajusten ensemps. Si honrats l'a
mich de vostre amich mes ho presará que si 
l'honravets a ell. Bon amich es aixi com espe-
cier que encara que no us de especies ens darà 
de bona odor; e mal amich es aixi com aferer 
que si no us crema dona us enuig ab lo fum... y 
en major nombre n'hi segueix d'atribuhides a 
Aristòtil, Horaci, Sèneca, Sant Bernat, Salus-
ti, Sant Gregori, Serverí, Sant Agustí, Sala-



Empori 313 

mó, Cató, Sant Johan Bocha d'or, Beda, Bias, 
Sant Gerònim, Sócrates, Boeci, Sant Ambrós, 
Tulli, Pere Alfonso, lo Dimna e Callilla... 
atribucions qu'enterament gratuites s'han de 
creure desde'l moment en que vegem a Sant 
Joan Chrisostom parlar de que sí un atnich és 
en Barcelona e altre en Mallorca 

Ve després Fra Turmeda y per altre nom 
appellat Abdalah, qui agafantho tot per la 
banda pràctica y de la realitat viventa, moltes 
vegades crua, únicament ens diu en sos Amo

't 
nestaments que 

Lo dols parlar creix los amichs, 
lagotejar fa enemichs; 
fe que los pobres e los richs 

amichs te sien. 

Si no's vol passar en silenci absolut els 
temps de nostra decadencia literaria, no obs
tant que be s'ho mereix per ensopida, a n'els 
Aforismes d'en Carles Amat caldrà ferhi refe
rencia: 

Ato tindràs parent millor . . 
que l'amich que t té amor. 
Al amich proval primer 
que no l'hages menester. 
No cregas de ton amich 
lo quét diu son enemich. 
Amistat per interés 
no dura perquè no ho és. 

Mes, per sobre d'això y de lo demés que so
bre l'amistança en nostra llengua s'hagi escrit, 
tot a les vulgares amicitia; referent, hi plana, 
als temps contemporanis arrivant, l'inspira-
díssima horaciana de Mossèn Costa, verdade-
rament ad familiaritates sapitentium adreçada. 
Rès més com ella sonllegitim avior ciceronià 
ostenta, rès en ella, ni tan sols per execrarles 
a les baixes amistats interessades aludeix, y'ls 
conceptes ens hi semblen resumits y en exqui
sida forma exalçats, que per Marcus Tulius 
exposats veurem: 

AMISTA T 

Fraternitat de l'ànima 
millor que de la sanch uneix les vides: 

és harmonia ingénita 
més forta en voluntat, com rès l'imposa. 

D'amor té noble l índole, 
però sens febre del sentit ni lluytes, 

sense torments ni llàgrimes 
de gelosia o borrascas desfici... 

En calma serenissima 
escalfa'ls escullits que s'hi agobolen 

com a l ardor benèfica 
de la volguda llar hont riu la flama. 

Esfoch sagrat. Donàrenli 
altar solemne les virtuts, y dura 

nodrit de rames íntimes 
que, com més velles son, més bél renoven. 

Què hi fà si's tornen àrides 
amich, les ilusions que compartirem? 

Fent se recorts més propies 
son per nodrir elfoch, com rama seca. 

Com una Vestal càndida 
nostra amistat sa flama n'alimenti, 

y gravi ab màfermíssima 
nostres dos noms units, al peu de l ara. 

Les ganes de seguir sens interrupció parlant 
de l'amistat en nostra literatura, que se m'han 
de perdonar a la vista de lo poch ab importan
cia que sobre aquest tema hi hà, m'han dut 
al temps més modern, y també'l desitx d'arri
bar fins a l'oda d'En Costa y Llobera, lo únich 
clàssich de fons y hermós de forma que he po
gut trobarhi. 

Retrocedim, donchs, pera fugir d'idees 
fragmentaries y fernos càrrech de tractà'ls 
en forma; y deixant apart els noms de Mon
taigne (calcador del L<ELIUS), Saint-Evremod y 
la Bruyère, fem el degut esment d'altres obres 
de major ressò. En 1702 Louis de Sacy publicà 
dividit en tres llibres, un tractat sobre l'amis
tança; lo qu'en ell hi exposa veuremho resu
mit en el principi de sa derrera part: «Nous 
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avons vu dans le premier livre la nature et 
l'objet de l'amitié, les qualités propes a la for-
mer, les précautions à prendre avant de s'y 
engager, les personnes avec qui on se pouvait 
unir. Dans le deuxième, nous avons traité des 
devoirs qu'elle prescrit, et de leur juste subor-
dination à ces premiers devoirs auxquels la 
religión, la société civile et la nature nous as-
sujettissent. II nous reste a examiner dans ce 
dernier livre ce que peut desunir les amis, 
quels sont leurs engagements en rompant et 
après avoir rompu, et leurs devoirs quand la 
mort de l'un des deux les a pour jamáis sepa
rés». S'ha dit d'aquesta obra, per Mr. Girard, 
que «il manque de chaleur et d'eclat; pour 
que, avec son ton modest, il vécút estimée et 
connue, il faudrait que le nom de l'auteur fút 
d'ailleurs assez illustre pour le soutenir à coté 
d'autres ouvrages plus brillants et plus attro-
yants;» però ningú podrà regatejarli un estil 
corrent y fàcil, detalls plens de gracia, senti
ments dolços y afectuosos, y, sobre tot, pensa
ments greus, idees severes que'l duen encara 
més enllà que Montaigne, poguentse dir que 
tracta'ls casos de conciencia ab rigorisme jan
senista. 

Dedicà Mr. de Sacy el seu Llibre a la Mar
quesa de Lambert, la qual també sobre l'amis
tança son pensament va emetre en el curt espay 
d'unes poques planes sense pretensions, escri
tes ab el recte criteri y la seriosa gracia que 
son les característiques d'aquella escriptora. 
També cal nomenar el tractat compost per 
Caraccioli, el cèlebre embaixador de Nàpols, 
sobre l'amistat, en el qual son caràcter de gran 
senyor y mecenes dels filosops s'hi marca; del 
tot original es al considerar l'amistança entre 
persones de classes diferentes, pera deduhirne 
ses obligacions recíproques. Un altre nom fe
mení s'ha de sumar a n'aquesta llista, el de 
Madame de Maussion, qui publicant la traduc
ció del L^ELIUS hi continuà una Lettre sur l'a
mitié entre les femmes; exigia ésser tractat 
aquest tema per una dona de cor y d'esperit, y 
la que l'emprengué, com la majoria de les es
criptores, no ho era, per lo que va resultarne 
una freda declamació, plena de rebuscades 
frases, mancada de tot mètode, rublerta d'e
xemples presos fóra de camp, en la qual el 
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sentiment pel sentimentalisme's veu substi
tuid 

D'altres molts havera hagut de dir alguna 
cosa, com de les Màximes de La Rochefoucauld, 
de les Reflexions de Vauvenarges... però aques
tes notes ja esdevenen massa llargues y encara 
falta dir quatre paraules de l'obra traduhida, 
lo qual expressament pera la fi he deixat. 

Aquest tractat en que Ciceró s'aprofita dels 
de Theophrastus y Chrysippus, y en que per 
mètode socràtich hi exposa ses teories a les 
d'Aristótíl tan semblantes, ja per imitació di
recta, ja per natural coincidencia de dos espe
rits excelsos, fou compost l'any que precedí a la 
mort del seu autor (ab U. c. 709,=a. J. C. 45). 
Era l'any en que Cèsar caygué sacrificat pel 
punyal venjador de la República, aquell me-
teix any que'l període d'activitat més feconda 
senyala en la producció de Marcus Tulius: en 
ell acabà 0 donà'l derrer cop de llima a les 
Qüestions Tusculanes, Els Oficis, el Dialech de 
la Vellesa, De la natura dels Deus, les Par-
doxes, el Fat, la Gloria, l'Endevinació, al propi 
temps que, malhauradament pera la Repúbli
ca y pera ell meteix, apoyava a Octavius, com
batent a Antonius ab quatre Philippiques que 
la causa'n foren de sa fatal inclusió en les llis
tes dels proscriptes. 

Pot censurarse la feblesa, la vanitat, les va-
cilacions que desllustraren a Ciceró sa vida 
pública en altres temps, però s'haurà d'atorgar 
que en aquests derrers anys sa figura majestuo-
sament s'aixeca per sobre les que'l volten: en 
calma y llibertat d'ànim, apareix al mitx dels 
tresbalsos d'aquella època en que la República 
Romana, verament augusta, anava a caure es
clavitzada per aquells Augustes entre'ls quals 
monstres, vergonya de l'humanitat, nasque
ren, y que en últim terme ab els barbres hague
ren de pactar, y'l lloch cedírelshi. Ciceró, en 
els negocis públichs completament ficat, en
cara trobava temps que dedicar a la filosofía y 
ab ella consolarse, pera acabar entregant son 
cap als sicaris dels triumvirs, assolint la mort 
altiva y digna de l'estoich a qui 

impavidum ferient ruina. 

Té lloch el dialech, del qual vaig a donarne 
com un índex, a Roma en l'any 624, baix el 
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consulat de C. Sempronius Tuditanus y de 
M. Aquilius, després, per tant, de les revoltes 
de T. Gracchus. 

(Capítol I.) Poch després de la mort del se
gon Africà, l'íntim amich de C. Laelius, van a 
veure a n'aquest sos gendres Q. Mucius Scae-
vola y C. Fannius, a prechs dels quals explana 
Laelius son concepte de l'amistat, prenent sem
pre per basa l'estreta qu'al Scipió l'unia. Tu-
lius qui sentí aquesta conversa referida més 
tart per Scsevola, de qui familiar era, se resol 
a posarla per escrit, accedint a lo que Titus 
Pomponius Atticus tantes voltes l'hi havia de
manat, y al qual l'endreça. 

(Capítol II.) La saviesa de Laslius en que 
estava. — Elogi de Cató. 

(Capítol III.) De com pera Scipió la mort 
no fou un mal. — Virtuts d'aquell. 

(Capítol IV.) Les ànimes substancies divi
nes son y'l camí del cel obert tenen après sa 
mort. 

(Capítol V.) Quanta sigui de l'amistat la 
força. — Únicament pot trobarse entre'ls bons: 
Quins mereixen aquest títol. 

(Capítol VI.) Es l'amistança un suprem 
consentiment en les coses divines y humanes 
ab benevolença y amor. — Les seves excelen-
cies. 

(Capítol VII.) Ventatges que l'amistat en 
sí meteixa porta. 

(Capítol VIII.) L'origen de l'amistat es la 
naturalesa, no la necessitat. 

(Capítol IX.) Aquella ens uneix als homes 
virtuosos per la simpatia, ab desinterès com
plet. 

(Capítol X.) A molts perills l'amistat està 
exposada. 

(Capítol XI.) Quines coses poden dema-
narse'ls amichs y concedirse lícitament. 

(Capítol XII.) Ab els amichs cal rompre si 
contra la República pecaren. 

(Capítol XIII.) Admetres sobre l'amistan
ça nos deuen certes opinions estranyes. 

(Capítol XIV.) De la semblança de costums 
totes les amistats en neixen. 

(Capítol XV.) Un bé més apreciable que 
l'amistat no hi es. La fortuna de molts a vol
tes Pexcluheix. 

(Capítol XVI.) Els límits de l'amistat quins 

siguin. Tres opinions sobre aquest punt.—La 
famosa màxima de Bias. 

(Capítol XVII.) Senyals a conèixer els qui 
bons per amichs siguin. Quines coses a l'amis
tança opòsens'hi o la trenquen. 

(Capítol XVIII.) Fonaments de la cons
tancia en l'amistat. 

(Capítol XIX.) Els amichs antichs en quin 
Uoch tenirse's deuen. — L'amistat tota distin
ció entr'ells exclueix. 

(Capítol XX.) Preceptes diversos sobre l'a
mistat. 

(Capítol XXI.) Ab dignitat dèu procedirse 
al rompre les amistats. — Quina sigui l'amis
tança natural. 

(Capítol XXII.) Rahonable no es en els 
amichs cercar les qualitats que no tinguem. — 
Condicions de l'amistat verdadera. 

(Capítol XXIII.) En les ventatges de l'a
mistat tothom hi està d'acort. 

(Capítol XXIV.) Entre amichs cal dir les 
veritats y escoltaries. 

(Capítol XXV.) En l'amistat rès més per
judicial que l'adulació no hi hà. 

(CapítolXXVI.) Precaucions contra'ls adu
ladors. — Variades menes d'adulació. 

(Capítol XXVII.) La virtut les amistats 
concilia y les manté. — Utilitats y plahers de 
l'amistat ab Scipió, 

Al costat d'aquesta divisió en capítols he 
conservada l'altra, ab la qual no coincideix 
justament, en 104 paràgrafs, que'm sembla la 
més propia y qu'alguns han oblidat. 

Fill aqueix diàlech del primer filosop de 
Roma, no es un tractat filosòfich en el sentit 
extricte de la paraula, en el qual per inflexible 
rahonament y justa conseqüència vagi dedu-
hintse una cadena de conclusions de les pri
meres veritats establertes, ab rigorisme esco-
làstich; no es això, ni debía serho. Un vell, 
encara no refet del cop terrible de l'amistat 
perduda, es el qui parla a un parell de joves, 
als quals també estima y qui'l veneren, girant 
tot sovint son cap y sa paraula'l gran Scipió, 
l'amich de l'ànima, pera trobar en ell, en ses 
converses y en sa conducta la font de la seva 
inspiració. 

Laelius, que mort son alter ego ab el meteix 
amor encara l'estimant, no comprèn els con-
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ceptes grollers que sobre l'amistat alguns filo-
sops vessaren, convertintla en un sentiment 
baix y interessat, y coralment detesta y con
tradiu tan abominables doctrines. Laelius, 
romà d'antiga soca, fervorós devot, per tant, 
de la República, qui sempre retreu la malèvo
la conducta dels Tarquins, no pot tranzigir ab 
les bandositats que ja apareixen, preparant el 
camp al retorn de la Monarquia, que tan ne
gres recors deixà, menys encara soportantse 
que tot aquell cúmul d'ambicions mal disfre-
çades, car altra cosa les conspiracions no eren, 
se veges protegit per una amistat mal inter
pretada. 

I 

i. Quintus Mucius, l'Augur, contar gra
ciosament solia moltes coses del que li era so
gre, C. Laelius; les quals presentes tenint a sa 
memoria, no dubtava de per savi reputarlo en 
ses converses; y com mon pare, desde que la 
toga viril vestí'm, a Scévola va dedicarme, en 
quant jo podia, ses ocupacions permetentho, 
no m'apartava may de prop seu; y aixís, de les 
nombroses coses qu'ell deya com a savi, ne 
guardava en la memoria moltes breus senten
cies, si be oportunes y variades, de sa capacitat 
experiencia procurant aprofitarme'n. Mort 
aquell, de nou vaig dedicarme a Scévola'l 
Pontífex, del qual m'atrevesch a dir, ser l'ho
me de major talent y ajustat que a Roma's 
coneixia; mes d'aquest ja'n parlarem en altra 
ocasió; tornem ara a l'Augur. 

2. Entre diverses moltes coses que'm refe
ria, recordam qu'un jorn a casa seva sentat en 
hemisceple, com allí s'acostumava, ab alguns 
amichs estanthi jo present, vingué a parar en 
una novetat, únich obgecte llavors de les ge
nerals converses. Be't recordaràs, Victus, y es
pecialment pel tracte qu'ab P. Sulpicius tant 
familiar, quines admiracions y dolorosos sen
timents en alguns s'excitaren quan aqueix tro
bà del poble greument enutjat ab Q. Pompe-
yus, llavors Cónsul, se trobava, no obstanthi 

Y tot això, tot aquest veritable còs de doc
trina, a la posteritat li pervé per mà de Ciceró 
el derrer sobrevivent d'aquells romans, qui en 
el vell Cató son ídol admiraven, d'ànima a la 
de Lselius tan semblanta, y en època en que ja 
clara era, y manifesta, la cayguda de la Repú
blica, per aquell profetisada, la qual ab ses 
desferres s'endugué, ab centenars de proscrip-
tes, a tots aquells varons qui, massa forts d'es
perit, no volien doblegarse a l'imperi dissimu
lat, y dictadura, que'l segon triumvirat repre
sentava. 

L L U Í S NICOLAU Y D ' O L W E R . 

qu'abans abdòs en amistat molt íntima, tractat 
s'haguessen. 

3. Donchs, arribant Scévola a aquest punt 
el discurs, ens referí que sobre l'amistat, Lae
lius li feu y a son altre gendre C. Fannius, el 
fill de Marcus, després la mort de l'Africà 
transcorreguts pochs dies. Algunes sentencies 
de la conversa aquesta en la memoria se m'hi 
ficaren, les quals a la meva manera en aquest 
llibre extench, els propis personatges com in
terlocutors introduhinthi, evitant aixís la re
petició enfadosa de les paraules deya y digué, 
y perquè més ressembli una conversa entre 
presents. Car tu, Atichs, moltes vegades ab mi 
tractaves que sobre l'amistat quelcom escri
gués, materia ben digna de la nostra m'ha 
semblat y del públich: aixís, de bon grat als 
teus prechs acomodantme, pretench aprofitar 
a molta gent. 

4. Y ja sia que en el Cató Major, que sobre 
la vellesa vaig escriuret, parlanthi introduhí 
al vell M. Cató, donchs, cap persona més a 
posta'm semblà parlar d'ella, que'l qui durant 
tantíssims anys fou vell, y en la propia senec
tut entre tots se distingí; per això potser ha
vent ohit als nostres avis, de C. Laelius y 
P. Scipió, molt digna de memoria serve l'a
mistat, m'aparegué digna la persona de Laelius 
pera discórrer les mateixes coses que sobre 
l'amistat a mi se'm recordava haver sentit con-

Laelius 
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tar al meu antich Scévola; ja que en boca 

d 'homens antichs, autorisats y'ls més ilustres, 

aquesta mena de converses un no sé què de 

major gravetat. Y jo meteix arribo a creure 

devegades que no soch jo qui parla, quan lle

geixo'l meu diàlech, sinó'l mateix Cató . 

5. Y com escriguía llavors a un vell sobre 

la vellesa, jo ja sento semblantment ara, so

bre l 'amistat, a un amich, de qui tant ho soch, 

me dirigeixo. Cató qu'era casi'l més vell de sos 

contemporanis , y'l més savi, en aquell llibre 

parla, y en aquest Laelius, sobre l'amistat, 

home savi (per tal varen teñirlo) y qu'a tots 

sobressortí en la gloria d'ella. T u , de mi la 

imaginació aportant , jutjà que'l qui parla es 

Lselius. C. Fann ius y Q. Mulaius, després de 

mort l'Africà, van a casa del sogre; ells inicien 

la conversa, y al respondre Laelius ab son dis

curs, sobre l 'amistat es aquest, en el qual tu 

propi't coneixeràs quan el llegeixis. 

II 

6. FANNIUS. — Aixís es, com ho dius, Lae
lius, perquè millor que l'Africà, cap home, ni 
més preciar hi ha hagut . Però déus pensar en 
que to thom els ulls et té posats a sobre y sols 
tal savi ets nomena t , y t ingut per tal. A 
M. Cató fa poch s 'atr ibuhí aquest nom; de 
L. Atil ius la opinió de saviesa sabem era gran 
entre'ls nostres antepassats: però d'abdòs per 
diferenta via: d'Atilius perqué docte'l califica
ren en Julius, de Cató per sa experiencia en 
moltes coses, gran; y en boca de tots se'n ala
baven prudentes resolucions nombroses, en 
algunes accions sa recti tut grandíssima, y en 
les respostes ja del Senat ja del Fò rum sa per
sonal agudesa y p rompt i tu t . Mes no solzament 
per ton geni y tes costums, també pels teus es
tudis y ta ciencia, t ' anomenen savi; y no pas 
com sol aclamarho' l poble, follament, sinó 
com els erudi ts jutjar acostumen, y com ni a 
Grecia semblant hi ha hagut; ja que'ls discor
ren ab major delicadesa no solen posar en 
aquell nombre als qui son com a set savis, 
comunament lloats, y sols d 'un d'Atenes, es sa-
pigut que'l meteix oracle d'Apolo declarés savi. 

7. Mes, tal sabiduría en tu jutjen radicar-
hi, qu'arribes tots els teus bens a creure en ton 

propi esperit, y la vir tut d'esser sobirà a totes 
les humanes contingències, tens; per lo qual a 
mi 'm pregunten, y a tu crech, Scévola, també, 
ab quina resignació la mort de l'Africà has 
portada; y més, perqué haventnos a casa de 
Decias Brutus, l 'Augur, per les derreres Nones 
ajuntant a nostres comentaris, tu (qui com
pleixes de ton càrrech les obligacions més 
que ningú puntual) no t'hi trobaves present, 
essent aixís que'l dia de la junta jamay falta
ves. 

8. SCÉVOLA. — Es veritat que com Fannius 
ha dit, molts ho pregunten, Laelius; però jo'ls 
hi responch lo mateix qu'he notat: que'l dolor 
qu 'has rebut ab la mort d'un tant gran home y 
tan amich teu, ab gran moderació soportes, 
ja sia que molt sentit l'haguesses, com al cor 
teu, tant bo, corresponia; y que del no assistir 
Nones passades a la junta del colegi nostre, 
no la tristesa'n fou la causa sinó ta salut p ú 
blica. 

LÍELIUS. — Be ho dius, Scévola, y es cert; 
ja que per cap mal aconteixement meu, del 
ofici que sempre estant bo he exercitat degui 
aportarme; ni jutjo com ses obligacions, un 
bon home constant y recte, per cap per torba
ció del esperit, in terrompre pugui , que a sobre 
vingut li hagi. 

9. T u , Fannius , al dir atr ibuhirne ' ls a l 
tres, lo que jo en mi no trobo, ni ho pretench 
obres com amich, si be'm sembla que recta-
ment no jutjes en lo que de Cató diguesses, 
perqué, o no hi ha hagut fins ara, y això es lo 
que m'inclina, cap varó que pensi dirse savi, o 
aquest, si ha existit, es M. Cató. Donchs, 
apart deixantne altres coses, ¿com del seu fill 
portà la mort? Be'm recorda de Paulus la 
constancia; y la de Galus, però en la pèrdua 
d'uns noys, jo propi he vist, fou la de Cató per 
la d'un home fet y gran. 

10. Deixés a n'aquest varó anteposar no 
déus al que per l'oracle d'Apolo dius com savi 
reputat: d'ell solzament s'alaben les paraules, 
y de Cató se llohen també'ls fets. 

III 

Mes (parlant ja ab vosaltres dos) si voleu sa

ber, per lo qu 'a mi respecta, l'estat del meu 
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cor, aquest es: si jo negava la mort de Scipió 
me dolgués, jutjar els savis podrien si be feya 
en això, però mentiría, car greu m'es la falta 
d'un amich tal, que, segons imagino no tendrá 
semblant, y del que puch afirmar no fou aytal 
en la terra. Mes de remey no freturo, puix de 
no estar en l'error de molts qui en la mort de 
sos amichs s'anepeixen, aconsolantme'n, jo me-
teix la medicina'm donch. No'm penso cap 
mal a Scipió sobrevingut li sigui; si a algú ha 
esdevingut es a mi; y ésser greument torbat 
per ses propies desgracies, no es de qui un 
amich s'estima, sinó a sí. 

l i . ¿Mes qui negarà, a Scipió referentnos 
que ditxós fou? Puix, sens pretendre la inmor-
talitat, en la que jamay pensà, que pot ser de
sitjable als homens qu'ell no ho conseguís? 
Un bon home qui les grans esperanses en ell 
pels ciutadans, en sa infantesa concebudes, de 
jove començà a excedir; fou, sense pretendre-
ho may, dugués vegades per Cónsul elegit: 
abans de l'època prescrita, la primera, la se
gona, si a son temps degut, casi massa tart pel 
bé de la República; dugués ciutats, molt ene
migues de l'Imperi, ja destruhides, no sols les 
guerres presentes, mes les que temps a venir 
ocasionarse poguessen, desbaratà. ¿Y què us 
diré de Pafabilitat de ses costums, d'envers sa 
mare la tendresa, la lliberalitat ab ses germa
nes, ab sos amichs la bondat, y sa justicia ab 
tots? Això ben clar us es; y ben be la tristesa 
de son funeral donà a conèixer, lo gran amor 
que tota la ciutat li tingué. ¿Donchs, què afegir 
uns quants anys més de vida a un home com 
aquest, pogut haguéreu? Perquè, si be es cert 
que la vellesa, com ens deya Caton, un any 
abans de morir, a 1 Africà y a mi, no es pesa
da, ab tot, aquella frescor en qu'encara Scipió 
es mantenía, treu. 

12. De manera que fou tal sa vida, o sa for
tuna, o sa gloria, que rès afegírseli pot. Ni tant 
sols la mort, no donantli'n lloch lo sortosa 
que fou, arribà a sentir, y per més que ja sa
beu lo que's sospità, quina mort fos la seva 
no's pot assegurar. Lo que sí certament pot 
dirse es que dels molts felicíssims díes y ale
gres que Scipió tingué, aquell més il-lustre'l 
despertà en que, despedit el Senat, fou acom
panyat, la tarde abans de que morís, a casa 
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seva pels Pares Conscriptes, els llatins y'ls 
aliats de Roma: de manera que més sembla 
enlayrat al cel, desde tant alt grau de dignitat, 
que no pas als inferns arrebatat. 

IV 

13. Donchs, no soch jo de la opinió d'a
quells que les ànimes morir juntament ab els 
cossos deguen, no fa molt, y que tot ab la 
mort s'acaba. L'autoritat en mi té més pès, 
dels antichs y la dels nostres avis, als difunts 
més religiosos drets atribuhits; lo qual, si no 
creguessin als difunts en les honres tenir part 
que se'ls hi fan, executat no haurien; o la opi
nió d'aquells nostra terra habitants, y a la ara 
ja destruida, Magna Grecia, llavors florei-
xenta, instruhints; o la d'aquell a qui la veu 
d'Apolos més savi declarà cle tots els homens, 
el qual sobre aquest punt lo meteix sempre 
digué, nó, com la majoria ho fan, adés una 
una cosa, adés un'altra: que les ànimes dels 
homens inmortals son, que, en sortint del còs, 
el camí del cel pera'ls de més virtut y justos; 
molt obert y expedit està patent. 

14. Lo meteix Scipió creya; abans que mo
rís presents Manbius y Paeilus estanthi, dispu
tà tres jorns sobre'l bon regiment de la cosa 
pública, com si pressentís, y tu, Scévola, tam
bé, qu'en ma companyia hi fores; ab un dis
curs sobre la inmortalitat de les ànimes aca
bant, que digué haver ohit, en un somni, a 
l'Africà major. Donchs, si d'aquesta mena de 
presons o lligaments del còs humà quan mort, 
es cert, ab tanta de facilitat, l'ànima dels gus
tos escaparse'n, a qui més fàcil direm que a 
Scipió haver sigut l'enlayrarse al cel? Per lo 
que, més obehint a enveja que a amistat, penso 
d'aquest fet afligirte'n sigui. Y si més certa es 
l'alta opinió de qu'ab el còs juntament l'ànima 
morí, cap sentit després restantl'hi, en aquest 
cas rès de bo pot haverhi en la mort, ni de 
mal, per conseqüència; ja que'l sentit perdut, 
l'home com si no hagués nascut absolutament 
queda; mes de qu'hagi nascut aquest tots ens 
n'alegrem, y la ciutat per a sempre. 

i5. Per lo qual Scipió abans sortós ha es
tat, y jo infeliç, car més regular fora abans 
d'aquest món sortís, perquè primerament a 
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n'ell vingué. Mes ja sia gran es, en recordar-
me qu'amichs fórem, la complacencia, que a 
gran sort tinch el viure per ab Scipió haver 
viscut; ab el qual la meva cura en els negocis 
del públich y particulars fou compartida, igual 
a Roma la pau y en les guerres la milicia, y en 
els estudis, els desitjs y'ls plahers, un suprem 
consentiment, en els que la major força de 
l'amistat estriba. Y aixís, no tant m'afalaga, 
especialment essent falç, aquest concepte de 
savi de que Fannius s'invocava, com de que 
la memoria de nostra amistat ha d'esser eter
na, l'esperança. Y tant més en el cor la tinch, 
quan ab prous feynes cada sigle sis o vuyt 
amichs verdaders suscita; en el nombre dels 
quals que l'amistat de Scipió y Laelius, de l'a
venir ha d'esser coneguda, espero. 

16. FANNIUS. — Y es precís que ho sigui, 
Laelius. Mes ja que d'amistat has fet menció, 
y ara'ns trobem aquí desavagats, el major 
plaher me faries, y crech a Scévola també, si, 
com acostumes sobre altres coses al serne 
preguntat, ens dius de l'amistat quin judici'n 
fas, quina jutges tal anomenarse y les regles 
que hi senyales. 

SCÉVOLA. — Certament que molt de gust 
me causarà, y Fannius s'ha anticipat, volent 
jo demanart'ho; per lo qu'a tots dos serà molt 
agradable. 

V 

17. LAELIUS. — Si en mes forces confiés, 
dificultat no hi hauria, perquè, com ha dit 
Fannius es qüestió que s'ho mereix. ¿Però, 
qui soch, jo? ¿quina facultat pera realisarho 
tinch? Aquesta n'es dels doctes la costum, y 
especialment dels grechs, el proposarlos, fins 
de sobte, un tema de que tracten gran negoci 
es fan dels exercicis molt gran necessitat, en 
que pósenla devant de totes les conveniències 
de la vida, es lo únich qu'aconsellarvos puch, 
ja rès hi hà a la naturalesa tant adequat, ni tant 
exprés pera favorables o adversos successos. 

18. En primer lloch, es mon parer que no 
pot existir, sinó entre homens bons la verda
dera amistat; si be això tant com els discor-
rents subtilment no hem de prinifilarho: po
drà allò veritat ésser, mes no lo qu'en la vida 

humana regularment se troba. Diuen que sols 
es bo l'home savi. Sigui aixís, però d'una sa
biduría tal qu'entenem ningú l'ha conseguit 
fins ara: lo qu'experimenta la vida usual, se 
troba hem de mirar, no lo que no més la veu 
del desitx inspiri. No m'atreviré jo a dir que 
C. Fabricius, M. Curius, J. Coruncanius, a 
qui'ls antichs per savis reputaren, ho fossen 
segons la regla d'aquells. Y aixís que son nom 
de saviesa'ls aprofiti, tan odiós com poch inte
ligible; ens concedexin aquells haver sigut ho
mens de be, mes ni això: car diran sols els sa
vis poden serho. 

19. No'ns enfilem tant nosaltres (com sol 
dirse) y creguem que'ls que viuen y de tal ma
nera's porten que la fidelitat, la integritat, la 
lliberalitat y la bondat en ell s'experimenten, 
no descobrints'hi desitjós, livianitats, ni atre
viments, y com els demunt anomenats de 
gran constancia son, talment com foren tin
guts per bons, així s'han de reputar; car a la 
naturalesa, de la vida la millor mestra en 
quant als homens donat els hi es, segueixen. 
Que tots hem nascut ab un cert vincle de so
cietat el qual tots ens lliga, es mon parer, si 
be aquella, proporcionalment a la conexió 
més propera dels uns als altres, es més estreta. 
Y aixís millor que'ls extrangers son, pera 
amichs, els compatricis, els parents que'ls ex-
tranys; puig entre aquells engendrà amistat, si 
be no de gran constancia, la propia naturalesa; 
ja qu'en això, en que dura y perdura sens 
amor y l'amistat ni'l parentiu a n'aquella ex
cedeix, car en faltant l'amor se desfà. 

20. Mes quanta sigui de l'amistat la força 
be inferirse's pot de que una societat infinita 
que la naturalesa compon, l'amistat tant la 
contrau y l'extreny que tot l'amor el reuneix 
entre dos subgectes, o poch més. 

VI 

Un suprem consentiment en les coses divi
nes y humanes, ab benevolencia y amor: altra 
cosa d'amistat no es; dò tan gran que no sé si 
als mortals (treta la saviesa) els Deus major 
l'han concedit. Uns les riqueses prefereixen, 
altres la bona salut, altres el poder, les honres 
altres, y'ls plahers molts: propi tant sols es de 
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les bèsties això últim; lo altre caduch y mori-
dor, no es de nostre arbitre depenent, mes de 
la inconstant fortuna. Y'ls qui suprem bé en 
la virtut constituheixen, per això noblement 
discorren; aquella es la qui engendra les amis
tats, mantenintles; en tant que sens ella de 
cap mena pot havern'hi. 

2i. Interpretemla, donchs, l'amistat com 
per l'ús comú de la vida y'ls discursos nostres 
entèndrela costumem, no la midem per certa 
magnificencia de paraules, com alguns doctes. 
Per bons contem als qui per tais son tinguts 
com Paulus, Cató, Galus, Pkilus, Scipió, ab 
els quals lo comú de la vida s'acontenta, y an 
aquells qu'impossible'ns es trobarlos, deixem. 
Entre aquells subgectes tantes conveniències 
l'amistat ostenta, quantes jo ponderar no sabré. 

22. Car, en primer lloch, aquella vida que 
no descansa (com ja diu Lennius) d'un amich 
en la benevolença mútua, ¿com soportable pot 
ésser? ¿Quina cosa tan dolça es com un com
pany tenir ab qui de tot tan lliurement com 
ab sí meteix, parles? ¿Podria de les prosperi
tats el fruyt serne tan gran, si qui d'elles, tant 
com nosaltres s'en alegrés no tinguéssim? ¿Y 
les adversitats podrien sofrirse sens un qu'en-
cara més les sentís qu'aquells que les experi-
ten? En fi, cada cosa que s'apeteix un rès par
ticular té: les riqueses pera'l consum, el poder 
pera'l respecte, les honres pera la llohança, els 
plahers pera la fruició, Ja salut pera no sentir 
dolors y en els corporals exercicis ser expedit; 
mes, l'amistat abarca moltes coses; a tot arreu 
que'ns girem disposta trobem, a totes bandes 
té lloch, may es impertinent, ni en cap temps 
molesta. 

De manera que, com sol dirse, no de l'aygua 
y del foch més que de l'amistat usem. Y d'una 
vulgar amistat, o mitjana no'n parlo ara (un 
bés que també aprofita y plau) sinó de la per
fecta y veritable, com la d'aquells pochs, qui 
tant anomenants ne son. Les prosperitats, 
aquesta, més abundants les fa, y les adversitats, 
comunicantles y repartintles, més soportables. 

VII 

23. Tants profits, y tant grans, de l'amistat 
seguintse'n, el que fa concebre bones esperan
ces pera tot lo qu'esdevenir pugui, n'es el ma

jor, no deixant que l'ànim defalleixi o s'aco-
bardi; y aixís presents se fan als allunyats, els 
fantasiosos abundants, poderosos els febles, y, 
lo que de creure es més dificultós se fan vius 
els morts: tal es l'honra, el desitj, la memoria 
que, de sos amichs sempre'ls segueix. D'aques
ta manera la mort dels uns ditxosa sembla, y 
la vida dels altres digna de llohança. Si la 
unió de la benevolença del món se desterrés, 
cap casa, cap ciutat subsistiria, fins ni'l cultiu 
dels horts podrà romandre. Y si no s'entèn 
prou be per això quanta sigui la força de l'a
mistat y de la concordia, de les discussions 
podrá inferirse, y de les bondositats. Donchs, 
¿quina casa existeix tan forta, quina ciutat 
tan estable que'ls odis y discòrdies no puguin 
aterrar? D'ahont, quants de bens en l'amistat 
s'enclouen se pot conèixer. 

24. De cert home, docte agreganthi, haver 
deixat escrit en versos grechs, se conta que 
totes les coses existentes y qu'en la máquina 
de l'univers se mouen, les uneix l'amistat y les 
conmou, y la discordia les dissipa y les desfà; 
y una veritat es aquesta generalment recone
guda y per l'experiència acreditada. Y aixís si 
algun cop un amich el perill oferintse, sos ofi
cis interposa, o acompanya algun altre en el 
que passa, ningú, ab les majors llohances, 
deixa d'aplaudirho. ¿Quins crits d'admiració 
ab la nova faula de mon amich y hoste M- Pa 
curius, no's mogueren en tot el teatre, quan 
al Rey, ignorant qui dels Orestes era, Pelades 
deya serho ell, pera morir en son lloch, men-
tres Orestes ab tota sa força assegurava, com 
aixís certament fos, qu'ell era? Els espectadors 
essent ficte ho aplaudien, ¿donchs, què ima
ginarem que si fos cert farien? De la naturale
sa sa inclinació mostrava, donchs, en altres li 
semblava lo que ab facilitat ne farien ells en 
cas igual. Fins aquí mon sentir de l'amistat 
pretench havervos declarat; y si quelcom (que 
crech serà molt) encara resta, preguntarho 
podreu, si us sembla be, als qui sobre matèries 
com aquesta parlen. 

25. FANNIUS. — Però nosaltres més aviat de 
tu volem saberho, per més qu'altres vegades 
en aqueixos que dius ho he ¡nquirit, y no 
contra'l meu gust els he escoltat; però'l fil de 
ton discurs n'es altre. 
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SCÉVOLA. — Ab més rahó, Fannius, ho di
ries, si dies passats trobat t'haguessis a casa de 
Scipió present quan de la república's tractà. 
¡Quin gran patró llavors de la justicia's decla
rà, contra un discurs molt estudiat, de Phitus! 

FANNIUS. — En un home tan justificat, cosa 
molt natural era defendre la justicia. 

SCÉVOLA. — ¿Y donchs, de l'amistat? Molt 
fàcil no li serà a un home, quan per haverla 
mantinguda ab tanta de justicia, fidelitat y 
constancia, tanta de gloria ha merescuda? 

VIII 

26. LÍELIUS. — Això ja es forçarme; ¿puix, 
què importa com m'obligueu? En veritat que 
força'm feu, ja que dels gendres als desitjós, 
especialment en negoci tan honest de si, difícil 
es, y fins no just, el resistirs'hi. 

Moltes vegades, donchs, quan a pensar en 
l'amistat me poso, de la major consideració'm 
sembla digne si per necessitat y flaquesa's pro
dueix, de manera que per serveys reciprochs 
un d'altre rebi lo que per ell meteix no ateny, 
y mútuament ho torni; o si això propi de l'a
mistat y consegüent n'era, però més antich 
son origen, més honest, y més fill de la natu
ra. Perquè l'amor (que a l'amistat nom ha do
nat) n'es principal motiu de la benevolença 
concillarse, ja que utilitats també experi
mentarse solen d'aquells a qui, per circuns
tancies de temps, se respecta y tracta; mes 
al contrari, rès es fingit en l'amistat, rès 
dissimulat, es verdader tot lo que'n ella hi hà, 
y de la voluntat tot provinent. 

27. Y aixís més prompte de la naturalesa 
que de la necessitat,• y més de l'aplicació de 
l'ànim ab cert sentit d'amor, que del pensa
ment de les utilitats que'n podrà treure, sem-
blam l'amistat ser filla. La qual fàcil de notar 
inclús en algunes bèsties es, les quals de tal 
manera estimen y de sos nats fins a cert temps 
son estimades, que'l sentiment d'estimació be 
manifesten. Però'l més evident es entre'ls ho-
mens: lo primer car l'amor entre pares y fills 
hi hà, que, sinó per maldat horrible may pot 
trencarse; segonament per igual inclinació a 
l'amor resultarne si algú ab el qui nostres 
costums congenien y nostra mena, hem tro

bat, puix sembla que com en un mirall en ell 
vegem cert resplandor de bondat y de virtut. 

28. Rès més amable que la virtut no hi es, 
ni més l'amor dels homens conciliant, per lo 
qual també en respectiva manera, fins als 
que may hem vistos, estimem. ¿Qui, sens una 
certa amor y benevolença, de M. Curius y 
C. Fabricius, als qui jamay vegé, se recordarà? 
Y al revés, a Tarquinus el Superb y als Espu-
rius Cassius y Melius, qui sens aborriment 
podrà esmentarlos? Aqui a Italia, sobre l'im
peri, ab dos generals se batallà: Pyrrhus y 
Annibal: per sa bondat, ab l'un, no està molt 
recorós nostr'ànim, per sa crudeltat, al altre, 
sempre la Ciutat aborrirà. 

IX 

29. Si tant gran la força de l'amistat n'es, 
que fins en aquells subgectes a qui may hem 
vist l'estimem, y, lo qu'es més, en els propis 
enemichs, que té d'estrany que dels homens 
els esperits se moguin quan la bondat y la 
virtut els sembla reconèixer en altres qui trac
tar familiarment poden? Veritat es que l'amor 
se confirma rebentne beneficis, experimen-
tantne la voluntat y afeginthi'l tracte, de les 
quals circunstancies, al primer moviment de 
l'ànim y de l'amor unides, resulten una gran
desa d'estimació admirable: la qual, si alguns 
jutjen que de la feblesa y la necessitat (com 
si medi'n fos pel que lo convenient s'ateny) ha 
nascut, certament molt baix origen y poch 
honrós a l'amistat atribueixen, per dirho aixís, 
volent que de l'escassetat y la pobresa hagi 
fluit. Essent això veritat, en quant menors fa
cultats, menys prendes, un home en si mateix 
trobés, pera l'amistat el més proporcionat se
ria, però ben al contrari passa. 

30. Perquè aquell qui més en si meteix 
confia, qui tant ben guarnit de saviesa està, y 
de virtuts que de ningú fretura, y creu tots sos 
bens dintre teñirlos en si propi, el més exce-
lent es, y a posta, pera cercar les amistats y 
conservarles. Perquè Scipió'm necessitava? 
per rès, ni jo tampoch a n'ell: sinó qu'en certa 
manera* sa virtut admirantne l'estimava, y 
ell teníam apreci, d'alguna bona opinió de 
mes costums portat; y afegints'hi'l tracte, 
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l'estimació aumentas. De la qual per més que 
moltes utilitats, y grans, varen seguirse'n no 
de cap esperança d'assoliries les causes del 
amor nasqueren. 

31. Perqué aixís com no per exigir la gra-
titut, benèfichs som y lliberals, ja que comerç 
no'n fem dels beneficis, sinó perquè natural
ment a Uiberalitat ens inclinem; de la meteixa 
manera creyem l'amistat ser desitjable, no per 
cap esperança d'interès, sinó perquè en l'amor 
el seu profit més gran ens dona. 

32. Molt contraris a nostra manera de 
pensar els qui, al estil dels irracionals, als pla-
hers tots ho refereixen, son: ni es cosa d'ad
mirar, car homens que l'ídol dels seus pensa
ments un obgecte tant vil han fet, y despre
ciable, rès altament, magnífica, ni divina con
cebre poden. A tais homens fóra del nostre 
discurs deixemlos. Naturalment nosaltres en
gendrarse l'inclinació a estimar y l'amor de la 
simpatia, l'amistat manifestantse creguem; y 
aquells qui la desitjen aplicars'hi y més a 
fruhir de les costums, atendre y del tracte dels 
qui a estimar començaren, y a serne en aquesta 
amor, més iguals y més inclinats a son amich 
servir que a espérame beneficis, ja queixa 
honrosa competencia entre'ls amichs dèu es-
tablirse. Aixís de l'amicicia grans utilitats 
treurànse'n, y serà més ilustre son origen, 
y més cert, de la naturalesa que de la fretura. 
Perquè si l'interès el qui les amistats uneix 
fos, ell mateix, en mancant, les desfaria; mes, 
per quant no pot la naturalesa tocarse, per 
això, eternes les veritables amistats son. 

Y ab això, si altra cosa no voleu, l'origen 
de l'amistat esclarit queda. 

FANNIUS. — Segueix Laelius, que jo, com de 
major edat, per abdós tinch dret a demanart'ho. 

SCÉVOLA. — Dius be, Fannius, y sent així, 
escoltem. 

X 

33. LAELIUS.— Ohíu, donchs, homens pre
ciare, lo que sobre l'amistat moltes vegades 
Scipió y jo discorríem, per més qu'ell asse
gurava cosa més difícil no haverhi, que fins 
al terme de la vida una amistat durar, car fre
qüentment passa que una meteixa cosa a dos 
amichs no convingui, o que d'un meteix pen-
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sar sobre la República no siguin, y també 
perquè dels homens les costums solen mudar-
se, ja pels contratemps, ja per una més aven-
çada edat: de lo qual feya semblança ab l'in
fantesa, ja que'ls amors més vius ab el vestit 
de la puericia els noys solen deixar. 

34. Y si més endevant els duen, aspirant 
tots dos a una meteixa boda, solen desferse o 
per altre qualsevol profit que junts assolir no 
puguin; y fins quan més avençats en l'amistat 
estiguin aquesta arriba a faltar si'l meteix càr-
rech honorífich abdós pretenen: puix en les 
amistats cap mal hi hà més gran que la cobdí
cia, en molts, del diner, y la competencia, en 
els millors, en punts d'honor y gloria. Pels 
quals motius, moltes de vegades, entre'ls ma
jors amichs, enemistats molt greus s'hi son 
originades. 

35. Deya també que gran enuig esdevé, y 
queixa, això per justa causa moltes vegades, 
si quelcom dolent dels amichs pretense'n com 
que de les passions ministres siguin, o a n'al-
guna injuria acompanyin; puix els qui ho 
refusen, per més rahonablement que ho fan 
quebrantadors son tinguts dels drets de l'amis
tat, pels altres als qui otorgarho no volgue
ren; y'ls qui als amichs qualcuna d'aquestes 
coses demanar s'ardeixen, en això meteix de
mostren que rès per ells dubtarien fer. Y fi
nalment, que no sols acabarse solen molt an
tigues amistats, per les queixes d'aquests, sinó 
també odis greus aixecarse y sempiterns. 
Aquests y molts d'altres, com fats de l'amici
cia, deya Scipió, sempre estan amenaçantnos, 
de manera que no sols prudencia li semblava 
Pevitarlos tots, sinó que a gran fortuna repu-
tavaho. 

XI 

36. Avans que tot vegem, si be us-e sem
bla, fins ahont l'amor en l'amistat extendres 
dèu. Direm, pot ser, que si amichs tenia Co-
riolanus, contra sa patria, ab ell, les armes 
degueren pendre? Els de Spurius Maelius y 
Viscelinus creurem haver sigut obligats a favor 
o ajuda, en sos desitjs ambiciosos al Imperi 
donarloshi? 

37. A fè, que quan la República Tiberius 
Gracchus vexava, Q. Tubero desemparalo, y 
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els altres sos iguals amichs; mes en el concell, 
als Consuls Lcenatus y Rupilius estant jo assis
tent, C. Blossius el de Cumas, hoste, Scévola 
de vostra familia, vingué a suplicarme, per 
discolpa a perdonarlo alegant que a T. Grac-
chus tal amor portava, que tot quant fos en sa 
voluntat semblavali que fer devia. Llavors 
vaig preguntarli: Y si sa voluntat hagués sigut 
quefoch calessis al Capitoli? — May, respon
guem, tal cosa ell volgut hauria! — ¿Y si ho 
hagués volgut? — Hagueral obehit! Ja veyeu 
quina malvada resposta! y en veritat que aixís 
va ferho, y encara pitjor, puix no sols la de
mencia de Gracchus obehí, sinó que autor de 
sa execució fou: no tan sols company de sa 
furor, mes cap de tots ells; y ab aquesta follia, 
per la nova recerca que's movia en contra 
d'ell, esporuguit passàs'en als contraris y a 
l'Africa fugi, hont ses justes penes y merescu
des a la República pagà. De manera que no es 
excusa per servir a un amich l'haver pecat, 
puix essent opinió de virtut lo que les amis
tats concilia, el que aquestes permaneixin 
apartantsen la virtut, es altament difícil. 

38. Y si, com just, als amichs ens propo
sem tot lo que'ns demanin concedirlos, y d'ells 
quant nosaltres pretenguem tan assolirne, me
nester es que perfecta nostra saviesa sigui, si 
cap defecte en ella tal gran condescendencia 

FA N F U L L A D E L L À D O M E N I C A 
(Roma). — El Prof. Venanci Todesco, 

del Gimnasi de l'Alguer, hi publica un acurat 
estudi de la producció literaria d'En Víctor 
Balaguer. 

En Todesco se compta avuy en el grupo 
dels jovens catalanòfils italians. Allà en aquell 
tros de terra sarda hont se parla la llengua ca
talana y hont tot recorda encara l'antiga pre
potencia del nostre imperi, haurà nascut l'amor 
d'aquest jove literat y filòlech a les coses cata
lanes, y s'haurà enfortit en l'ambient que fan 

no hi aporta. D'aquells amichs parlo qui de-
vant dels nostres ulls estan, els quals veyem, 
dels quals noticia certa'n tenim, y'ls qui co
munament en la vida's troben: del nombre 
d'aquests cal treuren els exemples, d'aquells, 
especialment, qui més a la saviesa acostense. 

39. Veyem que P. ./Emilius y C. Lusanius, 
molt amichs sentne, segons ohirem, dues 
vegades en el Consulat foren companys, y al
tres dues, més tart, en la Censura; igual
ment noticia tenim de que M. Curius y T. Co-
runcanius íntims foren d'aquells, també sent-
ho entre ells; de tots els quals, no obstant, 
fins ni sospitarne es lícit que l'un amich a 
l'altre cosa adversa a la fè, li demanés ab jura
ment o la República. Ni com això d'homes 
com aquells pot dirse? Encara que ab molts 
prechs solicitat s'hagués, estich segur de que, 
varons sentne tan justificats, no s'hauria obtin
gut. 

Aixís, donchs, cregam que tan mal com fer 
una cosa semblanta, fins y tot pregats, es de-
manarho: a T. Gracchus en aquells temps 
C. Corbo y C. Cató seguiren, però no son 
germà Caius, llavors dels moderats, son defe-
nedor més acèrrim ara. 

Trad. per LLUÍS NICOLAU Y D'OLWER. 

(Seguirà.) 

per tot lo de casa els treballs d'homes tan ilus
tráis y entusiastes com En Palomba y En Païs, 
capdevanters dels estudis catalans en aquella 
terra germana de la nostra. 

L'article del Prof. Todesco li es èxit, com 
diu ell, per rahó d'afinitat ab lo tractat en un 
llibre de Egidio Bellorini, titolat: La letteratu-
ra fidellenica pel romanticismo italiano. En 
Todesco s'ocupa quasi esclussivament de les 
Eridanies d'En Balaguer, de les que'n fa un 
estudi de relativa estensió, la primera aptitut 
del qual es la de fer despertar a Italia l'afició 

Les Revistes 
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a l'estudi de la nostra llengua y literatura. 
Siga en bonhora aqueixa afició la continua

dora en la terra del Dant y del Petrarca de 
l'obra del meritíssim catalanòfil y docte cate-

dràtich de l'Universitat de Pavia Dr. Guarne-
rio, qui aquest any derrer ha explicat un curs 
de fonología neo-llatina en general y en parti
cular de fonología catalana. 
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En P. Torné Esquius, poeta d'infants 

EN Torné Esquius sovint viatja per aquest país de frescor y d'ensomni qu'es la vida dels 
infants. — Bon país per un poeta! Còm s'hi pot dur l'ànima a reposar! No cal el gayato 

company de caminades, compàs dels passos y ajuda en les fadigues. No cal l'ample capell qui 
guardi dels cops de sol. No cal el ferm abrigall tampoch. Els frets hi son dolços. Un ritme 
plàcit hi mena'l caminar. Marges blaus hi sovintejen retornadors de tot cançament. El sol hi 
somriu com un bon pare, y el cel, quin cel el del país d'infants! 

Mes jo crech que per fer camí vers aquest país de maravelles, primer se dèu haver de 
romandre bona estona a ulls cluchs y oblidat de nombre de coses qui pertanyen a gents ja 
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fetes... Cal per mi un cert desmemoriament espiritual per veure y alcansar tal com elles 
son les coses d'infants, y adhuch per alcançar y veure aixís com son els infants. 

Perquè, un dia passat entre llibres, sols sia en sabor de papelloneig, be us donarà qualque 
punt d'alçada més d'esperit que no teníeu abans... Probèu llavores d'ajupirvos a les coses 
infantines... Trobareu una distancia que no sospitàveu entr'elles y vosaltres! Y aixís, après 
de tota labor enlayradora. Amors vives, enginys de vida, lluytes mondanals; tot allò que 
torna home y du creixença, còm us faran perdre les esmes qui precisen pels camins del món 
de l'infantesa! 

Jo crech que lo que fa qu'En Torné Esquius sigui un tant deliciós poeta d'infants es aquest 
cloure's d'ulls y aquest oblidar... 

Oh aixís lleuger, aixís infantilisat, es clar qu'ell ne treu poesía! Y quin exemple d'aqueixa 
poesia'l floret d'esquisides estampes del famós llibre «Cançons d'infants» de nostra diàfana 
compositora Narcisa Freixas! 

Jo sé de més d'un home fet qui amb les «Cançons d'infants» al devant, es romàs belles 
estones mirant sants, els ulls enaigats y'l cor plè d'una dolçor qu'era un retorn saborós als ja 
llunyans y esfumats dies de l'escola! 

Oh après de l'enmelada, clara, y graciosa música infantina de Narcisa Freixas, veure les 
estampes d'En Torné Esquius! 

Manetes roses, manetes trapaceres, manetes de nin qui fullejèu aqueix llibre, una bona es-
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tada a cada plana! Una bona estada, que'ls ulls sempre tenen set de claror de dolçor y de graci ! 
A voltes a n'En Torné Esquius en sos freqüents viatges per aquests paíssos infantil s 

l'han sobtat petites amargors... Petites amargors qui eren petits drames de crudeltat naixent ; 
escenes fortes qui han fet declamar commogudes les linees amb les quals anava espreçant des
prés les sençacions. 

Llavores la bona faç d'En Torné se debía lleument emboirar... Potser en sos llavis que • 
com s'hi dibuixava semblant a un florir d'ironia... ¿Mes veyèu però, com desseguit s'asseren;? 
¿Veyèu en aqueixes estampes qui teniu ara'l devant com hi hà un no sé què qui les enros;»"1 

S'hi ovira la malvestat, però no s'hi pert l'esperança... Dins la crudel fassecia hi flota que -
com de molt infant encare, y, home, infant, sia qui's vulla que les miri, no pot ser que no 
senti pregon, pregon, la poncella del perdó qui se va obrint en flor tota odoranta de pietat y 
d'oblit!... 

Oh poeta, oh poeta d'humils y d'infants, com t'hi deixes anar quan son tota la frescor }' 
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la tendresa infantina qui't surten al pas! Com te debien guanyar aqueix cor teu senzill y bo els 
nins posats en trena de mans y enflorats de dança! Quin ayre únich y gentil seria'l qui 
feya rítmicament moure l'ingènua roda! Oh aquests ulls teus fets als extàssis, com se debíen 
il·luminar del grat de la troballa!... 

En Torné Esquius poeta d'infants, quin bé podria fer a casa nostra amb tant qu'hem d'es
perar dels qui van creixent! Caldria fixars'hi amb l'obra infantina d'En Torné! Quina labor 
més patriòtica, quina labor de poeta més noble y trascendental! 

Oh vosaltres homes de cor y de seny, els qui dolçament encastellats en un puig de serena, 
deixant per vall la vida dels sentits viviu els sentits de la vida, com l'heu d honorar y amar 
aqueixa labor! 

Maravella teniu si en vostra casa una finestra s'obra a llevant qu'es claror, mes volguèu-
hi una porta franca a tot fruyt del món. Si ve de les hortes, si ve dels fruyters, llohat y 
gustat sia en la blancor de la taula familiar. Si ve de les ànimes, si es flor d'amorosa planta 
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amb empelt de bellesa, vora la finestra de claror, y ser tot ulls, y ser tot desitx!... Si ve de 
les ànimes vers les ànimes dels vostres fills, Deu meu, qu'us diré, si això no us esborrona 
d'un diví esborronament, si això no us arbora d'una santa hospitalitat!... 

Y tu poeta, deixa sovint les complexitats del viure de les gents ja fetes si es per empendre 
camins d'ingenuitat y travessar prades de candor... Deixa sovint les flors opulentes, les flors 
d'intençes olors per les albes flors d'aromes simplissicimes... Malgrat totes les portes se't 
tanquessin, buyda la tev'ànima, revela a la llum aquest florir teu de delicies infaniines, versa 
per sobre totes les vetustats y decrepituts ambients la frescor y l'ensomni gaudits en aqueix 
món d'ensomnis y frescors hont tu sols trescar!... Oh poeta també com les d'aquell'ànima pro
digiosa, tant germana nostra, les teves canturies rossinyolegen! 

F R A N C E S C H S I T J A Y P I N E D A . 

Dibuix pertanyent a D.a Narcisa Freixas, qui 
galament l'ha prestat per ésser reproduit. 
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