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Senyors academics:
El fet que aquesta docta Academia m'hagi elegit com un dels seus
membres constitueix quelcom que, al marge de Salt honor que aixb representa i que jo agraeixo des de da meva obvia intranscendhncia, determina en mi el convenciment claríssim que l'elecció no ha estat motivada
pels meus coneixements en el camp de i'erudició i la ciencia, totalment
inexistents, sin6 per l'ús, més o menys afortunat, de la imaginació i la
intuició poetiques emprades com a hipotktiques formes dinvestigació
i, a vegades, 6x1s i tot de coneixement. El resultat, de tota manera, és
m& aviat insignificant, i, d'aixb, en tinc plena consci&ncia.No sé com
podré participar en les tasques d'aquesta illustre Academia ni la utüitat
de la meva participació, perb consti que des d'ara el meu orgull de perthnyer-hi i la seguretat del meu esforc per, en tot moment, ésser-ne
digne i mantenir-mhi fidel.
Vinc a ocupar la vacant del general Lluis Faraudo de Saint-Germain,
personalitat extraordinaria per la seva densitat humana i la sevn cultura. Es evident que el1 sabk conciliar, en tot el que fku i durant tota
la seva vida, l'antagonisme cl~ssici famós entre les armes i les lletres
i hauria pogut escriure d'ambdiies la moderna apologia. Perquh aixi fos
no hauria estat en va, d'una banda, i'heretatge espiritual i llibresc pervingut de la Iínia paterna, que comptava, gairebé fabulosament, amb
un avi oficial d e la Marina Pontificia i dnsol de Sa Santedat a 8arceilona;
per l'altra banda, per la línia materna, hom hi podia trobar una tradició
cavalleresca i militar en la qual apareix un comte de Saint-Gennain,
Tinent General i Ministre de la Guerra de Lluís XVI de Franca.
Nascut a Barcelona Iány 1867 i amb aquests antecedents familiars,
era natural que Faraudo de Saint-Germain sentís la noble vocació de
les armes i ingressks, a vint anys, a I'AcadAmia Militar de Toledo. La
seva carrera, al comenGament, fou moguda i molt noveHesca, ja que
durant la guerra de Cuba i els Estats Units, desprbs de participar arriscadament en les operacions, acomplí, per enchrrec del general Blanco,
missions molt compromeses i misterioses a Silla de Jamaica i al Canada,
6

a n ~ bsituacions que ens fan pensar en determinats personatges, aventurers i jovenívols, de Pío Baroja i també en la figura romintica del general
Ros de Olano. Més tard, durant la Gran Guerra, formi part de la missió militar espanyola que visita els froiits de batalla i redacta una valuosa Membria per a 1'Estat Major Central. Amb el grau de tinent coronel el retrobem l'any 1924 a la Intendencia General del Ministeri de
i'Exercit, fins que, i'any 1929, és destinat amb el grau de coronel a les
illes Canaries. Finalment, i'any 1933, és ascendit a general.
Paraiielament a la seva carrera de militar, Lluis Faraudo de SaintGermain fou també -i per aquest ordre- nn gran erudit, un apassionat bibübñi, un entes colleccionista de ceramica i un r e h a t gastrbnom.
Totes aquestes vocacions i afeccions revelen un caricter i una tradici6,
pero potser també la influencia dún gran i illustre amic de la famíiia:
d'Eduard Toda, el restaurador de Poblet i Escornalbou i autor de la
Bibliografia espanyola d'ltilia.
Sigui com sigui, Faraudo sentí, des de molt jove, un grau amor a la
llengua i a Santiga literatura d e Catalunya; visita museus i arxius nacional~i europeus a la recerca de documentació i -hoine d'una gran
simpatia i cordialitat- es féu amic d'erudits i biblibfils importants. Amb
una gran capacitat de treball i un estudi refiexiu i profund reeixí a
acumular una extensa cultura medievalística així corn una valuosa i rara
biblioteca. Des del 1906, i amb el concurs d'Ernest Moiiné i Brasés i
Ignasi de Janer, publica el Recull de textes cotolanr antics, que continua
després sol, des del volum IX al XVIII, aquest darrer pubiicat el 1912.
Desprks, successivament, dona a Pestampa nombrosos treballs, dels qnals
remarquem la transcripció i el comentari d e Les üetres de batalla canviades entre Lluís Come11 i Galceran de Besora en 1472-73 (1936), l'edici6 del Llibre de les medicines pa~ticulars,versió catalana (s. XI) del
text irab d'Ibn Wafid (1943), així corn la dels textos seguents: Lapidan
valencid del segk XV (1946), Llibre de totes maneres de confits (tractat
quatrecentista de Sart de la confiteria, 1947), "Tractat de les mules",
de mossdn Manuel Diez (1949). L1unal.i vabncid quatrecentista (1950)
i el Llibre de sent Savi, receptari interessautíssim de cuina catalana medieval que publica amb un estudi i unes notes eruditíssimes en l'art de
la gastronomia i'any 1962. També cal remarcar el treball sobre la figura
de Jaume I corn a militar i polític, que serví de discurs en la recepcib
corn a membre d'aquesta il.lustre Academia.
Exceklí també Faraudo de Saint-Germain corn a extraordinari traductor de Rabelais, circumstincia que determina la seva elecció corn
a membre d e la "Société des Rtudes Rabelaisiennes", de París. Excelií
així mateix en i'assaig, singularment interessant, de restauració del text
perdut de la Disputació de Z'Ase d'Anselm Turmeda; per a aquesta co<
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mesa Faraudo es valgué del seu impecable bon gust i del seu extraordinari coneixement tant del catala com del frances de l'epoca, així com
de les traduccions que eii aquesta darrera llengua hi havia de l'obra de
Turmeda. Tainbé traduí Hoffmau i Swift -utilitzant moltes vegades
el pseudbnim de "Lluís DeztanyV- i collabora a la "Revue du Seizieme
Siecle", a "Estudis Universitaris Catalans", a "Bibliografia Catalana",
a "Correo de las Letras y las Artes" i al "Butlletí" de la Reial Academia
de Bones Lletres de Barcelona.
Sabem, per una noticia que publica Ramon Miquel i Planas, que
Faraudo de Saint-Germain tenia entre mans importants treballs lexicogrdfics que han restat inddits. Valdria la pena d'investigar si realment
existeixen i si n'és posible la publicació. Aixb constituina el millor bomenatge a la memoria d'un Hbleg que fou alhora un alt i enamorat artista de la nostra llengua.

LA ZOOLOGIA FANTASTICA EN LA CULTURA
DE LA IL.LUSTRACI6

Cal advcrtir que la zoologia fantastica no admet el mhtode ni els
procediments d'investigació basats en les relacions de causa i efecte,
sinó que, més aviat, recolza en aquella zona misteriosa d'evidencies illurninades per on es mouen els místics i els poetes. Només així és possible
d'escatir el sentit de coses que no en tenen cap. En el fons, perb, sempre
hi ha en qualsevol cosa un problema de fe.
A Catalnnya, com a la resta de I'Occident, la zoologia fantistica és
prestigiada pel rnón classic i, mes tard, pels repertoris medievals derivats de l'enigmitic "Phisiologus". Hi ha hagut monstres, també, d'ascendencia eslava o germanica; aqiiests, perb, no poden comparar-se en
llustre als que, per via d'informació, ens descriví el ve11 Plini e n la seva
Ilistdrie Natural. E n realitat, fan l'efecte d'unes bhsties de segona m i
i una mica vergonyants. Respecte d s primers -després de les digressions d'un sant Isidor de Sevilla-, i pel que fa referencia als de casa
nostra, hem de retre homenatge al nostre antecessor Ramon d'AlbsMoner, que, en el seu discurs d'entrada a la Reial Academia de Bones
Lletres, estudia els Bestiaris catalans i assenti les bases d'investigacions
futures, com així ho ha confirrnat Severio Panunzio e n les recents edicions de textos. També cal esmentar Cels Gomis, Joan Amades i, encara
que en un aspecte decoratiu, els noms de Josep Carner i de Pere Quart
en llurs afortunades versions literaries dels Bestiaris.
Aixb no obstant, no 6s a aquesta zoologia fantistica que ens referim,
s h ó a la que sorgeix l'any 17m, data de l'aparició del primer volum del
Teatro Crítico Universal del benedictí Benito Jerónimo Feijoo. A partir
d'aquest moment, que continua després amb les Cortas Eruditas, s'inicia
el procés de desmitificació que portara inés tard a total terme el racionalisme nefast de la Illustració. Pnrallelament a l'abbé Pliiche i a i'abbé
Nollet, naturalistes deliciosos, Feijoo desvetlla amb temeritat l'esperit
critic fins a l'extrem de negar l'existkncia dels monstres. N'admet només
els híbrids, els que sbn producte d'un encveuament contra natura, i reputa com a fabulosos els altres. Així resten sense vigencia els més tradicional~i, fins a un cert punt, familiars: l'iinicorn, el bisilisc, el griu, etc.
Llavors, pero, comenccn a apareixer unes noves entitats misterioses

i, justament, alli on haurien d'ésser niés contradites. Es a dir, sorgeixen

veritablement uns monstres reals en els centres vius del criticisme, al
costat d'afamats homes de lletres i de savis emineiits. En certa manera,
aixb representa la venianca d e l'irracionalisme enfront de la IHustració
i de les "Ilums". Els fets, perb, dintre llur desconcertant evidhcia, es
mantingueren secrets i, fins on era humanament possible, es fBu el silenci
i es negi tota versemblanca al que vagament es murmurava.
En conjunt, es pot dir que, des d'aquell moment, tota la IHustracib
espanyola hi resta implicada, més o inenys, terrorificament. Pocs noms
iHustres escapen a la influencia dels monstres. Nosaltres ens proposem
de donar notíeia dels més importants després de fer-ne una rigorosa selecció. Els designem amb els noms amb q i d foren coneguts onginnnament.

L'ALEIX. -Monstre que aparegué, per primera vegada, a Luis José
Velázquez, marques de Valdeflores, quan escrivia el seu Enrayo sobre
alfabetos de letras desconocidas (1752). Es un animal deforme, incomestible, de vaga aparenca reptiliana, cap esfhic, constituit per matkria
semicartilaginosa que s'estira i s'arronsa com un acordió. Té la virtut de
parlar llengues hispaniques pre-romanes i, amb preferencia, i'ibkric, vocalitzant-lo amb delectanca i una sorprenent i rude musicalitat. No és
rar que, de tant en tant, digui una paraula Ilatina, cosa que prova que
el seu origen, per bé que remotissim, no ho fou prou per a ignorar tot
el pes de la cultura de Roma. El pare Andrés Marcos Burriel, a qui
Velázquez comunica la troballa en lletra que ha pervingut fins a nosaltres, publicada pel "Semanario Erudito" de Valladares, opina que, tal
com el descrivia el seu amic i coiiega, aqiiest monstre contribuiria, dies
a venir, al progrés i seria un precibs auxiliar per a les cihncies histbriques, i que era prudent que Velazquez no ho comuniqués a ningú, i en
especial al pare Flórez, de qui ja se sabia l'afecció a apropiar-se descaradament les informacions d'altn, tal corn s'havia esdevingut amb les
exquisides notícies sobre la divisió atribuida a Vambn, dels germaus
Joan-Antoni i Gregori Mayans i Siscar i de les del pare Cnresmar sobre
el Principat de Catalunya, llavors recentment publicades a "La España Sagrada".
El monstre -que havia estat descobert per Velázqnez en un racó
ombrivol de la seva biblioteca- dona mostres de docilitat i Adhuc de
manyagueria, i aixi.que veié i'alfabet ibkric que l'erudit malagueny havia traslladat al paper li salta als bracos nmorosanient i joiosa i, malgrat
la repugu~nciaque li provocA, aquest escolta, corpres, un llarg parag a f en la llengua dels primers poblndors a s p a n y a , totalment ininte1,ligible.
En aquel1 moment un lacai truca n la porta aniinciant que el dinar
estava servit, i el nostre marquAs, tot contorbat, no sabeut que fer del
monstre, el des.4 en un armari on guardava les empolvorades penuques,
les casaques de seda i els bastons de van. Es féu tot seguit un silenci,
i una feixuga quietud s'aploma a la cambra, curulla de llibres i d'estam13

pes. El dia era esplendid i el sol entrava pels finestrals, des d'on es podia
veure la blavor del mar que banyava Milaga. Llavors, xisclaren iinpensadament les falcies.
L'existencia del monstre arcaic va ésser mantiiiguda en secret pel
iiostre erudit marques i fou d'un fhcil i comode manteniment, puix que
s'alimentava de tota mena de deixalles i, cosa estranya, no defecava rnai.
Tal com va predir el pare Burriel, es convertí en un meravellós auxiliar
per a la class8cació dels alfabets desconeguts, i així es dedueix de la
pig. 17 del Ensayo, que conté la següeut i memorable ubservació:
"Después del Diluvio Universal, hasta la eiitrada de los Romanos eii
España, con motivo de la guerra de Sagunto en el año 536 de la fundación de Roma, según el cómputo, que parece más verosímil, se cuentan
2.124 años. En este período de tiempo, desde la coiifusión de las Lenguas, y dispersión de lasGentes, entraron en España, y poblaron esta
Provincia varias Naciones en diferentes tiempos, y con diversos fines.
Vinieron los Celtas, los Sármatos, los Assiiios, los Griegos naturales d e
Zacynthos, los de Sámos, los Messanenses, los Phocenses, los Rhódios,
los Gálatos, los Curétes, los Ibéros Orientales, los Persas, los Lacedemonios, o Lacónes, los Tyrios, o Phenices, y los Pénos, o Cartbaginenses. La eiitradn de estas Gentes en España, antes de la venida de los
Romanos, consta expresamente de varios testimonios de los Escritores
antiguos; y me dilataría aquí sobre este assumpto si no fuesse mas propio
de otra obra mas prolixa, en que trato de intento todo quanto pertenece
a los origenes, y antigüedad d e España. Por ahora basta suponer, que
los verdaderos orígenes de la antigüedad Española se deben buscar e n
la Historia d e las Gentes, que he referido, por ser estos los primeros pobladores de España de que tengo notícia mas segura gracias a las luces
que me ha prestado un poderoso númen a mi servicio."
En 1750 Luis José Velázquez es traslladi a Madrid duent el seu
monstruós collaborador comprimit en una capsa de cartó destinada a
la guarda de capells, i fou admes a 1'Academia Poetica que es reunia
a casa de la marquesa de Sarrii i de la qual formaven part la duquessa
vídua $Arcos, el duc de Béjar, el comte de Saldaña i altres literats.
L'any següent va ésser nomenat membre de la Reial Academia de la
Historia i corresponent de la de Bones Lletres de Barcelona i el marques de la Ensenada li encarregh un viatge arqueologic per Espanya,
que acomplí en compaiiyia del misteriós adliter, el qual establí el text
de dues-centes cinquanta inscripcions turdetanes, veritablement enrevessades. Fruit d'aquest periple fou la "Notícia del Viage de España,
hecho de órden del Rey, y de una nueva historia general de la nación,
desde el tiempo más remoto hasta el año 1516. Sacada unicamente de
los Escritores, y monumentos recogidos en este Viage. Por D. Luis Jo-
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seph Velázquez. En Madrid. En la Oficina de D. Gabriel Ramirez. Año
de 1765.
Com és sabut, i per motius encara no ben esclgits (2Moti de Squillace
o expulsió dels jesuites?), el nostre illustre historiador perdé el favor
de S. M. i fou arrestat a Madrid en el domicili de la marquesa de la
Vega de Santa María, conduit al castell d'Alacant i, més tard, al d'Alhucemas. Velázquez, aixb no obstant, va poder trametre l'arcaic monstre
poliglot a b a n s no li fos decomissat- al celebre Dea Martí, famós
llatinista que, trobant enutjosa la companyia de la deforme bestia, tot
i que comprenia la seva importancia erudita, se1 va treure de sobre i
l'envia per la posta a en Francesc Pérez Bayer, canonge de la Seu de
Barcelona, que, al seu torn, espaordit i demudat per la tramesa, en va
fer rapid present al pare Jaume Pasqual, premonstratenc de Bellpuig de
les Avellanes i deixeble dilecte del pare Caresmar.
D'aquí data l'aclimatació a Catalunya d'aquest fenomen de la natura a qui el pare Pasqual dona el nom d'Aleix, no sean sap el perque.
El monstre Aleix contribuí molt a i'amuntegament de la ingent paperassa erudita acumulada a Bellpuig i revisa totes les cites pre-romanes
i algunes de llatines de l'obra que el pare Pasqual dedica al Bisbat del
Pallars, "tret de l'obscuritat i de les tenebres on havia romas per molts
segles". També sembla que treballa en el camp hagiografic i redacta,
com a homenatge al seu sant patró, la Vida, peregrinació y mort del
benaventurat Sant Aleix, fill de Eufemiano, senador de Roma,' en que
* Darreres investigacions asseguren ésser aixi mateix I'autor dels Goigs del
glorids Sant Aleix, confessor romd, publicats per primera vegada l á n y 1861 en la
"Imprenta y Llibreria d e Pau Roca. Manresa". En donarem les primeres estrofes:
"O Aleiit molt Sant "aró
home verge y casat:
Puig de Deu sou tant amat,
alcansaunos lo perdó.
En la gran Roma nasquereu
de Pares nobles y richs,
sants, virtuosos, no iniehs
la Mare esteril tinguereu:

Y ;rb Ilagrimmas y onaoi6
foreu de Deu alcansat, &
Arribat a bastant edat
elegiren Esposa
uica, bella y virtuosa
e igual en calitat.
vos

Per divina inspiraci6
a ella no habeu tocat, &.
Pares y Esposa deiitareu
la nit del desposari,
y luego quels fou notori
que de ells vos apartareu

ab ~llaprimasy d i m i 6
per lo mon foieu burcat, &

A molts llochs sants y malt piar,
y a Peregrins visitareu
tot a pobres ho entregareu
com fa lo Mar ab los Rius:
Tenint Vos un t a l tresor,
mendicant habeu quedat, &,
etc., eto.

s'aborda, per primera vegada i amb molta delicadesa, el problema de
les relacions virginals entre esposos. Transcrivim el passatge:
"Vinguda la nit de las bodas, digné Eufemiano a son ñll Aleix: ñll,
entrau al aposento a visitar a vostra esposa. Ho feu així com son pare
li mana: saluda a la sua esposa, y li digu8: Deu te salve criatura de
Deti, esposa de Jesu Crist, y li comensd a contar la vida que feren les
Verges, y las altres Santas que son en lo Ccl, y que molt bo era lo Matrimoni per aquel1 que be usaba de ell; mes que molt millor, y mes santa
cosa era la limpia virginitat, y que de aix4 era Deu molt pagat, y tota
la sua Cort celestial. Li digué altres cosas molt espirituals, que la gracia
de Deu li inspira. També li digué: germana y senyora, habeu vist que
maravellosas y honradas bodas se nos han fet? Per ventura las habeu
vos vistas, ni oídas tals? Ella respongué que no: Aleix li digué aleshores:
pues, voleu vos, que aquestas honras, plahers y alegrias que las tingam
vos y jo cada dia pera sempre? Digué ella: Senyor, si que ho voldria. Li
digué ell, pues germana y senyora, ab vostra llicencia, si vos plau anirb
de aqui a Jerusalem, y quant de alli vinga, portaré cosa ab que sempre
tingam aquestos plahers y molts mes. A lo que digué ella que li plahía."
Passaren els anys i, desprks d'una fuga$ aparició a Prbsper de Bofarull en una sala de l'Arxiu de la Corona d'Arag6, no s'ha sabut res de
concret respecte a l'Aleix. Modernament, perb, sembla que l'han utilitzat Josep Vives, Miquel Tarradell i Pere de Palol, emprant-lo, perb, amb
moita pmd8ncia i sohnetent eis seus judicis n un precis i extraordinari
rigor critic.

E L BERNABO. - Monstre que aparegué a Pere Serra i Postius el dia
28 de febrer de 1732, que s'esqueia en diuinenge, en tornar f i n a excursi6 al monestir d e Sant Jeroni d e la Murtra feta a la percaca d e documents autkntics per a la seva obra El NZM Gigante, estudi bistbricoeclesiistic que, comeiicat feia molts anys, havia repres recentment, i que
tractava "d'un Nen en edat, perU Gegant en gloria; 6s a dir, del gloriós
sant Fortii, un dels sants iiinocents, el cos del qual porta un angel en
figura de colom, dintre una arqueta a Yesglésia de Sant Felix de Torell6,
vila del Bisbat de Vic".
Com ningú iio ignora, el nostre ciilte escriptor era mercer d'ofici
amb botiga al carrer de l'Argenteiia, on despatxava tota meiia d e fnvolitats de fantasia, des de blondes a guants perfumats. A l'entresol del
mateix immoble, amb gust i sense superficials refinaments, hi tenia l'habitatge i la gran biblioteca, als quals es pujava per una escala de cargo1
que, travessant la botiga, arrencavn d'uiia tenebrosa cava en el subsbl,
que li servia d e magatzem.
Aquel1 dia, quan arribi a Barcelona, era ja hora foscant, així que
decidí d'aiiar a passar el rosari a la cipella de Sant Sever i, acabada la
fuució, &Sr-se cap a casa a sopar amb el desig de donar, ahans, un
tomb per la botiga i veure si tot cstava en ordre. Res &normal no observa. Quan s'entretenia, pero, apilant uiis mocadors de a,primoterament brodats, sentí un sorollet a la cava. Tement que no fossin rates,
baixa els graons iiiuminant-se amb iina candela, i les sangs se li glacaren
a les venes en coiitemplar l'horrible visió que li sorgia al davant. Fén
un xiscle estrident i, mentre se li ericaveii els cahells, llenci la candela,
fugí escales amunt, es parapeta a l'entresol i posa darrera la porta una
calaixera i diverses cadires que traba a I'abast d e la m&. Tot, pero, fou
inútil, ja que la porta i els embalums cediren i deixaren entrar al Bernabó, monstre d'aparenca hiimana, cobert de pelatge negre, sense boca
i amb tres ulls que fulgieii amb una esglaiadora llum rogenca. No
podent-ho resistir, el dissortat Serra i Postius caigué en basca. L'endemi,
perb (i per més escorcolls que féu), no troba rastre del monstre.
A partir d'aquest moment coinenca el calvari del nostre erndit, car

el Bernabó se li apareixia indefectiblement a la mateixa hora i desapareixia a la matinada. No feia res ni demanava res, iiomés requeria la seva
presencia. Era, doncs, un monstre passiu, que es complaia a mirar-lo
menlxe llegia o escrivia. Certameut, molt estrany. Passat un ceiz temps,
Serra i Postius es conforma a la voluntat divina que li enviavn tal prova;
pero no deixava entrar ningú a casa d e nit per por que no s'escampés
per la ciutat la notícia del terrible fenomen. Com que era, també, poeta
en veniacle - c o m ho prova el celeb6rrim sonet acrbstic a Montserrat-,
en Serra i Postius escrivi, durant aquells dies turbulents, uns versos colpidors, referits al Bemabó, amarats d'angoixa i d'un romanticisme "avant
la lettre":
Rodejat de la sombra formidable
Que difundeix la mort assoladora,
Desterrat a una terra inhabitable
Que als tristos moradors cmel devora,
8Com canta6 ,la Ilum inagotable
J M 5d ekm que brdba sens aurora
Que no ha vist del ochs la tomba obsnira
Y derrama en torrents la dibra pura?

Aixb no obstant, el Bernabó es revela com u n ésser servicial i, encara
que analfabet, traginava llibres i diplomes, escombrava i acaba per gusar-li a la cuina; coses aquestes que, encara que a contracor, guanyaren
la codanca d e i'autor de Prodigios y Finezas de los Santos Angeles
hechos en el Principado de Catalufia. Un dia, aquest tingué una conversa amb Josep d e Taverner, sacerdot i noble barceloni, més tard bisbe
d e Girona, molt noticioso de les antiguitats, papers, histories i coses
memorables de Catalunya, a qui conth l'existhncia d e Bernabb i i'ajuda
que n'havia tingut per a la compilació documental $El Ni& Gigante. El
mateix Serra i Postius, molt entristit, conta que mossin Taverner, que
era un retbric de consideracib, li contesta esguardant-lo severament:
-Lo mes principal y necessari que en la Historia se requereix y la
que li dona mes lustre es la veritat del que en ella se tracta; perque
com diu lo flosop, es la Historia una narració verdadera de cosas succebides en diferents temps; llum d e la veritat, testimoni cert del temps,
vida de la memoria, y memoria de la vida; y verdader nuncio y descubridor d e la antiquitat: faltantli la veritat, li falta tot lo ser que ella
Aquesti versos havien estat ahibuib, sota el nom de Fontano, a Josep Fonper Torres Amat; després, a Francesc Fontanella, per Jordi Rubió
i Balaguer.
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p t sentir; y nos pot dir Historia, sino faula, y ficció. Per estas causas,
y per averiguar algunas Historias de Espanya, en particular de la Corona de Aragó, he fetas moltas diligencias, en investigar per Arxius,
y altres parts ahont sabia estaban escripturas y memorias antiguas, y
autenticas; trahentne de ellas copias de Actes, y escripturas de cosas
succehidas en altres temps en estos Regnes: per causa que entre alguns
Autors que tractan dellas, he trabadas moltas varietats, dessimulacions
y contradiccions (per no dir falsedats), en particular en cosas que tocavan a bona memoria de nostra Nació Catalana. Y aixó, o sia falsedats
trabo en lo que Vostra Merck em &u de lo Bernabó, del llinatges de
Catalunya y del "Niño Gigante"; y per altra part tinc llistima que obras
tan dignes de ser sabudes, de tot lo Mon alabades, e imitades, estiguen
sepultades mentres &u Vostra Mercé lo del Bernabó.
Fou un cap molt fort per al nostre historiador angelic, i ésser tractat
de falsari per un eclesiistic li provoca gairebé una catistrofe mental.
La veritat, perb, sortí a la llum en una ocasió en que el Bernabó s'exhibí públicament, impulsat per i'adhesió incondicional que sentia per
l'erudit botiguer i per la dkria adquirida de seguir-lo a tot arreu així
que es feia de nit. Va ésser en una reunió histbrico-musical-dansant de
I'Academia, celebrada al palau del comte de Peralada i presidida peI
capita general de Catalunya, marques de Risbonrg, quan es produí el
fet amb I'assistencia, a part de Serra i Postius, dels academics Manuel
Marii Ribera, el marques de Llió, Segimon Comes i Codinac, el marqiies de Sentmenat, Antoni d'Ametller, el marques de Villalonga i altres.
Després de cantar les cables de la Xacona i d e l Canari, i quan Joan de
Sagarriga llegia la seva D.kertaci6n histórica del migen del nombre de
Cataluña y de cuando comenzó a llamarse Principado, s'obrí una porta
i entra el Bernabb.
La reacció va ésser fulminant. Sense pensar-s'ho gens, els academics
-1levat dén Serra i Postius-, músics, lacais, cambreres i altres servents,
eixiren tumultuosament de l'estanca i arribaren al carrer emprant les formes més impensades, personals i variades, i no fou obstacle a aquesta
singular decisió el valor i la sang freda castrenses que, en iins moments
tan difícils, demostra el marques de Risbourg.
Aquests darrers fets, els sabem gricies al manuscrit Lihro de cosas
curiosas del seriós i sever Josep d e Vega i Sentmenat, i no ens ha pervingut res més respecte a Serra i Postius, el Bernabó i la seva estranya
naturalesa.

EL PALMARIUM. -Animal delicadíssim, la naturalesa del qual es maiUfesta en els racons obscurs i, sempre, a través de lleugeres crispacions
d'aire; algnnes vegades es tenyeix dels més impeiisats colors. La seva
pmsió delirant és constituidA pel cant litúxgic, segons descobri l'investigador GermA Prado O. S. B. a la catedral de Toledo, quan recollia material~per als Textos inddits (FR lu litúrgia mossurdliiga, preciós llibre
que fou publicat el 1926 pel "Centro de Estudios FIististórims". Sentí el
so del Pdmarium el pare Prado; s'adonA que la ven baixava del sostre,
segurament d'uiia fornicula buida que hi havia a la capella mossarab.
E1 que era estrany era que entoiiés parts cantades, 110 pas dels antifonaris toledans, sin6 del mossarab de Llc6, dit del rei Vamba, transcrit i mmpletat el segle ,XI.D'aquesta manera escolta exquisides antifones, respoiisos, alieluiAtics, laudes i sons, tot en la respectiva melodia.
Resta perplex l.'illustrc erudit, car, seguint Dom Férotin -que, com és
sabnt, havia examinat infatigablement els nostres arxius i biblioteques-,
creia perduts per sempre certs ritus de l'antiga Església espanyola.
Assistit pel sagrista -que es deia don Antonio Pozo Zurita- procedí a la transcripció dels textos revelats pel Palmhrium amb infinita paciencia. Ho feia d e nit, una volta tancada la catedral, i amb dos ciris
eiicesos, car no airibava la llum elkctrica al tenebrós racb. AllA també
va aranseguir desxifrar cornplexes fórmules d'exorcismes, indubtables
variants del Liher Ordinum i de sant Ildefons, sobretot aquel1 que comenta: "Increpet Dominus in te, Sataii; et increpet in te cui elegit
Jerusalem. Tibi dicitur: Satanas, vade retro, etc." Aixi fou recollida
una ingent qiiantitat de textos, taqca que afecta seriosament la saliit de
don Antonio Pozo, home molt pomc, sobretot per uns tremolameiits ureprimibles i unes alliicinacions diabbliques que va parir, amb exit
afalagador, el doctor Gregorio Marañ6n, que, per aquelles dates, sojornava al seu cigarral de To!edo redactant El Empecinado uislo por
tin inglés. Per cert que una vaga a1,lusib a aquest fet es troba recollida
en una nota al peu de pagina de i'obra de l'iliustre escriptor titulada
Elogio y nostalgia de Tokdo.
El pare Germán Prado va poder, amb el material recol!it, reconstruir

el Cm de Ia pilu miraculosa, el text cantat del qual va netejar d e les interpollacions que en els seus Discursos predicables va fer Jerónimo Bautista d e Lanuza, bisbe de Barbastre i d'Albarrasí, de qui es va d u al seu
temps: "No hay teólogo sin santo Tomás ni predicador sin Lanuza".
El text, una vegada net, és com segueix: "Conta sant Gregori Turonense,
i amb el1 altres, com l'antor del llibre De Cognitione Baptismi, que
hi havia en un cert lloc de Lusitania dit Ossen una pila baptismal que
cada any per Pasqua s'omplia d'aigua per art de miracle i que, acabat
el baptisme solemne, la mateixa pila es buidava també sense saber com.
Diuen que el líquid es mostrava inquiet i que, encara que pujava amb
grans bombolles, mai no arribava a sobreeixir del baptisteri. Desprenia,
també, aquella aigua una siiavíssima fragancia que, coiisemada llarg
temps, no per aixb s'alterava ni es corrompia. Aiii que la gentada acudia
al lloc del prodigi periodic i omplia tenalles amb l'aigua miradosa,
que després era portada a molt llunyes terres".
La crítica erudita es bolci sobre el Palmirium, del qual es digu&
que, després d'iina catcquesi mistagbgica, marxa a la Seu Episcopai dc
Vic, en el Sacramentari del qual (segle XI) traslladi l'0rdo ad z~isitc~ndum
uel perungendum infirmum toleda. Aixb no obstant, aquest criteri ha
estat modernament molt controvertit, car hi ha autors que reputen el
ritu de la Unci6 dels malalts a Catalunya com a procedent de la GaHia
narbonesa i, en conseqüi.ncia, el de Toledo com a derivat del de Vic
i Narbona. Si aquesta opini6 fos certa, el Palmirium degué fer el viatge
al revés, cosa que portaria la confusi6 a les hipotesis del pare Prado.
La visita del Palniarium a Vic va ésser, segons la crítica, vers 1035,
i aixb es dedueix del cant del Kyrie VI11 ad Libitum, falsament atnbuit
a Tution, monjo d e Saint-Gall, i era quelcom cnrull d'espoutaneitat, de
frescor i humilitat, així com de música i línia, amb les tres belles pujades
successives al "si" bemoll, al "do" i al "fa" agut, cada cop més adornades, seguides sempre pel mateix petit "eleison" que, actualmcnt, canta
el cor de religioses de l'abadia de Notre-Dame d'Argentan: Era quelcom
de formós veure'l cantar així, diminuta entitat d'aire girant sobre si
mateixa, pura veu a res agafada, exaltant-se amb la seva alegria, portat
sempre per la mateixa envoltant recaiguda, la mateixa súplica intensa
dintre la seva deliciosa senzillesa.
Un segle després el Palmirium perdé temporalment el gust per la
sacralitat i, abans de tomar a Toledo, el trobem radicat a Berga, profanament entnsiasmat pels poemes del trobador Guillem de Berguedh,
a qui féu molts trasllats musicals cantant amb bona veu, segons hem
deduit de les més recents investigacions (Martí de Riquer: GilBllem de
Berguedd, 1971, i Los Trooudores, 1975), fins que, horrontzat per l'assas-

sinat del vescomte de Cadona, fet ocorregut el dia 3 de mar$ de 1175,
abandona el poeta titllant-lo d e producte infernal.
Trobem una altra notícia del Palmhrium en i'epistolari de Masdeu
a Llampillas, on aquest jesuita conta I'aparició del monstre cantaire al
collegi de Cordelles de Barcelona i les delicies musicals que provoca en
els religiosos i els distingits alumnes. A'firma el pare Llampillas que,
trobant-se a Barcelona el pare Arteaga, aquest resta tan fortament impressionat pel Palmhrium que li dedica una pagina sencera, avui perduda, de La Belleza ldeai i que fou origen d ú n a famosa polemica amb
el musicbleg Eiximeno. Per cert que aquest interessant afer no es troba
registrat en cap d e les obres exceiients que al tema dels jesuites expulsats a Italia dedica i'eruditíssirn Miquel Batllori S. J. 1.
Fet aquest incís, direm que, al Palmhrium, és segur que li agrada
molt la poblaci6 i la gent de Berga, i no constitueix cap secret per als
erudits locals que intewingué durant molts anys en la historia interna
de la vila. Aixb, ho han reconegut hdhuc afamats historiadors geue12s. Per exemple, Díaz de Labandero i Ferran de Sagarra li atribueixeu,
fonamentant-se en proves molt prolixes, diversos concerts de cant a
A&, fets en honor del nefast comte d'Espanya.
Després del 1926, data en que com sabem, fou redescobert pel pare
Prado, sembla que el Palmhrium torna a abandonar Toledo, i és probable que resideixi novament per la comarca del Berguedh, puix que
nlgines revistes literiries d'avantguarda afirmen la seva definitiva interi*eiició en les poesies d'iiii tal Bernat Meix, poeta totalmeiit apbcrif que
ha doiiz: n I'estaiiipn recciitnieiit dos Ili5res excel-lents: EEs jornals al cos
i El 7 1 8 ~cd coll. D'eli és nquest aristocriiic autoretrat:
U11 Eum, 5e.i .alt puc dir-ho, E s u11 bar& de dnt
Picat damuiit la llinda del petri casalot
l'esc~itde rna iiissaga allotja un aligot.
Corcat rajo1 ainagn mun remc~rósboss3t.

Hom Iw. arribat a afirmar que Bernat Meix -i, per tant, el Palmarium- és, eii reditat, el concg:;t pintor bergiieda Joren-h4aria de Martín. Jo, pero, 110 nego rodoiiameut, pcro,;.ii: hi ti:ic uiin iiiiiistnt qce ve
dcls jn llunyans anys universitaris i sé, per tnnt, quc iio 6s uria misterios:^
crispacid d'aire, sin6 que existeiu realment i veritablement. A inbs, fins
i tot nlgunes vegades hem jugat plegats als esci~cr;duraiit liargiies sobi-it:iiiles tnrdorenques, i mai no m'ha csntnt res. Aixb prova TIC existeúeii
;16rniacions gratuites, filles moltes vegades de l'envej:; i dxiires relaxgdes i b*ixes passions.

EL DAURAT. - Sorgeix a la superficie dels miralls venint de les profunditats del no-res. El va veure, amb gran esglai, el fill petit del marques de la Mina quan es pcntinava per anar al collegi de nobles de
Cordelles tot recitant mentalment la l l i ~ óde matematiques que el pare
Tomas Cerda havia dictat el dia anterior. Tan bon punt va arribar a
I'afirmació que "multiplicar una quantitat per una altra no és sin6
prendre aquesta quantitat tantes vegades com unitats hi ha en i'altra",*
veié el monstre, que tenia un p e d inconcret, flotant amb bonhomia
dins els espais hrunyits i irreals del mirall. El nen s'espanta, plora desconhortadament, fugi de la cambra i s'amaga sota la taula del menjador. Es tarda molt de temps a apaivagar-lo i, per fi, asserenar-lo.
A Ia tarda, el marques convoca una junta científica per tal d'esclarir
el fenomen. Hi acudiren Pere Virgili del Keial Coliegi de Cirurgia i Antoni Palau Verdera, Martí &Ardenya, Agustí Caselles i Francesc Salva
i Campillo per ]'Academia de Ciencies Naturals, suara elevada a reial
sota la providencia del marques mateix. Per últim, i en representació de
la de Bones Lletres, degana de les Acadkmies harcelonines, hi acudí el
pare Mateu Aymerich en virtut de la seva nova vocació de naturalista
i no pas pel seu caracter d'historiador, acreditat pel seu recent episcopologi. Com a invitat d'honor hi assistí el fambs "abbé Desfontaines",
coilaborador de les Mimoires de TrÉvou.r, que era a Barcelona de pas
per a Madrid, on devia ésser hoste del pare Feijoo.
La junta científica observa el monstre amh meticulositat i, asseguts
els academics entorn del mirall, després de prolixes deliberacions respecte a la naturalesa, qualitat, possible especie del fenomen, determinaren: 1)Que "allb" no tenia consistcincia fisica, i mal es podia parlar
d'una entitat real, sense límits tangibles i corporis; 2) que, essent així,
tampoc no es podia afirmar Pexíst&nciaen "allb" de fluid vital, encara
que es mogiiés i es desplacés iklusbriament anant i venint per les pregoneses de l'espill; 3) que, en conseqü&ncia,era unanime i vehement i'opi* Pig. 24 de Liciones de Malhemdtica, o elenientos generales de Arithni6tico
r~ Algebra para el uso de la clase, por el P. Thomm Cerdú, do lo Cornpanio de
Jcsus, vofessor Real de Mnthematicas en Barcelona. En el Colegio de Noblcs de

Santiago de Cordellas. Bafceiona. Por Francisco Subirá, Impressar de la Real Academin de Buenas Ldrns d e dicho Ciudad. Año 1758.

nió que es tractava d'un espectre o una imatge bptica, desarrelada del
món físic; i 4) que provisbriament, aquel1 fenomen de la naturalesa tenia
una certa retirada ais éssers aquitics i que aquesta aparenca era reforcada pel fet que l'ambulació fos lenta i flotant, scnse ales ni potes i,
per tant, natatbria.
Hom aixeci una acta de la reunió de la Junta amb les conclusioris
acordades i féu constar que la concliisió quarta havia estat aprovada
a proposta del pare Aymerich, el qual deixi desllumenats als seus illustres collegues pel coneixemeiit que posseia de les condicions morals dels
peixos, ja fossin graiis o pctits, sobretot quan, aprofitant l'avinentesa de
la conclusió quarta, els Ilegí el següent paragraf, que casualment diria
a la butxaca, de la Historia natural y geográfica del Principado & Cataluña, que era l'obra que actualment escrivia referent als animals aquhtics i que acabava expressivament de la següent manera: 'Sin embargo
del elogio muy cumplido de los pezes en lo moral y en la physico no les
disimula una propiedad muy vergonzosa y reprehensible que es comersc
unos a otros, y lo peor es que los grandes se comen a los pequeños. Si
los pequeños se comiesen a los grandes, un solo Pez grande bastaría para
muchos millares da los pequeíios; pero, comi6ndose los grandes a los
pequeños, muchos millares d e estos no bastan para saciar el hambre
y llenar el buche de aquellos, y eso en lo moral y en lo physico tiene
malisimas consequencias".
Animat per aquestes dissertacioiis erudites del savi jesuita, l'ahbé
Desfontaines, volent estar a l'alcada de les circumstincies i brillar adequadíssimament en l'esfera literaria, digué, adreqant-se als reunits que,
malgrat no fes cap relació a i'objecte de la present Junta i comptant
amb la venia del capiti general d e Cataliinya, l'exceilentissim senyor
marques de la Mina, li seria molt plaent de llegir a la selecta concurrencia el seu llarg poema L'Art d'ime?, parodia cristiana d'Ovidi, que
havia escrit en especial contra el seu enemic literari l'abbé de Villicrs
i en mntestació al seu detestable artefacte poetic Sur les moyens de
plaire. El poema comencava així:
CHANT 1
"Sans maitre on sait aimer, sans art un cneur soupire;
L'Amour est un penchant que la nature inspire:
Mais voulez-vous soumettre la loi du devou
Ces beaiur feux dont votre ame a senti le pouvoir?
Voulez-vous du destin flkchir la rksislance,
N'acheter les faveurs qu'au prix de la confiance,
Et des pales rivaux btouffer les soupcons?
Alors il faut un art, un maltre et des lecons."

Tothom resta admirat. Després, i acabats els aplaudiments que el
poema suscita, essent ja iiit avancada, la concurr&ncia científico-literaiia
acompanyi l'abbé Desfontaines al seu d o m i d i barceloní, mentre el
monstre pisciforme, aclaparat d'avorriment, es retirava sbpit a les profunditats del mirall.
En dies successius, la figuració monstruosa aparegué dues o tres
vegades més, pero amb evidents. senyals d'afebliment. Durant una d'aquestes darreres exhibicions, s'escaigué estar present en Miquel Boixadors, patró de pesca, que havia vingnt a donar les g ~ i c i e sal marque%
de la Mina per les obres que s'efectuaven al Portal del Mar, futura Bnrceloneta. Aquest benestant i bonrat menestral manifesta que, aquel1
monstre, el coueixien ainb el nom d'"e1 Daurat" i que provenia de les
Amenques. Afegi que una germana seva n'havia tingut un, clos i giravoltant dins el mirall d'un costurer, perb que, no podent-se alimeiitar,
el Daurat es decandí i a l'últim desaparegué. Era inofensiu.
El marqii6s de la Mina reflexiona molt sobre aquests esdeveuiments
i escriví una elegant Inst>yccció politica i militar que dedica al seu fi11
per tal d'enfortir-lo davant les perplexitats de la vida.
En un dels seus llibres, Pescriptor contemporani argenti Jorge Luis
Borges fa una vaga referencia al Daurat, sense, perb, anomenar-lo, i convertint-lo en incongruent protagonista d'una boirosa llegenda oriental.

LESCOPIDOR. -Tristement celebres foren els amors entre la senyoreta Louise Caron de Beaumarchais, germana de l'illustre escriptor franc&sautor de Le barbier de Séville, i Joseph Claviio i Fajardo, iiaturalista
expert i home de ment profunda, tal corn ho acredita la publicació "Mercurio Histórico y Político d e Madrid, així corn "El Pensador", que peribdicament deixava admirats els escassos lectors que llavors hi havia
a Espanya. Sembla que Clavijo, malgrat la seva inteliig&nciai educacib,
iio es comporta corn un perfecte cavaller -cosa que evidentment hom
esperava d'ell- i d e i d abandonada la senyoreta Caron en una situació
conflictiva i amarga que provoca diverses i tumultuoses iiitervencions
del germa a Madrid i aixeca enormes polsegueres d'escindol que transcendiren per tot Europa (Beaumarchais, F~agmentsdel m ~ uuiatge a
Espanya). Aquest penós afer, per bé que molt corrent en totes les epoques i en totes les classes socia1s;pertorbA la consciencia collectiva del
m6n civilitzat i induí el geni universal de les lletres Johann Wolfgang
Goethe a publicar, corn és sabut, el seu drama Clauijo.
Tot aixb deixava perfectament indiferent el nostre naturalista -és a
dir, s'ho prenia corn si sentís ploure- i només es preocupava de les especies animals, que classi6cava al Gahinet d'Histbna Natural de Sa Majestat (hi havia dos-ceuts exemplars dissecats, entre ells 1'Auutarda geminis
i l'Aurea @enda), del qual era director, i de la traducció de l'obra de
i'eximi Buffon -mestre i amic dilectíssim que conegué teinps enrera a
París alhora que Voltaire i Diderot-, que llavors duia entre mans.
A propbsit d'aquest treball es declarava particularment satisfet de l'extens prbleg, ple de doctrina, que havia redactat i dels dots suasoris i
diplomatics desplegats per evitar les perüloses suspicAcies de la Inquisició. Així, després de i'elogi del comte de Buffon, deia que no es tingués
en compte tot allb que pogués contradir la Narració de Moises i que
"quan es parla de la Naturalesa en tot el discurs d'aquesta Obra, no
s'ba d'entendre per Naturalesa cap agent, cap principi o causa independent de Déu, la qual cosa seria el més gran dels absurds; ans al
centran, el mateix Dku, corn a Awtor de la Naturalesa, o bé aquestS
que no és alba cosa que l'ordre i la disposició que Déu ha establert en
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les coses creades. Potser hom tindrh per ociosa aquesta advertencia en
veure-la escrita entre catblics; pero jo crec que mai no hi pot haver
excés en desviar tot error, encara que sigui remot, ni donar a Déu allb
que li pertany. 1 no oblidem mai que, quan Déu parla, tots els homes
i totes les criatures han d'emmudir".
Salvades, amb les reserves mentals adequades, les presumptes objeccions del Sant Ofici, Clavijo i Fajardo continua la seva tasca al Gabinet de Sa Majestat classificant sense parar tota classe d'animals, en
especial els quadrúpedes ovípars, que eren particularment repugnants,
fins a l'arribada d'una interessant bombona de cristal1 tramesa des de
París per un inconegut i misteriós benefactor. A dintre, ben apeixat i
ninservat en aiguardent de canya, hi flotava una bestia, d'especie indeterminada, mescla horrorosa de serp i de centpeus, car del seu cos de
serpent "anphisbena", de gairebé dos metres de longitud, emergien
viut-i-sis peus a cada banda, o sigui, en total, cinquanta-dos peus. Aquest
increible fenomen tingué molt atrafegat Clavijo, que i'estudiava en
detall i no trobava antecedents ni en Brown, ni en Pontoppidan i -ni
cal dir-ho- en l'admirat Buffon. Una nit, mentre treballava al Gabinet,
s'obrí la tapa de la bombona, empudegant l'estanca amb la fetor de
I'aiguardent, i Ilisca enfora I'horrible monstre, que es dirigí vers Clavijo
xiulant amb furor. Aquest, aterrit, recula unes passes cercaut eixida,
pero no pogué evitar la negra escopinada que li engegi el monstre i
que rebé al clatell, produint-li una terrible inflamació. Tot seguit, la
bestia es retira al recipient i se submergí en el Iíquid pestiferant. Claviio,
trkmul, no ,dubti a batejar-la amb eil nom de "Sputator", que significa
'Escopidor", i la va descriure a "El Pensador" dient que "no se la debe
observar sin precaución, porque se irrita fácilmente; y si alguno, deteniéndose a mirarla, le inspira aversión, se acerca todo lo posible al
sujeto que tiene por su enemigo, le mira con atención y le arroja una
especie de saliva negra y venenosa para que una pequeña gota haga
hinchar la parte del cuerpo en que cae. Esta hinchazón se cura con
espíritu de vino, o aguardiente de cañas, mezclados con alcanfor. Cuando el animal se irrita, suele verse la saliva negra juntarse en los ángulos
de su boca".
Es indubtable que 1"'Escopidor" produí a Clavijo i Fajardo, a part
de la idamació, un agut trauma psíquic. Ho sabem per una carta dingida al seu paish, el bibliotecari reial Juan de Iriarte (ambdós eren de
Cadries). El cert és que dimití el seu cirrec de director del Gabinet,
encara que d'una manera molt enigrnitica, la qual cosa determina alguns
historiadors a afirmar que, en realitat, fou suspes de les seves fnncions
per Carles 111, adduint una R. O . del 12 de juny de 1764 en que es
declara que "hasta que el Rey tome providencia con su empleo, si se

persuadiese que no es acreedor de subsistir en él, como lo estoy yo d e
su descabellada conducta y del poco aprecio que hace de su reputacibn"
(fa aliusib aixb a l'afer de faldilles fam6s). Ara: iqui va enviar l'"Escopidor"? Alguns diuen - c o m e n tants altres casos- que els jesuites expulsos; i aitres que fou Louise Caroii de Beaumarchais. La crítica
encara no ha esclarit la qüestió.
Sabem que, després d e la mort de Clavijo i Fajardo, que foil durant
l'any 1805, 1'"Escopidor" passa a Catalunya i, abrandat per ideals triomfalistes, assistí dues heroines reaccionaries, d'estraiiya bellesa, escopint
a la cara de llurs innumerables enemics. Aquestes heroines eren la
comtessa Teresa d e Molins, que defensa sant Pere Pescador dels francesas, i Josefina Commerford, comtessa de Sales per la Regencia d V r gell, amant del "Trapense" i reialista a ultranqa. Quan fou detinguda
se li trobi correspondencia en italid, frances i alemany (fet que provii
la seva cultura escollida) i -segons Antoni Pirala- llibres de p e i r a ,
una llista de dones celebres, receptes per a fer pólvora i per a avortar.
També consta que l"'Escopidor", per ignorades raons, es convertí
en enemic personal de Juan Antonio Llorente, autor nefast de la Histoire d i q u e de Plnquisition ZEspagne, i quan el dominic Tomas Bou
escrivia CAlbert y el Pasqwll se li presenta al davant i, amenacant-lo
amb la terrible escopinada, li dicta els famosos versos:
Mira, corre un estampat
Impío de un tal "Llorente":
íY sabs tu qui es aquest ente?
Un canonge afrancesat:
Un Español renegat
Amich de "Joseph Botella"
Qiial tementse que i'esquella
Li tocaria l'Espanya,
Fugí a nansa, y ara engaiiya
Als mals Espanyols des della.
Les darreres noticies que tenim de l"'Escopidor", les devem a
Antonio María Segovia, "El Estudiante", el qual, en el Manual &l
Viajero Español (1551), ens diu que cal anar molt amb compte pels
voltants de Manresa a causa d'un animal desconegut que expelleix una
saliva negra mortal. Ferran de Sagarra i d e Siscar ho confirma en La
primera guerra carlina a Catalunya dient-nos taxativament que aquest
animal era el que Clavijo i .Fajardo bateja amb el nom de "Sputator",
dit altrament 1"'Escopidor".

E L PAPERAIRE. -Que11 el pare Benito Gerónimo Feijoo rebé el distingit abbk Desfontaines, que arribava de Barcelona molt atorrollat pel
viatge, tot de sobte el cor se li esponja de suau alegria i, prement-li les
mans afectuosament, el féu seure prop del braser nientre li servia una
copeta de vi ranci amb pastes. Desprbs d'ordenar que li duguessin el
bagatge a la cambra preparada, li pregunta tot u11 munt de coses, en
particuinr per l'estat de salut dels redactors de les Mdrnoires de Treooux
i quin era el punt exacte de desenvolupament assolit a Franca per les
ci¿ncies físiques i matematiques, objecte aquest darrer de la seva especial predilecció. L'abbé s'eixuga els llavis amb parsimonia i li va contestar que el desenvolupament d'aquestes cikncies era perfecte i la salut
dels collegues, grhcies a Déu, bona, i que si ara li permetia derivar la
conversa cap a altres qüestions igualment interessants li anunciava
-i estava disposat a llegir-lo- el seu llarg poema L'Art d'Aimer, que
havia acabat d'escnure parodiant Ovidi -amb esperit cristia, pero en
contra de I'abbé de Villiers.
El pare Feijoo dissimula una ganyota involuntiria mentre s'apressava
a dir-li que res no li agradaria tant com escoltar aquel1 llarg poema,
perb que, donada l'hora, valia més que anessiu a dinar i que, després, a
la tarda, tiildrien temps de fer-bo, ja que també el1 es delia per llegir-li
un escrit seu anorreant la llegenda, filla de la incultura, sobre la campana
de Velilla, que era una campana que tocava sola en un poble infecte
de l'Aragó. El diiiar, aixb no obstant -com ]a havia manifestat-, estava
a punt, i no era prudent de retardar-se, car, en obsequi d'un hoste tan
illustre, el cuiner del convent havia guisat unes llebres estofades literalment insuperables.
Aquestes raons coiivenceren l'abbé Desfontaines i, a indicació del
pare Feijoo, deixa el maiiuscrit de L'Art d'Aimer, que havia tret duna
valisa, damunt l'escriptori, al costat justament de les esmentades quartilles anorreadores de la campana poca-solta, fresques encara de tinta.
Després, ambdós eixiren de la biblioteca i llurs veus es perderen pel
corredor.
L'estanca, llavors, resta buida, mhgicament curulla, perb, d'infinites
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absencies encara presents, d'imatges esvaides i veus extintes que es
drecayen amb insídia sobre el no-res, pugnant per no dissoldre's definitivament. Només, filtrant-se al lluny, se sentí el soroll d'alguna porta que
es tancava, la remor feixuga d'unes passes o un crit isolat al carrer.
Llavors, de sota una arca, sortí una mena d'insecte de dimensions
espantables, semblant a una formiga alada, que es passeji uerviosament
per l'estanca, escalant els prestatges de les llibreries, palpant amb
delectació els lloms dels volums amb uns apendixs que li sortien d'uues
formidables mandíbules. Finalment, puja a la taula i s'aturi davant els
papers escrits fitant-los, ivid, una bona estona mentre produia un sor011
metillic, molt desagradable. En acabat, es giti damunt la paperassa i,
amb els dos palps o apendixs, talla impecablement la grafia escrita amb
tinta i la xucla tot seguit, i aixb full per full, negligint la resta del paper.
Una volta hagué acabat de devorar tota la ingent calligrda, resta iminbbii uns instants i, amb un lleuger panteix, deixi anar, altra vegada,
el sor011 desagradable. Impensadament, desaparegué sota l'arca.
Quan el pare Feijoo i l'abbé Desfontaiues tornareii a la biblioteca i
veieren l'estat dels seus papers, l'escena que es produí fou quelcom
difícil de descriure i altament corprenedora, car l'abbé s'estirava els
pocs cabells que posseia cridant que allb que ara tenia sota els seus ulls
era tot el que restava del seu manuscrit original i que no en tenia cbpia.
El pare Feijoo, aclaparat per la desgracia, no sabia qu& cosa dir N que
fer, i no s'atreví a esgrimir, a l'irascible eclesiistic frances, l'excellent
argument que, a ell, també li havien destruit La campana de Velilla i
que no l'esguardés com a causant de la catistrofe, puix que el1 no hi
tenia a* ni part, i que tot allb era un misteri. L'abbé, pero, altívolarnent
indignat, creient que es tractava d'una befa, requerí amb energia les
seves maletes i marxi del convent sense acomiadar-se de ningú i dient
pestes del pare Feijoo.
Passada una llarga estona d'intenses cogitacions, aquest fku venir al
seu alter ego, l'eminentíssim i fidelíssim pare Martín Sarmieiito, el qual,
després de les pertinents explicacions i inspeccions oculars adequades,
amb la seva potent intelligencia, deduí: 1) que la destrossa no era, com
d'antuvi semblava, irreparable, puix que es podien llegir, per bé que
nmb fatic, els papers posant-los a contraclaror; 2) que, pels indicis, la
causa era un corc de mossegada h a i tortuosa a qui només agradava el
paper tintat; 3) que, no haveut existit mai en el convent -ni enllocaquest estrany animalb, havia hagut d'ésser introduyt maliciosament per
algun enemic del pare Feijoo, exasperat, sens dubte, per les afirmacions
recents sobre Ramon Llull, en particular aquelles que - e l 1 ja li ho havia
advertit- es referien a L'Art Magna i que textualment ma~festaven
que eren "un agregado de inútiles combinacioiies que no sirven más que

para perder el tiempo, y de las que no se puede sacar ningún conocimiento, sino, acaso, explicar con una misteriosa jerigonza lo que se sabe
por otros conductos"; 4) que, d'entre els innombrables enemics de Pemdit benedictí, els únics capacos de cometre aquella malifeta eren els
públics contradictors Joseph Mañer i Francesc de Soto y Marne; 5) que
segurament havien obrat així per la impotencia davant la Reial Orde
de Ferran VI determinant que "quiere su magestad que tenga presente
el Consejo, que cuando el padre maestro Feijoo ha merecido a su
magestad tan noble declaración de lo que le agradan sus escritos, no
debe haber quien se atreva a impugnarlos, y mucho menos que por su
Consejo se permita imprimirlos".
El pare Feijoo resta convencut per aquestes subtilíssimes raons.
Llavors, el seu amic fidelíssim digné que mataria el corc amb aigua de
flor de "carqueixa", remei universal contra tot (tant d'ús extern com
intem), que havia descobert no feia gaires dies. Tot seguit mana a un
famul que anés a buscar a la seva cel.la els flascnns d'aigua de carqueixa
que tenia preparats per a qualsevol eventualitat, i un cop els tingué al
davant els destapa i comenta a ruixar la cambra amb el poderós producte. A penes hagué escampat el contingut de la primera ampolla que
ja se sentí aquella mena de soroll desagradable, característic del monstre,
donant a entendre que l'olor del remei universal, si bé era suportable i
ddhuc agradable als humans, no ho devia ésser per als fenbmens de la
naturalesa. Es més: devia ésser totalment insuportable per al 'Paperaire", ja que en qüestió de breus moments féu sortir les seves formidables mandíbules de sota Parca i, després, tot el cos, el qual tenia
aproximadament un metre de llarg, i fugí rapid vers Ia porta, no sense
que abans ullés sinistrament els dos benedictins, que romanien abracats
amb gran esglai i amb els ulls fora de les conques. El "Paperaire" es
perdé de vista passadís enlli i sémbosci tal volta als soterranis del
convent, lloc on s'estibaven els mals endreqos i on era impossible la
percaca.
El pare Feijoo emmalalti després de Paparició del monstre i, tot i
que no hi ha constancia de noves destruccions, el fet és que amb prou
feines escriví res més. També I'aparició degné contorbar penosament
el pare Martín Sarmiento, car; sense explicació plausible, aqiiest deixi
de publicar la Denwnst~acioncritico-apologética del Theatro Critico
Universal i no volgué donar en vida res més a l'estampa pública.
Les modernes investigacions crítiques han permes de descobrir que,
a part Feijoo i Sarmiento, sofriren i'acció del "Paperaire" els redactors
del "Diario de los literatos de España", en especid, Juan Martínez Salafranca, que atribuya la intervenció del monstre al seu enemic Plácido
Varanio, que era el pseudbnim de Gregori Mayans i Siscar. També el

sofrí amb lloable resignació un dtre dels diaristes, el catala Leopold
Jeroni Puig, de qui, per una lletra a José Cevallos, sabem que era de
Barcelona, "en donde nací a 12 de octubre de 1703 y desde la edad
de veinte y dos meses, y algunos dias vivo en Madrid, por haver trasladado mis Padres su residencia a esta Corte en seguimiento de nuestro
difunto Monarcha el señor Phelipe Quinto".
Res més no se sap del "Paperaire", a excepció que aparegué a la
Reial Audiencia de Barcelona i'any 1783, i devora tres-centes causes
criininals i mutila, en part, la del cBlebre bandoler Perot lo Lladre, que
immortalitza Cervantes, i que Vicenc Garcia anomena "lo més famós
pillad del cristianisme". Certes pistes epistolars abonen la creenva que
el "Paperaire" fou concgut també per Antoni Ponz, per FAlix Torres
Amat i per Josep de Bastero.

EL FARDATXO. Natural de Gandesa i Cormaca, té la forma aproximada d'un enorme Ilangardaix. Viu a la copa dels arbres i salta ficilment d e I'un a l'altre. El descnví el president d e l a Diputació d e Tarragona, Antoni d e Magriñi, quan redactava Los siete sitios de Condesa.
Sembla q u e el pare Gil e n parla ja e n la seva tlist&ria Natural de Catalunya.
El meu amic Ramón Carnicer t r o b i un antecedent del "Fardatxo" a
Casteiia i, animat per un esperit desmitificador, em va prometre unes
dades científiques sobre l a materia, que trasllado a continuació:
"Querido Juan: Ahí van los datos que te prometí.
Fray Tomás de Berlanga, nacido en Berlanga de Duero (Soria), fue
uno de los primeros frailes dominicos llegados a la Española, en 1510.
El impuso el hábito a Fray Bartolomé de las Casas, de cuyas ideas en
favor de los indios participaba. En 1533, Carlos 1 lo nombró obispo
de Panamá y Tierra Firme, y por encargo del mismo Emperador medi6
en las disensiones entre Almagro y Pizarro. Naturalista impoitante, descubrió las Islas Galápagos. En 1541 renunció a sus cargos, volvi6 a su
pueblo y allí mun6 en 1551. Está enterrado en la colegiata de la villa.
Al realizar éste su último viaje a España trajo consigo un caimán disecado, para sorprender a sus vecinos con las alimañas de las Indias. El
caimán fue colgado en el intcrior de la colegiata, al lado de su puerta
principal, y allí sigue, aunque muy deteriorado ya.
Pues bien, ésta es la leyenda popular forjada en tomo al mencionado caimán. Un muchacho, pastor de ovejas, cogió un día un a~dacho,
nombre que allí se da al lagarto, y dio en cuidarlo y alimentarlo con
leche. Lo soltaba n la atardecida, cuando regresaba con el ganado, y a la
mañana siguiente el pastor tocaba un flautín y aparecía el ardacho a
recibir su alimento de leche, que le presentaba el pastor en una escudilla
de madera. Pasaron los años y el ardacho se hizo muy grande, como nunca vista en esta especie de animales, hasta que un día el pastor tuvo que
irse a seivir al rey. El ardacho, a falta de su protector y de la leche
que Bste le daba, dio en ir al cementerio y aLimentarse de los muertos
que desenterraba. La gente estaba asustada y no sabia qué hacer. Cumplido su servicio, regresó el pastor, y, al enterarse del daño que el ar-
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dacho causaba, awrd6, con los vecinos, hacerlo caer en un cepo. Así
fue; lo mataron, y con permiso del cura colgaron la piel en el sitio en
que actualmente se encuentra.
Celebraré que esto te sea útil para tu bestiario. Creo recordar vagamente que en alguna de sus novelas Blasco Ibáüez cuenta algo parecido. Me refiero a un lagarto que creci6 para hacer los mismos danos
que el de Berlanga. Tal vez sea esto en algunas de sus novelas de tema
valenciano. Si te molestas en buscarlo y lo encuentras, te agradecerla
me dijeras en cuál de ellas está.
Un abrazo de tu buen amigo
R A M ~CARNICER."
N
He cercat i recercat en les novelles de Blasco Ibáñez i no he trobat
rastre del "fardatxo". Es llistima, perqub si les proporcions d'aquest
monstre ja s6n considerables en terres tan esquemitiques i primes com
les de Castella i les de la Terra Alta a Catalunya, em pregunto quina
mida assoliria un bon "fardatxo" criat a gratcient en les hortes grasses
valencianes, d'exuberincia tan barroca?
Un altre Iloc, perb, on sembla que hi havia "fardatxos" en abundancia - a v u i lamentablement extingits- era la comarca del Priorat, on
passaven des de Gandesa, travessant SEbre pel procediment natatori.
Els monjos d'Escdadei, repntant exquisida la seva carn (tendra com la
d'nn nadó), els guisaven emprant una fórmula secreta que no consta
en el celebre receptari publicat modernament per Josep Iglésies en la
q u d entraven, perb, abundosament, les herbes boscanes aromitiques.
Amb la desamortització de Mendizábal, els pagesos, que amb llur gasiveria contribuiren a l'enderrocament de la cartoixa manllevant les pedres, eliminaren aixi mateix els fardatxos, fent-ne una horrible camisseria
sota el pretext que congriaven la boira. Per altra banda, un fardatxo
sembla ésser el sauri volador, trobat a Albí, i que s'incorpori a l'exbrcit
de Cabrera, tal com es consigna en crbniques i relacions fefaents. D'aquesta epoca deu datar la corranda que, en llavis d'nnes velletes, vaig
sentir un dia a la Morera:
Mare, si marit me dau
no me1 dau de la Mussara,
que la boira sempre hi jau
i Bs terra que no m'agrada.
No tinc més notícies dels "fardatxos". Aixb no obstant, el comte de
Lachpede, en les addicions a la Historia Natural de Bnffon, va escriure
una pagina molt misteriosa que alguns naturalistes associen al monstruós
saun saltador.

LA PESANTA. Després de fer una benevola crítica a la decoracib de
la tragedia Athuulpho, plena d'incorreccions arqueolbgiques, Josep Finestres recomani el punt de verisme indispensable sense el qual el
moviment escenic no és res, i, dient-ho aixi, s'acomiadi dels estudiants
que intentaven amb entusiasme representar el diumenge proper, dins
el clos de la Universitat de Cernera, quelcom d'elevat i, al mateix temps,
histbric i punyent.
La tarda era tebia i lluminosa. Finestres sortí acompanyat pel doctor
Joan Rovira a donar un volt per les hortes situades extramurs. Digué
respecte d'Athadpho que dubtava de les exceiiencies atribuides al mad d e n y Montiano y Luyando, tot i que els seus discursos sobre les tragedies no eren menyspreables, i s'allargh en una visib molt personal i
aguda referent al llenguatge d'Euripides que deixi el doctor Rovira
curull d'una admirada veneracib erudita pel seu interlocutor. Després
entraren a la ciutat pel carrer d e Barcelona mentre Finestres recitava
l'epigrama del fidelíssim Mayaus i Siscar que, sobre el teatre, havia
dirigit al Rei Joau V de Portugal:
Lege Theatrali personam ponere debet
1s qui displicuit. Cur ego, si placui?
Immo ideo. Persona tegat quos usus in artem
Turpiter erudiit, quique pudore carent.
Ingenui non est scaenae exercerier arte.
Cum Tu laudaris. Fabula non agitur.
Havien ambat al domicili del patriarca de Cernera, on, cada tarda,
tenia lloc una brillant tertíilia. Per una lletra a Ignasi de Dou i de
Bassols, publicada pel pare 1. Casanovas, sabem que la casa tenia "bona
entrada, vestíbui, escala clara amb cimbori, tres estances amb alcoves,
i altres peces necessiries a la cbmoda h a b i t a d ; de cara a migdia, amb
terrat per a prendre el sol, i totalment resguardada de la tramuntana,
etcetera. Esti a prop de la placa, peixateria i església major, en un carrer
en que passa molta provisió en dies de mercat, i té bona vista, que

s'estén per tata l'horta h s a Vergós. Em sembla que hi estaré molt
content. Déu ha faci i et guardi molts anys". A la tertúlia s'hi prenia
xocolata desfeta (en Finestres n'era un entes) i es parlava de jurispmdincia, de bona Ilatinitat, i si, per ventura, a la salsa de les perdius
estofades era millar la picada d'ametlles o la d'avellanes torrades. Respecte a aixb darrer, es deia sempre i'aforisme d'Aristbtil, citat per Navizanius en Sylua Nuptiulis, 5, 77. "Nihil est in intellectn quin prius fuerit
in sensu." Aquí, Finestres es revelava en el zenit de l'erudició, ja que
acostumava enlluemar els seus amics amb dues variants més. Es a
dir: "Quidquid est in intellectu praveesse debet in sensu", i "Tata
humana notitia a sensu surgit". Després, hom donava una volta per la
biblioteca, comentaut les darreres novetats, i els contertulians acabaven
per acnmiadar-se amb la més exquisida cortesia.
Aquell dia, la tertúlia no diferí gens de la dels altres dies, llevat que
Finestres recrimina al canceller Miquel Gonser no haver trames, tal
com era convingut, a Gerard Meerman, gran jurista $Holanda, el seu
tractat De Asylis p a pub'icar-lo en el Novus Thesaurus Zu~isCioilis et
Canonici. Meerman n'estava molt disgustat, digué. Molt. Finestres ha
repetí cop i recop i; quan la seva germana li serví el sopar, la idea
encara li baiiava pel magí. Afortunadament, a I'hora d'anar-se'n al llit
110 havia ja oblidat i la pau torna amb dolcesa.
Hores després, entrava "La Pesanta" a la casa. Hi entra pel forat
del pany, sense fer soroll. Era un animal de pelatge fi, de la mida d'un
gos, que tenia la virtut de provocar somnis esgarnfosos entrant a les
cases per sota la porta o pel forat del pany, enxiquint-se a discreció.
Invisible, tenia -cosa estranya- les quatre potes de ferro, i d'aquí li
venia el nom de "La Pesanta". Quan entra a la llar d'en Finestres, es
dirigí rapidament a l'alcova on aquest dormia i, e d a n t - s e al Ilit, se li
ajoca al damunt amb gran satisfacció. En Finestres, que fins aquel1 moment havia dormit amb placidesa, tot de sobte se sentí colpit per un
gran terror i somnii esdeveniments atuidors. Un d'ells era que acabava
de barallar-se a mort amb el canceller Gonser, el qual cridava que, si
el1 no havia tramAs a Holanda el tractat De Asylis, pitjor era en Finestres, que no havia enviat encara el famós Hermogeniunus, tot i que feia
ben bé quinze anys que Ilii reclamaven contínuament. Llavors, entrava
en el somni Meerman, el jurista holand&s,vilipendiant Finestres i dientli el nom del porc.
Aquest somni, que fou insuportable al patriarca de Cervera, es
repetí moltes nits i l'afeblí físicament. Aíxb va ésser noton per a tothom,
fins que un día "La Pesanta", no podent suportar els costums edificants
d'en Fiuestres, es fici dintre una caixeta de fusta que aquest enviava
al seu gran nmic Mayans i Siscar a Valencia, plena de xocolata de 13

pedra i de llibres de crítica histbrica, amb la intenció de canviar &aire i,
si podia, visittu la ciutat del Túria. El viatge fou llarg, perqub el traginer que menava el carro es parava a tot arreu amb qualsevol excusa,
i "La Pesanta" es preguntava si acabaria algun cop, i per fi, el viatge.
Aquest acaba, efectivament, i fou el dia que, en el seu poble &Oliva,
Mayans i Siscar rebé, mentre escrivia unes lietres, la caixeta amb la
xocolata i els llibres. Poc sospitava el gran erudit que també hi rebia "La
Pesanta" i que aixb. esdeviudria el turment de la seva Anima; en conseqükncia, continua escrivint al seu amic Joan Cristbfol Strodtmann, rector
del GimuAs d'osnabrück, donant-li les gracies per haver estat admks
a Mcademia Llatina de Jena i copiant-li la seva poesia Chocolala, sive,
in lauden Potionis Zndicaa quam appellant Chocolate, Ekgia. També
li reportava l'opinió displicent del gran Gerard h4eerman sobre el pare
Feijoo, de qui deia que "encara que no es pot negar el merit a i'obra
(Theatro Critico), és de poca utilitat per als coneixedors de la llengua
francesa o anglesa, en les quals hi ha escriptors molt miiiors en aquest
genere".
Aquella mateixa nit "La Pesanta" es posa sobre el pit gene& de
Gregori Mayans i Siscar, que tot seguit enceta uns somnis esgarrifosos,
car somnia que li havien furtat SOracidn que exhorta a seguir lo verdadera idea de la elocuencia españoln, així com el famós Epistolnrum libri
ser. No estant, perb, totalment adormit, es lleva, angoixat i ple de suor,
i, en incorporar-se, li llisca "La Pesanta", amb tot el seu pes, sobre un
peu i liproduí una gran tumefacció que guarí gracies a la intewenció
del metge catala Antoni Dioph,a.nis Capdevila (personatge recentment
estudiat pel pare Batllori).
Diophanis Capdevila foragita "La Pesanta" amb foc d'encenalls i la
famosa aigua de flor de "carqueixa", descoberta pel pare Martin Sarmiento. Aquests fets foren curosament ocnitats pels bibgrafs del "Generosi Valentini", i així Strodtmann, en Geschichte des edlen Herrn G7egoriw uon Mayans und Siscar, disfressa les causes de la malaltia de
l'erudit (amagant lexistencia real de "La Pesanta") dient que, "havent-li
estat arrencat un u11 de poll en males condicions, va sofrir una inflarnació
amb aguts dolors i hagué d'allitar-se, amb febre, durant tres mesos".
Consta, perb, que es restablí satisfactbriament el dia 5 de maig de 1754.

Aquests s6n prbpiament els monstres que corresponen a la cnitura
de la Illustració i que formen un grup de característiques homogenies
dintre un repertori molt m& vast que integraria un Bestiari FantAstic
de caricter general. En ell, hi trobaríem entitats afins, més o menys

misterioses i sempre, perb, imaginatives, com ho són, per exemple, el
"Pamphilius", el "Colintre", YEscabrosa", el "Gambutzi", el "Canut",
"Jezabel", la "Carraca", etc., desproveides, aixb no obstant, d'intencib
expressa, oontradictbria a tot criticisme - e n aquest cas, hipercnticisme- hitbric, que 8s precisament la intenció que ostenta el gnip que
acabem &estudiar. Esperem poder oferir, en un h t u r no gaire llunyk, el
corpus, si w complef almenys sdcientment perfilat, d'aquest ideal Bestiari del qnal tenim ja aplegats bona part dels materials a utilitzar.

DISCURS DE CONTESTACI~
DE

GUILLEMD~Az-PLAJA

Senyors acaddmics:
Acabem d'escoltar un discurs insblit, com insblita pot semblar la
situacib de qui, en nom de SAcaddmia, té la missib de contestar-lo. De
fet, sbn moltes les qüestions prAvies que podrieu posar-se. ~ Q u 6s
i Joan
Pemcho? ¿Quines són les realitzacions que l'han dut a la seva elecci6
academica? Car les informacions són contradictbries. Si, per una banda,
trobem el seu nom escrit en la nbmina més recent i exigent de les histbries de les literatures peninsulars, hi ha un altre personatge, que t é el
mateix nom i el mateix cognom, i del qual tenim notícies incertes. El
primer dels dos, el que anomenem J. P. 1, ens dóna les dades més
conegudes. Perb, dqui és aquest altre personatge, que anomeuarem
provisionalment J. P. 2, i que és auudit en una nota de pagina del
volurn ciuquA de la Literatura $Angel Valbuena Prat? ¿Es el mateiw
"J. P." que és estudiat com a heterodox estetic en iin número d e la
-Revista dc Gandesa" que li fou dedicat fa alguns anys, i de la qual,
certament, es fa difícil de trobar exemplars? No negaré que, en formular
aquesta hipbtesis, m'he deixat endur per la música de les paraules que
acabem d'escoltar. Car tots demaneu si és que ens cal romandre sempre
lligats pels límits implacables de les dades estrictes. JNO acabem de
sentir un discurs on la irrealitat exigeix, a crits, el seu dret a existir?
Acabem d'escoltar, doncs, un discurs insblit. No és pas que el recipiendari de la Medalla Academica hagi mancat a cap deure de la cerimbnia tradicional que, en aquesta casa és exigent, i les paraules que
hem sentit han estat acomboiades pels oportuns informes reglamentaris.
El que succeeix és que el to habitual dels discursos que es ilegeixen en
aquest acte i en corporacions com la nostra s'ordenen damunt realitats
molt concretes que recolzen en unes dades histbrique5 incontrovertibles.
Cuitem a dir, perb, que no sempre ha estat així. Si la més recent tradició
de la nostra Reial AcadArnia de Bones Lletres la configura f i n a manera preferent eutorn dels coneixements filolbgics i arqueolbgics, no
podem pas oblidar que, en aquesta Casa, hi seguereu altíssims poetes
com mossAn Jaciut Verdaper, Apel.les Mestres, i narradors insignes
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plens del sentit de la imaginació, corn Wenceslau Ayguals de Izco - q u e
tant agradaria al nostre recipiendari-, o importants reconstrnctors de
la realitat corn Josep Pin i Soler o "Víctor Catala".
En ocasi6 solemne, el 2 de julio1 de 1842,Joaquim Rubi6 i Ors Uegí
el seu poema Roudor del Llobregat, premiat en certamen convocat per
l'Acadhmia, obrint pas a la llengua catalana en les dissertacions academiques, fins aleshores reaIitzades en castelli. Jo puc comprendre I'emoci6 que aixb comporta, ja que, en ocasi6 més recent, vaig tenir l'honor
de reinstaurar lüs de la llengua catalana després de la Guerra Civil, en
la prosa academica del meu discurs d'ingrés corn a membre d'aquesta
Corporació.
La intervenció de Joaquim Rubió i Ors, a més de l'ús de la Uengua,
eiis mostra que la poesia podia ésser utilitzada corn a instrüment en un
discurs acadkmic, corn ho va demostrar don José Zorrilla, quan va redactar en vers el discurs d'ingrés a la Real Academia Española, assenyaiant d'aquesta manera quina era la seva forma predilecta d'expressió. 1 mai no he trobat estrany, sin6 molt escaient, que, en ingresar en
una Academia de Belles Arts, un músic presentés una sonata o un pintor
una tela important. En qualsevol cas, el qni rebia l'honor del nomenament el pagava en el llenguatge que d'una manera més viva reflectia la
seva personalitat. 1aixb sempre és dágr3ir. 1és el que va fer, a aquesta
Academia l'il.lustre poeta Josep M.8 López Picó quan va presentar corn
a discurs d'ingrés el seu poema Joc (1948).
A i 4 doncs, en escoltar el discurs del senyor academic recipiendari
alguns deuen haver compres de seguida que i'escriptor Joan Perucho
oferia el més prbxim a la seva autenticitat. 1 no cal que afegeixi que
aquesta tematica -la dels bestiaris- és un bon tema academic, car
posseeix una riquissima ascendencia cultural, que pervé, corn ha recordat Joan Perucho, del tractat Phisiologus, del segle n després de Jemcrist, on els temes de teologia s6n explicats allegbricament per mitja
d'animals. 1 d'aquesta nissaga procediren les derivacions medievals i
renaixentistes del tema, corn el Bestiaire d'Anwur de Richard de Fournivai, els Liores du tresour de Brunetto Latino, d'enorme repercussió en
la nostra tradició cultural, segons demostra oportuuament Ramon d'Alos-Moner en un acte semblant al que avui ens congrega. Cal destacar
que, en aquests llibres, el que importa no és, naturalment, la pura
Zoologia, sin6 la capacitat de transcendkncia de l'animal a símbol i
- 4 n a manera parallela- la possibilitat que la bistia que s'hi descriu
ofereixi uns trets que no s6n normals dins i'especie animalística coneguda. 1 així hom ha pogut escriure un Manual de Zoologh Fantástica
corn el que ha editat l'argenti Jorge Lnis Borges, citat pel nou acadimic,
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que podria prologar-se en la seva personal aportació, ia en articles recents, ja en el discurs que acabem d'escoltar.
Es evident, doncs, que ens trobem davant un exercici d'invencib, és
a dir, d'un exercici de poesia. El que Joan Perucho ens duu avui a 1'AcadAmia és, precisament, la llum de la creació literaria, en un dels aspectes
que el1 conrea amb major intensitat. Certament, una analisi del tema
podria lligar-se a unes pagines del meu llibre Viatge a 1'Atlantida da retm a ftaca, on vaig intentar una catalogació d e l ~monstres en tres
direccions: per dmensió, per combinació i per via espectral. En el primer g u p , hi caben totes les criatures de ficció quaiiicades pel seu gegantisme o la seva petitesa: des del Leviatan de la Bíblia al "Petit
Poucet" de Charles Perrault. Es, probablement, el grup més familiar
dels monstres, com ja feia notar Ortega en remarcar que els gegants
que veu Don Quixot ja existien en la imaginació popular molt abans
que Cervantes els evoqués. Sanxo no nega a Don Quixot que hi hagi
gegants; el que li diu és que aquells molins no hon són. En un segon
teme, cal situar els monstres per combinació o hibridisme que com
l'hipogrif o el minotaure presenten, en un sol ésser animal, trets de
diverses besties. Finalment, jo situaria en el tercer grup els monstres del
m6n espectral, caractentzats per la seva fluidesa, per la possibilitat de
fer-se invisibles, per relacionar-se constantment amb la no-realitat.
Aquests s6u els prediiectes en la mitologia de Joan Perucho.
El fenomen general és una combinació de forces en les quals la realitat juga amb la irrealitat. Hem presentat exemples d'aquest conreu
de les coses veritables i la seva transformacib en el terreny dels bestiarls que, en un terreuy de poesia irbnica, posaren d e moda Guiüaume
Apollinaire i Jdes Renard a Franca i, entre nosaltres, Josep Caruer
i Pere Quart. El mateix podíem afegir en el camp de la naturalesa vegetal. 1, si Borges pogué escriure un tractat de zoologia fantastica, Penicho ha pogut escnure una enciclopedia de botanica irreal, com la
que mostra en el seu deliciós llibre N w o o Paraceho. Car també li és
possible, a Joan Perucho, de crear una mitologia vegetal on les plantes
assumeixen actituds d'6ssers vius sota Iinflux de determinades forces,
cnin aquella terrorífica planta carnívora que devora totes les bhties
al seu abast, que es descriu al capítol segon de les seves Histories Naturals.
El m6n 6s real i és irreal alhora. Per aixb Joan Pemcho utilitza sovint el tema del mirall, que desdobla les coses d'aquest mbn i ens les
projecta en un abisme de color de plata. Al llibre que titula G a k h de
espeios sin fondo, Joan Perucho ens explica que els miralls serveixen
per a identificar els vampirs, car tenen l'estranya virtut de no reflectir-

se en llurs aistalls, cosa que produeix la seguretat de la seva aparició
espectral.
Aquesta temitica del mirall és molt rica i podria documentar-se en
la noveBística europea des d'Oscar Wilde. Pero és en el seu admirat
Jorge Luis Borges on l'obsessió del tema Qs més visible. Els miralls, en
efecte, ens coUoquen al llindar d'una frontera misteriosa que ens sorpren i ens corprAu.
Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro
paredes de la alcoba hay un espejo,
ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo
que arma en el alba un sigiloso teatro.
Todo acontece y nada se recuerda
en estos gabinetes cristalinos
donde, como fantásticos rabinos,
leemos los libros de derecha a izquierda.
Dalguna manera, pero, el mirall és una arma, perque h a la realitat i la lliga als seus Iímits. 1 io penso ara en uns versos fuigurauts de
Joan Oliver, que diuen:
múltiple Elvira com una &a
segura com un mirall.

En l'obra animalística de Joan Perucho trohariem exemples de cadascuna de les especies: així i'unicorn, la sirena, el peix Nicolau, en
el seu llibre Roses, diables i somriures o el vampir en el seu recull Galeda de espejos sin fondo. 1 no cal recordar la importancia del vampir
en la seva fonamental novella Les histories naturais, veritable protagonista d'un relat on, damunt una realitat precisa, la Catalunya de la pnmera Guerra Carlina deliciosament dibuixada-, plana la fugissera
fesomia del monstre que xucla la sang de les seves víctinies, una de les
quals és i'illustre i terrible general Cabrera, conegut pel Tigre del
Maestrat, el qual aconsegueix de guarir el protagonista de la noveiia,
el curiós home de ciencia Antoni de Montpalau. i o n comenca la histbria i on acaba la fantasia? Quan Joan Perucho ens descriu el seu personatge passejant pel pla de les Comedies o la barriada de Gracia, la
seva ploma és com el fi piuzell d'un aquarellista pre-romiutic; i tota
la faramallaerudita dels amics és plena de la ingenua curiositat dels
homes de la Il~lustració,tan afeccionats a gabinets de Física i observacions astronbmiques. Aquest intent és el que d6na el caire "naturalista".

D'aquesta manera pot descriure amb tota la senetat la teoria sistemitica
del vampir -les seves característiques i les maneres de combatre'l- en
el seu llibre Histdries Naturals, naturalment, tocat f i n a dolqa ironia
somrient.
Aquest aspecte de la geografia del misteri que conrea Joan Perucho
podna lligar-se al que, a Paltre extrem de la Península, ha fet la delicia
dels lectors $Alvaro Cunqueiro o José M: Castroviejo. Es Galícia, la
geoga6a de la boira, la geogra6a que, al nord &Europa, ha poblat de
fades els boscos de Grimm i d'Andersen. Es, en efecte, dins aquesta
glassa illurninada on les criatures fantdstiques presenten els seus contoms desdibuixats.
"Per a Pemcho -diu Antoni Comas- és materia literaria tot allb
que Qsfascinant o misteriós." No pot pas dir-se, naturalment, que aquesta condició es doni en el1 d'una manera única, car no podem oblidar
que, a casa nostra, la presencia del surrealisme és un fet important. Perb
la manera onírica pot adoptar formes molt característiques dins Poceh
de la literatura del subconscient i triar els seus propis camins. El fet de
l'irracionalisme neix, curiosament, al moment de la mixima racionaiització. Com una revenja de la fantasia, el segle X ~ I ,que exalta la Raó,
veu apareixer tot un m6n irreductible a la lbgica i neix el m6n de
Wiiiiam Blake, de Hoffmann, $Aun Radcliffe, de Goya, que havia estat
covant al Renaixement i al Barroc, amb el Jeronimus Bosch i Brueghel,
i que s'expandeix per tot Europa per travesar el Romanticisme, i ve a
produir el m6n d'Odilon Redon i de Burne-Jones, de Raymond Radiguet i de Baudelaire. Aquest mbn immens és el que el surrealisme aprofitarh fins al mixim, des dels collages de Max Proust a les evasions irreais de Joan Miró, des de les figures pre-romintiques de Vicente Aleixandre a la pura evasió en el terreny del somni de Josep-Vicenc Foix.
Perb dins aquesta immensa geografia cada artista pldstic, o cada poeta,
tria la seva regió; i d'una manera deliberada i definitoria Joan Perucho
tria la seva. Tot aixb -tornaré a dir-ho- és pura creació poetica. Com
ho acredita la pregona arrel lírica que jau sota l'obra general de Joan
Perucho, al llarg f i n a producció iniciada el 1947 (Sota la sang), El
nddium (1954)i El paZs de les meravelles (1956),pero estroncada per
fer més viva la nostra recanca. Es molt posible, pero, que ací hi ha@
un joc entremaliat, i que no sigui correcte d'establir diferencies entre
els diversos iastniments expressius, tant si es tracta de generes literaris
com si ens referim a la llengua que utilitza, en cada cas, l'escriptor.
El 1956, en efecte, marca l'aparicib del seu úItim llibre poetic (El
país de les mera<jelles)i el seu primer llibre en prosa, que porta el tito1
s i e c a t i u Arnh la tdcnica de Lovecraft. Una porta resta tancada i se
n'obre una de nova. Howard Phillips Lovecraft va néixer a Providence,

Rhode Island, als Estats Units, el 20 d'agost de 1890. Personatge estrany, 511 d'un home autoritari i d'una dona neurbtica, comenya a escriure en un estil clbsic i reali~ta,fins que el 1911 va coneixer els Contes
dUn somniador de lord Dunsany. La seva obra canvii de signe. L'antiga tematica de l'irreal, bastida damunt una constel~lacióde fantasmes,
dimonis i mags, esdevé una tremenda successió de símbols magics i macabres.
La personalitat d e Lovecraft, inort el 1937, ha centrat una s&e
d'investigacions, amh una bibliografia que ja sobrepassa el mig centeRar
de titols, i que mostra la importancia que aquesta literatura bastida
damunt els temes de l'horror i del misteri ha assolit en els nostres temps.
Els sociblegs actuals s'han demanat quin pot ésser el sentit pregon
d'aquesta tematica, que es fa present en els creadors literaris d'avui. No
incidiré en la qüestió del tedi, com a clau d'aquestes actituds desesperades, perque Es un tema que ha estat objecte de moltes pag'mes meves.
Perb una part dels comentaristes actuals lliguen aquest tedi inicial de
l'home contemporani amb la propensió a la temitica del terror, i u n
recent comentarista d'aquestes qüestions la lligarh amb un dels Pensaments d e Pascal: "J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes
vient d'une seule chose, qui est ne savoir demeiirer en repos dans une
chambre" (XXI). De fet el tedi condueix al pinic, a la irrupció de les
forces obscures de la violencia, a i'acceptació de forces irracionals. Dintre
aquest joc d'estímuls estetics, Lovecraft hi té una fesomia especial com
a creador de mites que travessen fronteres impossihles a través del temps
i de l'espai. E n aquesta Iínia es mou una gran part de la literatura de
ficció creada pel nostre nou company d'Acadkmia.
Aixb vol dir, en darrer terme, que Joan Perucho no en té prou amb
la realitat estricta. Quan el1 assaboreix un racó del carnp de Tarragona
o un angle de l'Empordi, elcigek, que les coses que el volten esdevinguin missatgers d'altres mons. 1 per aixb utilitza la invenció magica 4 1
fons dels miralls, tan important en la seva mitologia. Les coses són i no
són; són realitats i alhora espectres. Cada tros de terra amaga les t r s
pitiades d'altres temps. Cal esbrinar-les, aquestes subrealitats, i establirles en parallelismes, com el que detecta entre l'avui i l'Edat Mitjana en
el seu enlluernador Llibre de Cavalleries.
Cal constatar fins a quin punt Joan Pemcho ha rendit a la nostra
literatura un servei important de connexió amb el moment on en els
camins de la pintura es produeix l'evasió de la realitat vers el realisme
migic o el surrealisme; on la literatura europea, amb Italo Calvino
al capdavant, procedeix a inventar-se novament la realitat.
Aquesta és la meravellosa conquesta poetica de Joan Perucho, la que
permetra a la nostra Academia -tan curulla de sapiencies estricte46

d'entrar en el terreny de la fantasia i de la creació pura reprenent un
camí que a la nostra institució haurh quedat .negligit, i que queda restaurat amb aquesta alenada d'invenció creadora. Es en aquest camí que
jo surto a rebre'l amb esperancada il.lusió, per donar-li en nom de tots
nosaltres una molt cordial benvinguda en aquesta Reial Academia de
Bones Lletres de Barcelona.
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