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Senyors, 
Senyors Academichs: 

Els qui, en qualsevulla de les activitats intelectuals, 
treballen sense esperar altra recompensa que la pura satis- 
facció per la tasca conScienciosamentrealisada y '1 progrés, 
petit o gran, que llur aportacifi individual pot produhir en 
llur especialitat; els qui lian apres desde joves a treballar 
ab esperit desinteressat y sols per amor al saber o a la 
bellesa; els qui estan sempre tlispostos al sacnfici de tota 
vanitat per seguir imperturba1)lement l'impuls de llur vo- 
cació, són sempre, y a tot aqi:u, una minoría; y la nostra 
tema no deu ésser seguramnt una excepció d'aques- 
ta  regla. 

Permeteume, ara, que us digui que, al meu jui, les 
Academies han d'ésser les corporacions destinades a aplegar 
aquestes minories d'homes de ciencia y de lletres, que, 
per damunt dels exits y del Iionors, posen el noble des- 
interks Cuna vocació religiocarnent acceptaday seguida en 
mig de les vicissituts mCs div:rses de la vida. Y perme- 
teume, encara, afegir, que jo :.empre he esguardat aquesta 
'docta y venerable Academia, a la qual m'lia portat més 
la .vostra amistosa benevolenca que la migrada suma dels 
meus mereyements, com una selecció dels nostres homes 
de lletres en els quals resplenriesen les virtuts inherents a 
una vocació fervorosa y desinteresada. 

Compendrku, donchs, seiiyors Acadkmichs, l'emoció 
que'm produhi l a  noticia d2h:.ver estat pro$osat per vos- 
altres per a un lloch de la vostra Corporació, y la que ara 
m'envaeix al saludarvos per primera vegada desde'l setial 
que haveu tingut la gentilesa de reservarme. Dels motius 



que vosaltres hagiu tingut per cndarme al si de la vostra 
Corporació jo no'n puch acceptar. d'altre, sinó '1 que segu- 
rament haureu tingut en compte abans que'l dels meus 
pobres merits ; a& es, la meva amor desinteressada a les 
lletres catalanes y l a  meva fervorosa vocació liteiaria. Si 
aquests títols m'han fet merexedor del honor que de vos- 
altres estich rebent en aquesta hora, a mi 'm toca ferme 
digne d'aquest honor y contribuir, per la meva banda, a 
seguir fent bones les lletres conreades en la voctra ilustre 
Academia. 

Pero, encara, un altre motiu d'agraliiinent ve a afegirce 
a l  que ara us he expressat. M'havh elegit per a ocupar 
la cadira que pochs mesos ha dexi buyda '1 vostre plorat 
company E n  Joseph Fin y Soler. 1,'ilustre noveli-ta y com- 
patrici meu, qu'encara honori ab la seva presencia aquesta 
sala '1 dia de la darrera recepció academica, se n 'ani  d'aquest 
món dexant en el meu esperit la desolació d'una doble 
perdua : la pArdua del mestre y la del amich. Jo sempre 
m'hai~ia  honorat ab els savis consells y ab la d o l p  amistat 
d E n  Pin y Soler. Jo '1 tinch associat al ricort d'una de 
les etapes. mC.s inoblidables de la meva  vida familiar; el1 

, m'havía comptat, també, quan jo tot just prenía la pri- 
mera volada. en l'estol d'aquells joves qu'ell, ab el seu 
delicat humorisine, anomeriava '1s seus caebots literaris>>. 
Agmirador sincer del ceu gian y original talent y de les 
seves qualitats de perIecte cavaller y amich model, jo no 
podía acceptar la vostra honrosa designació per ocupar 
el seu setial sense una fonda emoció y una satisfacció 
íntima, que ve a compensar d'alguna manera'l dolor 
que'm causa la seva partenp.  Y,vull aprofitar l'avinen- 
teca d'ésser jo '1 successor del meu ilustre compatrici, per' 
a retre un coral homenatge a la seva memoria, no SOIS 
ab la recordanca que 1ü. consuetut academica m'obliga a 
fer d'ell el di& d'avuy, sinó consagrant el meu discurs 
daentrada al estudi de la seva obra noveli&ica, que ocupa, 
com tots sabeu, un tan important capital en la historia 
de la novela catalana del segle xxx. 



En el moviment literari de la renasenca catalana Pin 
y Soler ha romas sempre una figura apart y independent, 
una personalitat original y inccnfondible. Ell, al contrari 
del que ha passat ab molts dels nostres novelistes y prosa- 
dors, ha actuat fdra de tota esc,)la literaria, y sols ha estat 
fidel a la lley del seu propi temperament y al seu persona- 
líssim ideal estetich. Les fluctilacions incessants dels cor- 
rents literaris que'ns venien in~iposats pels cenacles y les 
personalitats de les terres ultra pirenaiques no '1 feren pas 
virar de la seva primera orientxció. El seu ideal estetich. 
en el camp de la novela, sempre fou Iise y concret. Ni '1 
romanticisme, ni '1 naturalisme, ni '1 psicologisme 'ns poden 
fornir la'fórmula d'explicació del personalissim art novelís- 
tich d'En Pin y Soler. En plena invasió del naturalisme, 
que tan malestrugues desviacions causa en alguns grans 
talents diiitre '1 camp del nostreteatre y de la nostra novela, 
E n  Fin y Soler resistí coratjosz.ment l'onada victoriosa, y, 
fidel sempre al seu ideal d'un art elegant y pregonament 
ciutada, seguí, gayrebé sol, conr:ant la gracia y la gentilesa 
en el dir, la temperanca y la sobrietat en el descriure, la ria- 
llera bonhomía en elnarrarp.la 'inor y l'agudesa en i'obser- 
var, tot delicadament embolquellat en un constant y subtil 
somrís d'ironía piadosa y en ur.a discretíssima tendencia. a 
la paradosa, que fan Única y inc2mpariible en els seus temps 
la seva fesomia literaria. Totes aquestes virtuts y quali- 
tats, notemho bé, són essenciaiment, fonamentalment, lla- 
tines; són dons uuiversals ' y  eterns del geni llatí; y, com 
veurem en el curs d'aqucst estudi, vénen a iiifondrc un 
valor d'liumanisme cosmopolita a la basica catalanitat del 
seu talent literari, que brilla d'un cap al altre de'la seva 
obra novelística. En Pin y Solc:r, esemplar home de lletres, 
fou 2bans que tot, y per damunt di tot, un home de bon 
gust. Jo no'm p~uch estar d e  posar, en una relació viva, 
aquest be1 fons de sentit liuminista y de sentit llatí que 
impregna, com un perfuin rei:onfortant, tota l'obra del 
nostre ilustre' compatriota, a11 la Tarragona dels seus 
amors, ab aqucsta arca venerable de la tradició romana de 
la  nostra teil-a. Ah, no ho dul~t&u! La incomparable llu- 
minositat del seu cel y de la seva mar, els secrets efluvis 

' espirituals que brollen d e  les seres pedres, hont sota la dau- 



rada caricia del sol ens parla encara '1 geni d'aquell poble 
que dona al món el privilegi de la -ciutadanía, foren les deus 
hont l'esperit d"En Pin begué ja desde la seva infantesa '1 
secret de la dignitat, de la gracia, de la hurnanitat que 
havien de caracterisar per sempre m6s'elseu. talent. En 
la romana Tarragona, hont la natura y la tradició, el 
paysatge y la historia s'han donat la m i  per tal de ferne '1 
més agradós sojorn del honle civilisat, fou hont aprengué 
En Pin la Ilicó de l'amable ponderació, del seny qu'es ironía, 
de la ironía qu'es seny, de la pietat tan cordial, que amasen 
totes les visions de vides humanes qu'ell desplega en les seves 
memorablcs noveles. 

Notku, sinó, com En Pin y Soler, igual en la seva obra 
qu'en la seva vida, es capté sempre ab la distinció y, al en- 
sems, ab la naturabitut d'un espcrit essencialment aristd- 
crata. E l  seu caricter d'home y l a  seva obra de literat 
porta '1 segell inequivoch del fill d'una antiquissima y vene- 
rable civilisació. Jo no dubto que tot I'excels qu'en el 
món espiritual ha pogiit prodiihir y pugui produhir en l'es- 
devenidor aquest esperit recondit que batega encara sota 
les ruines dels monuments rornans de Tarragona, porta y 
portara marcad aquest inateix segell d'aristocracia caracte- 
rísticli de totes les restcs de la passada grandesa que dóna a 
llum sense interrupció aquest oentre ubkrrim de la vella im- 
perial metropoli. El front del seu fill, el nostre plorat Pin 
y Soler, el mateix que la més trocejada testa d'estatua 

-que's desenterra de l  seu sól, semblen portar gravada la 
llegenda gl~riosa : «Civis romumus sum». 

Y obscrv6u una altra circumstancia que fa encara més 
preuada aquesta fidelitat d'En Pin y Soler a la tradició de 
patriarcal ~ioblesa que brolla del ambient histdrich de la nos- 
tra ciutat romana. ' ~ b a n s  d'qntrar a Ca.taliinya les corrents 
del naturalisme estrangcr, dominava ja en el mbn de la nos- 
tra literatura renaxentista '1 culte fervent a un naturalisme 
indígena, a un naturalisme nostrat. Pin y Soler escriu en 
plena epoca de ruralisme literari; els nostres noveliste's y '1s 
nostres dramaturgs cercaven aleshores l'element tipich y 
genui de la nostra tradició, el protoplasma, per dirho axí, 
de la vella civilisació catalana, l'arquetipus del tempera- 
ment y dcl caricter catala, preferentment en els nostres 



estaments rurals y en les clases illetrades. No diré jo 
que anessin errats; pero era i:rrat, en general, el sentit 
que'ls nostres escriptors donaven a aquesta recerca, qu'ells 
realisaven seilse mar guiats ~iel  ideal civil, l'ideal urba, 
necessari y indispensable per a incorporar a l'obra mo- 
derna de civilisacíó y cultura les valors etniqués estoja- 
des en els nuclis de poblador: de camps, valls y munta- 
nyes. El ruralisme dels nostres primers novelistes y dra- 
maturgs resultava así. al capdavall, una escola vivent de 
r~isticitat. 

Jo gosaria dir que fou En Pin y Soler el primer dels 
nostres prosadors que veyé y tracta temes rurals en funció 
de ciutadania. Y es qu'ell protessava la bona doctrina que, 
per trobar valor de transcenden(:ia estetica en l'knima rústica 
dels estaments socials inferiors, l'artista té d'ésser conscient 
de la finalitat essencialment civilisadora del art., y, per tant, 
no ha de davallar ni fer davallar el seu art al nivel1 dels es- 
perits rfistichs, ans té d'elevar aquests al'pla superior Cuna 
serena conteiiiplació intelectual. Axi pogué En Pin y Soler 
escriure esplkndides noveles rui'als, sense caure en el delicte 
de rusticitat, y infondre en la vició de les animes y de les 

'vides de la seva gent del carnI8 un nobilíssim sentit de ciu- 
tadania,, que, rarament,. trobkm. en els ' novelistes del .seu 
temps. Del nostre Pin y Soler podkm dir que l'isolament 
en que's troba, com a escriptor, durant la seva carrera 
literaria, no fou més qu'efecte del seu avencarnent res- 
pecte als altres contemporans. Res no provana aques- 
ta  afirmació ab tanta forca com el fet innegable que de 
totes les noveles rurals eicriles fins al darrer deceni del 
segle passat, les d'En Pin y Soler són les úhiques que han 
arribat fins als nostres dies ;ib la matesa frescor, ab el 
mateis encis que tenien en el moment d'exir de les mans 
del seu autor. 

No. 6s estrany, .donchs, qu'En Pin y Soler Iiagi estat 
venerat y estimat pels joves de totes les generacions lite- 
raries que vinguereq després d'ell. Y es que'l sentit de 
ciutat que ha anat enfortintsf: y arrelant sense interrupció 
de fa ja molts anys en la nostra terra, trobava; en la figura 
y en l'obra de Pin, tan allunyada en el temps, un punt d'en- 
trpncament, ura  mena d'anulci anticipat del nou esperit 



que havia de regnar y dictar la norma literaria a les genera- 
cions prdximes. Jo record0 ab quina veneració y ab quina 
simpatía '1 voltavem y encaxavem ab el1 els joves de la 
meva generació. Es  qu'endevinavem, en l'autor de L a  fa- 
m i l i a  dels Garrigues, un anticipat als seus temps, un d'aquells 
esperits que són com p&ts providencialc destinats a unir 
els ideals de generacions diferents que, sense ells, haurien 
romas separades per un abisme. Nosaltres veyem aquell 
home que ja blanquejava de barba y cabells, tan acollidor, 
tan benkvol, acostarse, ab aquell somris tan gentil, qu'era 
tot  u11 estimól, a nosaltres els joves, com volent ferse per- 
donar els seus anys, sumantse a les nostres iniciatives y als 
nostres entusiasmes, cridantnos a una fraternal colaboració 
en obres d'orientació tota moderna, com aquella del recull 
de Sonets catalans que ab tan bon gust publica sota '1 tito1 de 
Sonets  d ' u n s  y altres. Per un temps fou el1 el centre vivent, 
el mentor d'un cenacle de joves escriptors que beviem, &vida- 
daine~it, en les seves amables y eSpurnejants causevies, aquella 
me1 de saviesa que sols donen la bondat del cor, la curiosi- 
tat sempre desperta de la  inteligencia, y la llarga conexenca 
del món y dels liomes, qualitats que'l nostre Pin possehia a 
desmesura. Es que'ls joves veyem en aquell inimitable y ' 
encisador causeur, un home que havia produit una obra de 
sentit superior a la dels seus contemporanis, obra d'un escrip- 
t o r  quc sabia qu'encara no haoia arribat la ((sevai) generació 
literaria. . Y nosaltres y el1 malei>c creyem de bona fe que 
aquesta generació qu'ell havia tant de temps esperat erem 
nosaltres. El seu amor a les literatures classiques, la seva 
devoció als humanistes, el seu exigent y escmpulós culte del 
be11 dir, el sewsentit tan intens de civilitat, el seu ayre de 
gentilhom qiie conreava la litcratura com el més poderós 
cncís de la vida huinana, el seu cosrnopolitisine, la seva 
franca aversió al mal gust, aquestes y altres qualitats y afi- 
cions personals eren per nosaltres simptomes evidents d'un 
d'aquells esperits privilegiats que viuen isolats y incompre- 
sos en la seva generació, perque '1s sembla flayrar de lluny 
les noves floracions qu'encara estan per germinar sota '1s 
camps de ia literatura ... jCom me plauría estendrem sobre 
aqiiests recortc tan vius que tinch de la persona del nostre 
eximi novelista! P e r o  '1s limits d'aquest estudi m'obliguen 



a posar punt a aquest capítol, tot subjectiu, per entrar d'una 
vegada en l'estudi de la seva obra. 

Limitaré '1 meu estudi a la seva personalitat de nove- 
lista, perque jo crech que, m a l ~ a t  els dtres cayres tan in- 
teressants de la seva personalitat d'escriptor, si En Pin y 
Soler ha de passar a la immortalitat sera indubtablement 
en virtut de la seva obra novelistica. Ya 110 sabeu : E n  
Pin no fou cap cas de fecunditiit literaria. El Seu bagatge, 
com a artista creador, es conipon gayrebd exclusivament 
de tres noveles, formant una 'irilogía, una gTan novela ci- 
clíca en tres parts, en la qual segueix pas a pas el destí,dels 
individus Cuna familia del Camp de Tarragona fins a dexar- 
los a cada .un d'ells en el llindar de l'altra vida. Tres nove- 
les solament; {pero, quines noveles! Podkrn dir, sense cap 
e:xageració, y sense excitar la g:elosía de cap dels novelistes 
contemporanis seus, que; ab En Pin y Soler, la novela cata- 
lana assoleix una etapa de plenitut csthtica y de transcen- 
dencia social. que debades cercariem en la literatura cata- 
lana del avantpenúltim y del penúltim deceni del segle XIX, 
durant els quals foren escrites. L a  familia dels Garrigues. 
lapimera noveme  la trilogía, fou escrita a Marsella en 1870, 
y romangué disset aiys inedita, puix fou publicada en 1887. 
La segona novela, Jaume, dataca en 1875 a~russeles ,  passk 
també forces anys en la reclosió y en el silenci, piiix la seva 
publicació tingué lloch en 1888. La darrera novela, Niobe, 
fou pblicada l'any següent, 1889. La revelació del tdent 
d'En Piu y Soler fou  ,una veritable sorpresa. En 1888, 
ax6 es, un any abans de la piiblicació de La famzlza dels 
Garriguej, el nostre compatrio.:a era absolutament desco- 
negut. Sobtadament comparegué a Barcelona de tornada 
del seu exili, portant sota l'axolla tres noveles. Llur pu- 
blicació eleva de sobte aqvell home desconegut, que ja 
s'acostava als cinquanta mys, a un dels llocbs d'honor 
entre '1s conreadors de l a .  no%ela catalana: La vibració 
calida de vida humana que brctlliva d'aquelles visions tan 
fidels de les animes y de llurs de:;tins, y I'originalitat $aquel1 
estil espu~;nejant, sucós, ductil, ondulant, infinitament ma- 



tisat, fluent com la paraula viva en un espiritcal coloqui, 
impressionaren vivament als seus contemperanis. 

Kegnava, com ja sabeu, en aquella generació literaria, 
el més desenfrenat costumisme dintre '1 camp de la novela. 
Els nostres novelistes, seguint - la moda del temps, cercaren 
afanyosament en el costums tipichs del nostre poble l'en- 
camació de l ' h ima  colectiva; caricters, ambient moral, 
paysatge, conflictes, tot s'amotllava, si us plau per forca, 

. . al march format pels elements típichs de la tradició so- 
cial heretada del antigor per tots els,estamcnts histdrichs 
del poble. Del conjunt de totes les noveles en que'ls au- 
tor.: curaven de reflectir els costums populars, ne brollava 
indubtablement una flayre, y potser més que flayre, un 
color de catalanitat. Perd en aquesta catalanitat resul- 
tant, en que, sigui dit de passada,s'havia incorporat tant 
d'elemcnt convencional y purameiit fantasiós, mancava un 
matis essencial : el matis de la catalanitat individual, ori- 
ginal y moderna d'un esperit plenament fill del seu temps, 
que sabés infondre a la visió de la vida catalana no sols un 
valor d'actualitat viva, ans encara sabés interpretar aquest 
espcctacle pintoresch de l ' h i m a  popular com un element 
integrant de la universal civilisació .humana. Dos foren els 
assaigs que s'intentaren a b  aquesta amplíssiina orientació 
entre nosaltres en els dos decenis susdits : el de Rarcís Oller, 
el venerable patriarca de la novela catalana, que tenim la 
sort de veurc encara en el móu dels vivents, y '1 &En Pin y 
Soler. En i'obra de l'un y l'altre hi ha, efectivament, un 
heroycli e s f o r ~  de superació del costumisme miope y anec- 
ddtich que imperava en aquella &poca. L'esforc de Narcis 
Oller triomfh en algunes de les seves nombrases noveles. 
L'esforc d'En Pin, menys ambiciós que'l seu gloriós cole- 
ga, y gayrebé coterrani seu, p o d h  dir que triomfi plena- 
ment en fotes les qu'escrivi, en les tres parts de la seva 
trilogia. 

L'essencial catalanitat del art novklístich d'En Pin y 
Soler assolí aquella superació merc+s a tres qualitats o 
notes distintives del seu esperit : el seu humanisme, el seu 
humorisme y '1 seu cosmopolitisme. 

Entrem a estudiar rhpidament l'obra novelistica del 
gran mectre sota aquest triple aspecte. E n  aquests tres 



cayres de la seva personalitat 1, del seu art s'inclou, crech 
jo, tot el secret de la seva valor, tan a1ta.y exemplar. La 
catalanitat d ' ~ n  Pin y Soler es una essencia destilada al 
travers d'aqucst triple seda5 : x:I seu hrimanisme, degut al 
fons -moral y a la reíinada cducació dcl seu esperit; el seu 
humorisme, fruyt espontani del seii temperamcnt; el seu 
cosmopolitisme, fill de l a  scva personal experiencia y co- 
nexement dels homes de distintes races y diversos climes. 

* * :i 

Sobre '1 sentit humanista c,el nostre Pin podriem es- 
criure un llarg capítol. La Bil~lioteca d'flumanistes, qu'ell 
edita ab t'm refinat bon gust, y '1s bellíssims prefacis ab 
qu'enriqui '1s seus volums bastasien per colocarlo en un lloch 
d'honor entre '1s humanistes dt: la nostra terra, en l'estol 
d'aquells esperits que, eriamorats de totes les manifesta- 
cions literaries en quc '1 ve11 «sensus humanitatisi) s'ha erigit 
com norma d'ecluilibri y dc ton seny, cerquen adalerats 
i'alta fruició de tots aquells mcmuments de la paraula hu- 
mana hont lla cristalisat un nt'ble ideal d'educació intelec- 
tual y moral del home. 

PerO no 'ns cal recórrer a ;iquestes manifestacions con- 
cretes, per tal de fer pales el se1 pregon sentit humanistich. 
Les sevcs mateses noveles ens oferexcn abundosament un 
espleridit material demlstratiu. Es un dels trets oiiginals 
del' seii art novelistich la inter?olació de-discretes conside- 
racions morals, de besllums fiússims de filosofía humana 
en el curs de la seva narració. Pin y Soler, tot novelant. 
no abandolla may la seva nobl: dcria de i'educació del es- 
perit, aquesta noble deria quc cristalisi en aquel1 deliciós 
llibret seu que porta '1 liitol de Ilegles morals de bona crianca. 
Forces pagines de les seves nov~:lcs, sobretot La familia dels 
Garrigues y Jaume, abunden (:11 semblants consideracions. 
que de vegades se concreten cri masimes d'or, dignes d'un 
clissich. 

Tota i'evolució dels tragictis destins dels membres de 
la fa.milia dels Garrigues té '1 s,:u punt de partida en la in- . 
sensata interpretació que d ó n ~  al principi dc l'autoritat 
paternal el cap de la familia; I'hereu, En Kanion Garriga, 



home del més violent y desenfreqat despotisme, qui afros-. 
sega al liereiiet Ramon a la vida del llibertinatge y del crini; 
al Jaume, a la vida aventurera y a una lluyta cruel per trobax 
els camins de la seva vocació d'artista; a la pobre Merck, a 
una vida de sacrifici inhumana, que acaba per trocejar t r i -  
gicament l a  seva inima angelical; al Narcís, a la follía de la 
desesperació y a la misantropía inherent a una falsa vocació 
sacerdotal imposada per la m i  de ferro del heriu. Pin y 
Soler, com autentich humanista, no era d'aquests esperits 
simplistes que creuen en aquesta gran faiornia del art pel 
art; era un clissich modern, que, com els antichs, creya 
que l'art és una activitat espiritual que emiscuit utile dulciio, 
que no tC per finalitat única '1 <<delectarei>, ans encara '1 
«docere»; en una paraula, que I'art, ensems que commoure 
y fer trontollar l'hnima ah I'emoció, Sha d'edijicar y enro- 
bustir moralment, y que l'art es per al home y no l:home 
per al art. Y aquest concepte clksich del art y de la lite- 
ratura vivifica d'un cap al &re la seva gran trilogía, la 
qual, en darrer resultat, és una magnífica y terrible llicó 
moral, servida en el heire d'or d'una visió altament estetica 
del destí d'unes vides humanes llencades al abisme per 
i'cmpenta hrntal d'un home que ha despullat el principi de. 
l'autorilat paterna d'aquest sentit d'humanitat que ab la 
uncih del oli sagrat del esperit cristii endolceis totes les 
asprors, equilibra totes les violencies y ennobleis totes les 
miseries de la vida humana. Mercis a aquest arrelat hu- 
manismc del nosire Pin, en inig del negre pessimisme que 
embolcalla '1 destí de tots els personatges de la  seva trilogía, 
lluen de tant en tant, ab viva y consoladora resplendor, 
variadcs perspectives d'iin horitzó inundat de clarors opti- 
mistes. Les silencioses amors del Narcís, l'idealisme de 
tan excelsa qualitat del Jaume, l'abnegació y la do lp ra  
angelica de la Merc*, la matexa joyosa conformitat a la  
seva sort humil de la familia de pescadors tarragouins 
hont passa '1 Jaume la seva infantesa, són altres tants punts 
de dolcissim repds, altres tants oasis refrigerants pel aniin 
dcl lector sotraquejat per aquella galopant davailada a la 
timba tenebrosa, en la qual capbuca despiatadament l'au- 
tor als seus personatges. 

Un aspectc f o r p  interessant d'aquest humanisme d'En 



Pin y Soler qu'estkm estudiant es la estraordigaria pe- 
netració qu'ell té per endevinas en els moments més dra-. 
mktichs les mocions més delicailes de l'anima; detalls insig- 
nificants ,de segades, un pensanient volander, un gest fugi-. 
tiu, una observació trivial, pero qu'en aqucll moment prc-. 
cís assolexen un relléu de significaci6 transcendent; instants 
de la vida que són com bresques-que copsen els més purs, 
degotims d'aquesta me1 de la pietat profunda que l'inima,. 
.com una inquieta abelli, sucla eii moments breus y espayats, 
de la infinita y omnipresent bonesa de Déu. Recordaré. 
sols. dos o tres d'aqiiests pasmtgcs. En La familia dels 
Garrigues, quan el Jaume, asfixiat per l'atmósfera de vio- 
lent dcspotisme ab que'l pare emmetzina la pau familiar, 
hafugit de la casapayral a la recerca de més anlpleshorit- 
zons per ,a la seva vocació artística, la seva .tia, aquella si- 
lenciosa y abnegada tia Pona, qu'estima a tots cls Iills de 
la casa com a .una mare, conteiita a:una consideració opti- 
mista del Narcís sobre la sort d(il germi iugitiu, ab aquesta 
delicada observació : (< - Com lio fari, pobrissó, sensc una 
malla ni una creu? ... Fins esti3:h certa que'l pobre anyell 
no ha pensat en los portals tanmts ... ni en roba pel cainí ... 

'y  mitges? Ell, que'n forada. tantes!~) L'altre passatge 'S 

troba a Niohe. En Ranlon, el pobre orfe, el fusteret des- 
cendent de l'opulenta iiicaga dels Garrigiies, quan, cn la 
desesperada recerca de la seva. niare desconcguda. per terres 
d'Itdia, 'aconsegueix, al ii, trotxir la seva dida, aquesta, uil 
cop reconegut el seu bimho, se lliura a aquestes naturals 
espansions del afecte verament maternal que sent la dona 
per aquel1 a qui ha donat la llet iels seus pits; y diu En Pia: 
((1-i preiiía les mans y n'hi tocavi les duricies, aqiiclles pells 
sobreposadcs, dures, que's fornien als palmells del prole- 
tari, li girava '1s dits, y n'hi contemplava les uugles ran de 
la. carn, ensatades, durcs com astclla de banya, flayrava 
les olors d'cncenalls, de serradiires de pi, de suors atura- 
des, aquel1 baf de pobre tan indefinible, tan simpitich, tan 
facil de reconexer per qui tamllé l'eshala, y, atendrida, li 
deya ... la tristesa que li caiisi saber que'l seu birnbo treba- 
llava de fuster y havía ving~it de tan lluny, quasi a peu, 
cercant sa mare...>) 

En els moments de la narració en que l'acció rcposa, 
2 



en els parentesis del conflicte dramitich, En k in  sap escor- 
coilar sagacment l 'hima dels seus personatges' y descorre 
admirablement el ve1 de llur vida interior.. Quan, en la 
novela L a  familia dels Garrigues, el Narcis, l'orfe, se queda 
sol al mas aquella nit terrible en que'l Jaume ha fugit a 
córrer món, l'herebet esta pres per un delicte d'homicidi, 
el pare ha tingut a Tarragona un atach de feridura, y la tia 
Pona y la MercE han corregut ab l'angoxa al cor y l ' k ima  
dessolada al costat del amo abatut pel accident, En Pin 
fa desfilar per dins i'iniina del orfe tots els recorts de la 
seva trista vida y '1 fa aturar al puiit culminant dels seus 
malestruclis amors, gayrebé inconscients, ab la Merce. Es 
aquest un passatge de la més Iina y punyent espiritualitat. 
Us en llegirC només que'l comencament : <<Pensan,t en la 
Merce, li munta d'eix caliu dercone@t que, per lalta de 
nom, ne diEm lo cor, tal bufada de benestar y delicia, que 
fins sos llavis s'agitaren pronunciant paraules de cap llengua ... 
besant en l'ayre le: tendres manetes de la nena que s'havia 
interessai per ell, que havia crescut en bondat y gracies 
mentre el1 s'enfonsava en un cami del qual l'exida donava 
a una vicaria perduda per la montanya.:. Lluny d'amichs 
y coneguts, lluny de la masía, lluny de la Merce ... que's ca- 
saría ab un hereu del Camp, y que, mestressa de casa nova, 
oblidaria al companyó que li collía les més flagrants flors, 
li cassava los m6s bonichs moxonets..; per a no parlar més 
que de lluny en Iluny d'un moss&n Narcis, vicari de tal 
poble o rector de tal llogaretr, etc. 

En I'in y Soler era un finissim conexedor, y també un sa- 
gacissim escorcollador d'animes. En els ' tres grans retau- 
les de la seva trilogia 'ns presenta una riquíssima' galería 
dels més interessants y variats retrats h~imans. Cal fer 
constar,, per endavant, que tots els tipus humans, sobretot 
els principals, de les noveles d'En l'in, són de la més auten- 
tica y viva racialitat, plasmacions d'individualitats concre- 
tes elevades pel art del autor a símbols representatius de 
cayres essencials del nostre etnos, de I'«inima peren~iisu del 
poble catala. Y tqts tenen. aquel1 relléu de viva realitat 
que fa que'sgravin en la mcinoria del lector com a recorts 
de  persones que hagi conegut y tractat durant la seva vida. 
Pin y Soler, com tots els novelistes de raga, ne tenia prou 



a b  uns quants trets &&rgichs, iucisius, per tracar la silueta 
moral' dels seus personatges. 1.31 seu art era realista; perd 
no era un realisme '1 seu de miquina fotogrifica, sin6 aquest 
realisme del poeta que cap donar transcendencia ideal y 
significació simbdlica y iinivers;rl a les seves impressions de 
la realitat. 

El pare, l'hereu Garriga. 1:1 cap d'aquella familia pa- 
triarcal de pagesos acomodats, es una figura que abunda 
extraokdinariameut en la nom:la y en el teatre d'aquell 
temps. El rnerit d'En Pin, al tracar aquesta figura, és l'ha- 
ver sabut evitar l'estereotipus, el clixé convencional y abs- 
tracte, corrent en la literatura ,<le !a seva &poca. La silueta 
del 1ierE.u 'S  dreca davant de nosaltres tota d'una peca, ab 
una vitalitat sens parell. Sa :rigidesa es la seva caracte- 
rística. c~Criat per pare rjgit - diu En Pin - en lo comen- 
$ament de la centuria, y -en mig (Le les aclamacions cl'un poble 
que plorava de goig al veure en ses terres al desitjat Fer- 
Tan VII, creya, com ho cregué son pare, que mqt re  hi ha- 
gués Corts, Constitució, aiaris y sobretot malicianus ... no , 
s'aniria be. Sostenía q ~ ~ e ' l s  estudis profans lleven la fe, 
que l'abolició de terts privilegis, la partició de béns, l'eman- 
cipació, en part, de la pstria potestat, farien dels Iills ho- 
mens irrespectnosos, sense lley -ii fre.0 En Ramon Garriga 
es un d'aqnells homes, dels qu;~lc ja se'n pert la mena,en 
que l'autoritat de pire 's confoi ab un orgull despbtich y 
intractable, un orgull que no acmet ri-plica, un orgull dog- 
matich quc converteix la cadira patriarcil del cap de familia 
en una catedra pbntifical infalible. En Ramon Garriga 
clou tota discussió ab el cop de puny damunt la taula y ab 
sentencies solemnes, tals com : r - Quan jo parlo, tot Déu 
callao, o bé : << - Perque tinch rrhó sempre.r iQuantes des- 
gracies de familia no han vingu;: d'aquesta inhumana auto- 
ritat dels omnipotents her&us (le la pagesia catalana que 
s'estilaven en temps dels nostre:: pares!. En lJin y Soler ja 
ens fa endevinar, desde les prinieres planes de la seva n6- 
vela, les terribles tempestats quc:'s congrien en el radi d'ac- 
l .  
cid d'aquesta patria potestat scnse limits ni traves. Ax6 
no cmbargant, el nostre novelista no ha perdut l a  mesura 
d'humanitat cn la creació d'aquest atrabiliari apaterfami-' 
lias»; y mal que'l faci arribar fin:; als actcs de violenciamés 



reprovables en el tracte ab els seus fiils, no pretén presen- 
tarlo com un tipus de maldat,.sinó com a un home que, «a 
pesar d e l a  indiferencia y sequetat, diu l'autor. que demos- 
trava per la gent de ca seua, no era de cor insensible. Les 
qualitats eren ofegades per la deria exagerada (com deria 
qn'era) de ferse respecta1 y muntar bé la familia». L'hu- 
manisme d 'En Pin y Soler no comportava la mutilació de 
les facultats nobles del esperit, recurs tan generalrne.nt em- 
prat per autors, de vegades de gran talent, per tal d'assolir 
un facil efecte melodrainitich. El nostre novelista tenia 
-un concepte masca integral de l ' h ima  humana per caure 
en semblants aberracions. . 

L'hereuet Ramon 6s la figura més vulgar de la novela, 
pero tan mateix és ben representativa d'un cayre de la nos- 
tra inima colectiva. Es el prototipus del catala desver; 
gonyit, bretol, pocasolta, y cercabregues; del fill de casa 
bona a qui '1s diners y '1 bcncstar arrosseguen a una proca- 
citat y a un desenfre de les passions que duen als camins de  
la maldat y '1 crim. Aquesta figura serveis a l  novelista 
de contrast a les altres figures simpitiques de l'obra; li ser- 
veix d'element diniinich per a consumar la tra,' vica ruina 
de la familia. Es l'unica figura que conté un cert virus me- 
lodramitich; y aqucst acaba per manifestarse palesament 
en la seva mort aparatosa 31 teatral, voltada de coincidencies " 

inversemblants, que per mi es l'únicatara'grossa de la tri- 
logia. 

El personatge tracat ab més amor es sens dubte Jaume; 
ab tant amor, qu'En Pin y Soler, després d'haver desat 
solts y penjant els fils de la seva trama al final de la seva pri- 
mera novela, repren la vida d'En Jaume desde '1 seu comen- 
cament, y '1 fa objecte de la seva segona novela, que bateja 
ab el seu nom. E1 drama del Jaume, d'aquell noy idealista, 
que lluyta desesperadament per la seva vocació musical' 
dintre aquella atmósfera asfixiant de Casa seva y contra la 
glacial incomprensió d'un pare autoritari, per al qual no 
existexen rnés horitzons que'ls de la seva hisenda, ni més 
ideals que'ls hcredats de la velluria; el  drama d'aquest po- 
bre Jaume, inima d'artista nascuda, com una flor delicada, 
en mig d'un erm flagellat per ventades y borrasques, que 
acabaper fugir de la casa payral sense una malla y cercar 



a l'aventura, pels caniins del mjn ,  la satisfacció de les seves 
nobles aspiracions; aquest drama, dich, iqui no l'ha presen- 
ciat més d'una vegada a la nostra terra, en les matexes cir- 
cumstancies familiars y socials ten qu'es desenrotlla a la no- 
vela d'En Pin? Es precisament un drama típich en l'epoca 
de traspis de l'antiga. vida pati.iarca1 de . familia catalana ' 

acomodada, mral o burgesa, a la moderna vida industrial 
de lluyta individual per l'exislencia, que tant contribueiñ 
a donar ales a les aspiracions dels temperaments idealis- 
tichs. iQui no ha preseqiat a1,;una vegada l'horror y l'hos- 
tilitat ab quc han estat acolliti. en el si d'aquestes families 
reposades els ideals d'un fill que, inespcradament y sense 
respecte a la vella tradició familiar pretén obrirse pas en el 
món del art o de la ciencia? Aquest drama fou tipich en 
la vida de la familia catalana durant la darrera meytat del 
passat segle, en que dominava 1 : ~  nostra societat el més des- 

' enfrenat senyorestevisme. ~ques td rama  del pobre Jaume, 
nucli essencial de la tri1ogía, es jeguit pels ulls del autor ab 
tan cilida simpatía, ab una enioció tan cordial, que no es 
estrany que'ls seus contemporznis veyessin, en les penpe- 
.cies del jove compositor rodarión, ?es del propi autor, y 
que alguns alirmessin que aqu:sta part de la trilogia no 
es en el fons sinó un dissimulat llibre de memaries d'En Pin 
y Soler, que, com tots sabeu, tasth també l'amarga sabor 
del qane altruii), y passeja les seves aspiracions idealistes 
per les'matexes terres estrangei.es que fa seguir al seu es- 
timat protagonista. 

Pero no es solament el dr,ima de la vocació artística, 
del Jaume $0 que'ns sospen l'ali: durant la lectura de la 
segona part de la trilogia. Aquest drama esta entretexit, 
encara, ab un altre que'l fa crércr en intensitat y en inte- 
res huma : la lluyta terrible qu'en el seu pi't té Uoch cntre la 
passió d'e la música y la passió del amor; lluyta que acaba 
trhgicament, renunciant al amor y lliurantse follament a 
la furia de la. seva passió artist ca. Triomfa l'artista, pero 
la vida del Jaume resta trocejaca. En la més negra solitut 
espiritual, recorre '1 rnón ab l'zngoxa d'una indestructible 
enyoranca enroscada com una ;erp en el seu cor, fins que 
la mort el sorpren en plena jovencsa en terresestranyes y 
remotes. ~ahis tor ia  del Jaupe ,:S un dels monuments defini- 



, , tius de la novela catalana. Desde la seva infantesa passada 
entre '1s pescadors de la platja tarragonina, y la seva educa- 
ció al Seminari d'aquesta ciutat fins a la desaparició d'ell 
de l'escena en el moment en que sembla tocar ab les mans la 
felicitat del amor, l'interks de la seva dramitica historia' no 
decau un moment. Y es un tret felicíssim del talent nove- 
listich d'En Pin el de dexar de parlar directament d'ell un 
cop el llenca pels camins del món a la recerca dels seiis ideals 
artistichs. Desde aquest momentsols sabrcim d'ell al travers 
de les vagues noticies que pot tenir de la darrera etapa de 
la seva vida '1 seu fill Ramon, figura central de Niobe, la  
tercera part de la trilogía. 

Y laMercci, la c¡olca germana del Jaume, jno es també 
una figura arquetipica de la donzella catalana, la noya ab- 
negada, que tC per Única norma de la seva vida '1 sacrifici 
per la felicitat de tots els que la volten? Ella 'S sacrifica per 
la salut del pare; ella 's'sacrifica per la pau de la familia, 

. . 
dividida per la violenta autoritat del pare y les ambicions 
y les rancunics dels fills; ella sacrifica, casantse a contracor, 
I'amor que li ha inspirat el Narcis,'l'orfe recollit a casa seva, 
y estava disposta al sacrifici abans ja de descobrirse la veri- 
ta t  de la veritable filiació d'aquest; ella, finalment, es l'única 
iniina en la seva familia quc té coinprensió de la vocació 
artística del Jaume, a qui encoratja ab tota .la seva simpatía 
y tot el seu cntiisiasme. 

No csti  tracada ab menys amor la figrira del silenciós 
enamorat de la RIercci, el malliaiirat Narcís, sobre '1 qual 
plana un trigich destí, el desti d'una professió imposada, 
el desti del forcós renunciament a un amor tornat impos- 
sible per un fat inexorable. Veyku ab quins trets més sobris 
y més expressius kns presenta En Pin a l  Narcís conva- 
lescent de la terrible cayguda, d'aquell atach de folla deses- 
peració que li havia provocat la revelació de la terrible veri- 
ta t  del seu naxement : <<Lo f rob i  sol assentat davant d'una 
tauleta baxa, la cama .estirada damunt dues cadiretes. 
Tenía '1 cap ajupit, llegint un llibre gros com un missa1,se 
l'oia suspirar de temps en temps y se'l veya girar los fulls 
que no li deyen res que'l consolCs. La llumanera li aclaria 
les mi& y '1 Ilibre. Lo cap era per damunt lo p h p o l  y 
d'un poch lluny no se li veya. Com havía mudat! Com 



s'havia fe t  home! Aquelles cz.ms flonges de seminarista 
s'havien fus, aquells cabells rap:its del pagCs quasi sacerdot ' 

havien crescut, llisos, abundarits! Sos ulls miraven més 
endins. Ses faccions s'havien :ipurat. Una barba sedosa, 
negra, ampla de baix, llisa a lcr: galtes, guamia sa hermosa 
testa de mdrtir del Ja#ór, etc. 

Y si de les figures principals d'aquestes noveles passEm 
a les secundaries, y idhuch a les de tercer ordre, trobem la 
matexa intensitat de visió, la inatexa seguretat en el tra- ' 

cat de cada silueta, la matexa sobria selecció de trets expres- 
sius en cada retrat. M'allargaria fdra mesiira si us  volgués 
detallar sols una mica tots  el; personatges quc material- 
ment pululen per les pigines & la trilogia, comparsa adés 
llastimosa, adés finament groti:sca de l a  tragicomedia de 
la vida. Axi,  donchs, m'acontentaré ab una ripida enu- 
meració. Recordeu la senyora Pona, la tia. de la familia- 
Garriga, la vella fadrina destinada al sofriment silenciós * 

d'una existencia sacrificada als altrés y acabada en la més  
tiista miseria y desempar; la Guadalupe, la iilla del americi, 
qu'enamora al pobre Jaume ab el scii ~ayrós  caminar y movi- 
inents graciososs, ab la seva .fina morenor, ab els seus ulls ((de 
mirar u n  xich burleta*, ab <<el seii riure perlat, potser irónich)); 
el seu pare Josep Salvat, l 'ame:~icanzl, esceptich, positivista 
y vanitós, d'instints de pirata, disposat sempre a vendres 
l ' inima al diable per u n  bon iiegoci; Bcrnat, el mahones, 
el soci del Salvat, de mi  foradaia y cor enamoradís; Tuyes ,  
la minyona, l'amiga del hereuet, mabassudeta, grassallona, 
apetent com una bona perdiu farcida; ulls grans, vius y ne- 
gres, boca riallera, u n  poch gran y molsuda, espatlles amples, 
pit ben guarnit; to t  en ella era frescli, agradable y sanitósa; 
Don Romuald, el ve11 militar c :~s t e l l i ,  sempre galant, sem- 
pre obsequiós y cerimoniós, d'iina, rectitut tan quixotcsca, 
que quan, a l'edat de cinquanfa . n y s ,  l'ascendexen de ti- 
nent a capit i ,  se sent to t  ofes, pensant que la gent atribuiri 
l'ascens a l'adulació y la intriga; el canonge Morros, el 
terrible educador del Jaume y del Narcis, home sever, de 
terrible aspecte, iespectable per ses costums, y ,  com diu 
graciosament En  Pin, (iadornat, en una paraulz,de totes les 
clualitats qu'en llati més o menos lapidari sovint se llege- 
xen en los epitafisi); les <iAnimetesa, aquelles (icinch o sisr 
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germanes, fadrines, totes llargarudes, seques com canyes de 
pescar, grogues, tafaneres y impertinents; y aquells interes- 
sants tipus de pescadors dels primers capitols de Jaume; y 
aqueUa galería dels beneyts de Tarragona que'ns presenta 
a l  primer capítol de Niobe, pobres benaventurats que tenen 
d e  comú tots la deria del art; sobretot aqueil deliciós senyor 
Ginoves, el músich, (~curtet y escanyolitn,. «netet y curiósn, 
iiatent 'y pacifichs, ecurt de menjar y ilarg de robau, perquk 
sempre portava vestits que li venien balders, ab una guilla- 
dura per la música que se'l menja viu y ab <unes entranyes 
artistiquesi) en perpetua commoció; y també aquel1 mestre 
de  flauta, Lluiset Carnes d'or que dóna. ficat al llit, 1s Iliqó 
diana al Ramón, etc. 

No hi ha hagiit novelista en la nostra terra que hagi 
dibuxat una abiindor semblant de tipus humans, en pro- 
.porcib a l'extensió de la seva obra. L a m a  que ha tracat 
tan magistralment aquesta multitut d'inoblidables siluetes 
humanes anava verament guiada per aquest instint del cor 
que sap estimar les coses y les persones que l'ull observa y 
l'enteniment analisa, per aquest inst$t que han ting~it tots 
els escriptors dotats d'aqueli sentit d'humanitat del qual 
suara parlavem. 

* * * 

Donchs b6, aquest mateix instint es l'arrel intima 
d'aquest humorismc tan personal d'En Pin y Soler, que dóna 
una tan deliciosa sabor a tota la seva producció literaria. 
L'hurnorisme d'En Pin y Soler es de la més noble qualitat; 
es un huinorisme alhora popular y senyor; el mateix humor 
del poble, destilat, pero, al travers d'un gran, d'un innat 
sentit de distinció aristocritica; un humorisme ben diferent 
d'aquest que avuy s'estila en la nostra literatura present 
y en la nostra vida social. Corre entre nosaltres, en efecte, 
una lley d'humorisme de baxa estofa, una somagueria rús- 
tica, una'ironía taujana, un esperit de mofeta incivil, no 
nascuda d'un fons de pietat y de simpatía, sinó espressió 
d'un fons d'excepticisine egoista y orgullós, de cinisme des- 
carat, que solament sap despertar la rialla trepitjant-irreve- 
rentment totes les coscs sagrades y dignes de la vida huma- 
na, y llencant el verí del mis abjecte sarcasme damunt de 



totes les manifestacions de la bondat y de la virtut. Aquest 
humorisme, ja fa temps de moda entre nosaltres, va ves- 
tit de vegades de totes les gales del be11 dir y de tots els ori- 
pells de la filosofía; pero la sex.a vil qualitat y '1s seus efec- 
tes corruptors són encara més repugnants y condemnables 
en aquest cas, y acusen, en l'escnptor, una degradació mo- 
ral y estetica més repulsiva. Quin contrast el d'aquest 
humorisme ab el d'En Pin y Soler! El del nostre ilustre 
compatnci és un raig llurninós de la matexa bondat del seu 
noble cor, filtrat al travers del prisma d e l a  seva lúcida in- 
teligencia; es nomes que un etluvi intelectualisat d'aquest 
fons de pietat humana que portava com un del<; caliu din- , 
tre la scva anima. 

L'humorisme d'En Pin y Soler rnerexeria un llarg es- 
tudi apart. Jo m'he dc contentar ab una ripida ullada so- 
bre les seves manifestacionc' t:n la seva obra novelistica. 
El seu humonsme es com un niay interromput llampegueig 
que ilumina'l seu personalissim estil. Y ¿que es el seu estil, 
sinó una enginyosa causerie brcdada de vives espurnes d'un 
humor sadoll de simpatia huniana? No hi ha potser una 
pigina de les seves noveles hont l'acció no vagi acompanyada 
d'un saborós comentari subjectiu, o embolquellada en un 
pietós sornriure sobre i'aspecte faceciós de les humanes mi- 
series; un comentari, un somriure fet sempre com de pas- 
sada y distretament, pero, per ax6 rnatcis, d'una sugestió 
insuperable. Vagin uns quanti exemples. 

El rnarit de la Guadalup~:, el senyor Arbona, aqueii 
home de negücis que roda per tot Europa,..passejant el seu 
avorriment de marit dissortat, xn dia compareix a casa seva, 

. ' un xalet d'una vila suissa, y, ab estranyesa de tova la seva 
familia, no parla d'anarsen de riatge pel motiu de tenir 
d'esperar un amich, aab qui hagien corivingut anar a donar 

. - un tom fins al Caire, d'hont dwia portar una somera y un 
~ u c h  ben mcnuts per un aficionilt a la raca asnal)). 

Vegis aquesta pintura d'un hotel de ciutat petita : aRle'l 
vaig endur, diu, a un d'exos rnoderns hotels ... hont tot es 
pretensiós y esquifit, comensant pel nom, que pel cap més 
baix ha de. ser del Usiüers o dels Ernperadors, seguint pels 

, hoteliers, humils cnats d'altres fondes de ciutat gran, nebots. 
d'altres fondistes, exits tots ells de viletes piamonteses o , 



savoyanes, hont crien cambrers y personal fondistich corn 
a Valcncia crien cuchs de seda, a la plana de Vich garrins 
y a Marennes ostres, y terminant per los inenjars, servits 
bais noms estranys, guarnits scmpre cl'herbes fregides y 
papers retalladets.,, 

Recordeu aqiicll comentan d'un primcr oficial $Ha- 
cienda, assidu concurrent a les audicions d'opera del teatre 
de Tarragonq, hont el director, per manca de confianca en 
les trompes, substitpcix cl solo d'aquestes pel harmonium. 
u-¿Ha oído usted-pregunta l'oficial d'Hacienda al seu vehl 
de Iluneta, un capiti del regiment de guarnició-, ha oído 
usted.el solode harmonium? Lo han sacado bien; jqu6 lindo 
cs!i> Y i'altre observa : 0 -  jSi lo oyera ustcd en el Real, 
tocado por un órgano! divino!» 

La infantesa del Jaume es un espetenlegar seguit dels 
mCs deliciosos trets humoristichs. El contrast entre la Ili- 
bertat que frueix el petit Jaume a casa '1s scus didos pes- 
cador~  y la rígida educació a que tracta de sotmctrel a casa 
seva la gelosa tia Pona, es motiu d'esccncs inoblidables per 
l l~i r  forqa cdmica. 

Pero '1 fort dcl scu huinorisme '1 trobem, com ja he dit, , 
en les coses dites de passada, en detalls iinprovisats en el 
curs de l'agridosa conversa, qu'es l'essencia del seu estil. 
Axí quan se refereix al noin del nostre C,astell de Pilat, en . 
una resumida historia que fa del veilerable edifici, diu : ciPei 
intrigues o mal voler, 10 govern imperial cridi .al Valerius 
Gratus, enviant al seu lloch a un aitre prefecte anomenat 
Pontius Pilatus ... y, com lo simbol dels Apostols, ha marcat 
ab un segcil d'infamia lo Pons Pilat, que's renta les mans 
quan no n'era hora ... ha fct també que aqueix nom malehit)), . . 

etcktera. 
Es en la matexa narració hont sc revela inoltes vegades. 

el personal humorisme del nostre novelista. Té una certa 
manera subjectivade contar els fets més trivials que% dóna 
novetat y una f o r p  dramitica insospitada. Vegis com 
explica l'arribada del vapor en que Bernat el mahones torna 
d'Amkrica : (~Tots los vapors que no 's cremen, ni 'S reben- 
ten, ni 'S foradcn, ni rompen l'helice, ni perden el timó, ' - 
ni són desarborats, girats damunt davall com bressols y 
enviats a reposar sobre les ignotes planures que servexen 



de sola a les aygües del mar, acabcn un dia o altre per arri- 
bar a la desitjada terra.)) 

illtres vegades la nota humorística va intimament iii- 
gada a la nota dramitica y n'a,:centua d'una manera inten- 
síssima la impressió. Quan, er. La lamilia dels Garrigues, 
tots abandonen el mas, f u ~ i n t  de la mala vida que'ls dóna 
el geni arrebatat y insolent del lierepet, aquest se queda sol 
a la casa; y 'l. capítol acaba ab aquestes paraules : ((Y l'he- 
reuet Garriga 'S quedi sol ab lo ;eu gos! ... No, una gossa! ... 
La RIustela!)) 

No vull ferme pesat afegint més notes humorístiques a 
les ja esmentades; y cal observar que aquestes notes despre- 
ses de la narració perden forcosament una gran part de la 
seva gracia. 

Moltes vegades i'humorisrrie d'En Pin se desplega en 
forma de.sitira social. Es d'un vigor excepcional la sitira 
que li inspira la valentia pinxesca del hereuet. (Fami- 
a ,  5 : uLa valentia, que fou una qualitat, es avuy una 
costum. Cal ésser valent!, y, ~obretot, dirho! Ay del que 
no siga valent! Menjari pa si:cli tota la vida! ... Lo be11 
es .'ser valent al llevarse, al Iligarse les espardenyes, al ba- 
dallar, al menjar, al beure, al discutir política o vides age- 
nes, y, sobretot, al anar de gal&~!*, etc. 

Llegiu, també, el capítol del Jazcme. La prova Cuna 
opera seria (p. z49), hont dezfilen uns quants exemplars 
deliciosissims de crítichs musicals y d'aficionats al óelcanto. 

(Y Yoleu més aguda intenció satirica que aqueita de- 
finició d'una ciutat moderna si-gerida per l'ensanche de G&- 
nova? : <<A GGenova, en un delc carrers novament construits 
per enginyers industrials o ind.~striosos, quai ideal artístich 
semblen ser les paraleles que ~ i o  van a cap part, creuades 
per paraleles que no vénen d'erlloc; rengles de cases tontes, 
tan altes les unes com les altie!;, fent fatxada a altres cases 
tontes d'igual alcaria, lo conjunt de llur sistema d'urbani- 
sació donant una idea bastant exacta d'una colossal lliura 
de xocolatan, etc. 

* * *  

Ko tinch espay per estendiem sobre la interessant nota 
cosmopolita tan característica del talent novelador d'En 



Pin, 17 que li dóna un relléu tan personal entre'ls primers 
conreadors de la novela catalana. . . 

- Pero, ab la nota humanista, l'humorista y la cosmopo- 
lita no esti  exhaurit el come.ntari crítich del seu art novelís- 
tich. Resten, encara, per examinar altres notes, que si be no 
tan personals delseu talent, arrodonexen y completen el judici 
de la seva figura literaria. Resten la nota poetica, la dra- 
mitica y la del ambient de les seves noveles. Les exami- 
naré ripidament. ... 

L'art d'En Pin, eminentment observador y psicologich, 
no dexava gayre espay a les cxpansions líriques, a les es- 
pansions de pura poesia. Axí y tot, en una anima dotada 
com la d'ell d'un sentit humi  tan complet, tan integral, 
no podía mancar la nota poktica. Y, en efecte, en alguns 
moments culminants de la narració, quan el conflicte de les 
passions arribi a una situació de repos, a un parentesi en que 
i'alk del narrador naturalment s'atura decprés del esforc 
maxim esmercat en els episodis de més violent dramatis- 
me, el nostre escriptor se dexa brecar per la pura  c.ontem- 
plació de 1% vida íntima dels seus personatges o del paysatge 

r que'ls volta, y escriu pagines amarades de la més pura poesía. 
Tornaré a recordar aquel1 moment en que l'orfe, el 

Narcís, se queda sol en el mas y evoca, en la intimitat de 
la seva Anima, cls recorts de la seva infantesa y '1 candorós 
enamoraqent que'l lliga a la Merce. El passatge ]a trans- 
crit vá seguit d'una descripció prcgonament lírica del pay- 
satge, que'l pinzell del autor assocía, ab un migicli poder 
de sugestió, al ensomiii d'aquell cor enamorat. 

Aquel1 capítol de la novela Jazlme, un dels més reesits 
de tota l'obra d'En Pin. hont tenen lloch aquelles escenes. 
tan plenes de frescor jovenívola del maset de don Romuald, 
y hont esclata la declaració d'amor del Jaume y la Guada- 
lupe, porta un colofó lirich, tan breu y concís com amarat 
d'intensa poesia. 

Pero hont se revela magnificament el poeta que covava 
en els seus dintres el nostre grannovelista, es en el final 
verament shakesperii de la trilogia, aquella trans'figuració 
d'aquella pÓbra tia Pona, l'escarris de la familia, l'única 
supervivent de totes les tragedies, vella, malalta, pobre y 
desemparada, en tot un símbol de la més sublim poesía, 



en una aparició poemitica q.c:e resumeix en les paraules 
incolierents de la seva iollía tot el sentit ocult de la trigica 
historia, en una encarnacid impressionant del terrible desti 
que ha delmat aquella rica y potent ílar patriarcal del mas 
dels Garrigues. - - .  

. . * * * ... 

¿Y que diré de la nota dramitica tan viva, tan intensa 
en tota la historia d'aquesta familia? Aquest intens dra- 
matisme d'En Pin y Soler és nascut - y axd és d'un valor 

, extraordinari - dels matexos caricters, del. conflicte fatal 
entre les seves passions. Per aquesta rahó '1 nostre nove- 
lista pot acumular, en l'espay d'un sol moment, una pila 
de notes dramatiques y multiplicar axi prodigiosament 
l'efecte de les escenes culminarts. Dos d'aquests moments 

! .  
els tenim en La familia dels Garrigt~es. L'arribada del 
Jaume, errant pel estranger, la fugida del Narcis del Se- 
minari, la declaració del seu amor a la Alerce, la revelació 
del terrible secret del seu naxement, la rauxa de follía que 
l'arrossega a un intent de suicidi ... tot axo passa, com un 

. llampech esgarrifós, en el breu espay de temps que compre- 
nen les darreres phgines dcl Ilibre. El mateix art magis- 
tral de simultanejar diversos incidents dramitichs brilla 
en aquells capítols de la mate:<a novela hoilt estan combi- 
nats hibilment y ab la més rigorosa ldgica l'últim atach de 
feridura del hereu, el descobrirnent del amor de l  .Narcís, la 
tornada del Jaume y l'agonia y la mort del amo, glossada 
ab el cant sinistre del sup en les ombres de la nit. El ina- 
teix comentari podriem fer, Encara, d'altres passatges de 
l'obra. 

De vegades és un seniill tret dramitich el que dóna 
relléu inesperat a1 joch de ler passions. Axi, aquel1 idili 
de les primeres declaracions del amor del Jaume y la Gua- 
dalupe va subratllat d'una frisiinca bellament dramhtica ab 
l'acció del Jaume al seguir darrera la seva enamorada, quan 
aquesta, donant exemple de vxlor al esporuguit joven$ de 
l'excursió, se Ilenca resoludam-nt al pas perillós del Pont 
del Diable. 

La nota dramatica va senpre unida a la més fina ob- 
servació psicoldgica, y no ioman circumscrita a la pura rea- 



litat externa. En h'iobe es Cuna imponderable delica- 
desa drobservació, y del més intim dramatisme, el comentari 
que fa En Pin y Soler de les sensacions qu'en el pit del orfe 
Ramon desperta la mort del seu padn Narcís : sMes les 
hores passaven, y '1 padrí no tornava ... ni .tornaría més ... 
may més ... ni dintre un any, ni deu, ni trenta, ni mil ... may 
més! ... May mCs!r 

Y, per fi, llegiu, en L a  familia dels Garrigues (155-157)~ 
aquella emoci'onant visita que'l Narcís fa en secret a la 
cambra solitaria de la Merce. El Narcís cap que'l seu amor 
es un impossible. El destí li imposa la carrera sacerdotal. 
Y '1 deliqui d'amor lluyta en el seu cor ab el remordiment 
d e  la seva acció; la pura poesía que broiia d'aquella cambra 
hont s'estoja '1 tresor que voldría ferse seu per tota la vida, 
va a rompres brutalment en el seu cor com una onada blava 
y resplendcnt contra la p a y a  inexpugnable del fat advers; 
y quan. desfet y pantejant, se retira d'aquell santtiari de 
les seves'ilusions, se troba ab un llibre damunt del seu es- 
criptori; la Guia de fiecadois, de fra Lluís de Granada; 
ell l'obre maquinalment y llegeix : (mira también que cuanto 
más entregares tus pensamientos y t u  cuerpo a deleytes, 
tanto menos hartura liallarási), etc. Es  aquest un passatge 
que honraría '1 nom del poeta m4s gran que pugui haverhi 
en la literatura universal, una escena que no desmerexeria 
ni posada alcostat d'aquella similar, tan lamosa, del Faust, 

, . 
,de , ~ o e t h e .  

* * * 

Ens resta dir alguna cosa sobre la, nota del ambient, 
tan  important en les noveles d'En Pin. El1 no .oblida may 
que'l fons del escenari hont se descapdellen els conflictes 
d e  la seva obra es l'augusta acrdpolis tarragouina ab tota 
la cirrega ingent del5 seus grans recorts histdrichs. La ma- 
jcstatica simplicitat romana ha brollat a dolls dels murs y 
.dcls monuments de la vieja ciutat per difbndres en l'am- 
bient de la trilogia y amarar tota la vida sana y robusta dels 
seus personatges. En tota l'obra novelística d'En Pin l'm- 
bient romi  de Sarragona es  com una claror daurada que 
cmbolcalla y penetra tota I'acció. Y aquest caracter difús 
del ambient histdrich es positivament un dels encerts del  
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nostre .gran novelista. Cense desarse arrossegat per les 
tendencies dels costumistes del seu temps, que taninclinats 
eren a fir del ambient 1:elemeni: central de la novela, fins al 
punt qu'escenes y figures no :laurien tingut cap relléu ni 
significació arrencades del marcli dels costums tradicionals 
del pohle hont les enquadravec., En Pin y Soler dóna a les 
seves figures y conflictes un vdor independent &ntre i'es- 
treta relació en que les posa sc:mpre ab l'ambient histdrich 
y social emanmt d e  l'antiga i:iutat. Axi, en l'obra d'En 
Pin, si bé en intim y constant c:ontacte, resten sempre sepa- 
rats I'element tipich y pintore:;ch y '1s elements que cons- 
tituexen l'entranya de l'acció. Ab aquest procediment el1 se 
pot permetre, una que altra vegada, obrir un parentesi a la 
narració, per esplayar, com en un eintermezzo~, la seva ploma 
tan colorista en.les manifestacions populars de la tradició 
colectiva, o en la descripció de les grandeses monumentals 
de la ciutat. Recordaré, nornés, la magnifica descripció de 
les festes de santa Tecla en L a  familia dcls Garrigues, hont 
l',espectacle dels castells dels Xiquets de Valls li inspiren co- 
mentaris rublerts d'una gran emoció 2pica y espurnejats 
de graciosíssims acudits; . y les inagnífiques descripcions de 
la Tarragona romana, runa en L a  familia dels Garrigucs, y 
i'altra, en Niobc ,  aquesta més subjectiqa, més lírica, tota 
xopa d'una pregona enyoranqa. Altrament, tota l'obra esta 
plena de referencies a la seva ciutat, les unes emotives, 
les altres humoristiques; entre aquestes darreres, aquella, 
irdnicament posada con1 una n o x  erudita al peu de la plana, 
sobre la Capona, la campana mC$ grossa de l a  catedral. 
(,A tres quarts de dotze -observa molt scriosament En Pin 
y Soler -la Capona avisa a le!; cuineres que ja poden tirar 
Tarros a l'oilai). Quina vició de vida patriarcal sugereix 
aquesta graciosa nota! Oh, ternps felicos dels nostres avis! 

Tampoch oblida '1 nostre novelista l'ambient politich 
y social modern. D'axó en són bons exemples els capitols de 
L a  familia dels Garrigues, hont,' al vo l ta~t  de la figura del 
hereuet, des'plega les més comiq.les escenes de la política me- 
nuda dels poblets del Camp, y tots els capitols, regalant color, 
cledicats *.la infantesa del Jau1r.e en el tipichbarri dels pes- 
cador~ de la ciutat. Y, pei aczbai aquesta part del meu es- 
tudi, esmentaré la inenarrable escena del casament del viudo 



y dels monumentals «esquellots~) que li dediquen els uamichsa 
del barri, capital hont,hi ha un davassall de personatges di- 
ver-tidissims y. de grotesques facecies del més pujat efecte 
cómich. 

* * * 

Mancaria en aquest modest'estudi quelcom d'essencial, 
si no consagrés alguna consideració a la tecnica novelística 
d 'En Pin y Soler, en la qiial se revela mestre inimitable. 

En la tecnica novelistica s'observa un gran progrés 
d'una a altra novela de les tres successives que publici so- 
bre '1 mateix tema. Pin y Soler acaba per encertar la seva 
tecnica en Jaume, y, sobretot, en Nobe. E l  to de cazlserie. 
congEnit en el1 li dicta no sols l'estil, sinó la matexa tecnica 
narrativa. En  viob be, que s'obre originalrnent ab una con- 
versa del propi autor ab un humil ciutadi de Tarragona, 
el novelista juga materialment, y, ab un mestrivol doinini, 
ab els múltiples y heterogenis temes de la seva narració. 
En la primera novela, La familia dels Garrigues, la tecnica, 
axi com l'estil, són encara plenament objectius; en Jaume 
ja apunta y s'obre pas la norma subjectiva del seu tempera- 
ment; y en la darrera novela, .en Niobe, la seva manera per- 
sonal d'escriure y de narrar com al atzar Cuna conversa, 
triomfa plenament. 

Pin y Soler, altrament, mostira en el curs de la seva obra 
una ductilitat extraordinaria per a adaptarse a les diferents 
tecniques exigides per la classe dels arguments. Una no- ' 
vela, o bé ' S  proposa anar a la recerca del futur desconegut 
dels ,personatges, y llavors l'element de sorpresa es consti- 
tuit pel mateix desti 'd'ells, que l'autor va texint a mesura 
que avanca en la seva narració (aquest genere de novela po- 
driem anomenarla  n novela de destia); o bé l'objecte del nar- 
rador es explicar, o ~ n é s  concretament descobrir en el p,u- 
sal d'algun personatge un let secret o ignorat, un enigma 
que doni l'esplicació de la'seva vida, o d'alguns fets de la 
seva vida actual; en aquest cas, I'element de sorpresa es 
constituit per aquest secret, situat en el passat, que l'autor 
cura de tenir amagat fins el moment qii'ell jutja oportú de 
presentarlo clar y patent' als ulls del lector (aquest genere 
de novela podriem anomeuarlo «+zovela d'elzigma o de claui)). 
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' 
En un y altre cas l a  t6cn.i~~. narrativa es completament 

distinta. En el primer cas, la narració pot ffiser llisa, se- 
guida y sense entsebanchs; l'autos mateix ens va revelant 
gradualment l a  incdgnita del desti del personatge, o perso- 
natges, perque es el1 el lliurc creador d'aqucst destí: En 
el segon cas, la tecnica 's~complica, perque, tenint d'anar 
a la descoberta del passat, l'autor s'imposa o bé una marxa 
retrograda y seguida, o bC un salt o una serie de salts enrera 
en la vida del personatge, sensc perdre may, pero, el con- 
tacte y la relació ab el scu prejent. Les dilicultats tt.cni- 
ques en el segon cas augmenten encara si tenim cn compte 
qu'és inolt més dificil mantenir l'interes dramitich en una 
na-ació en que tot gravita al voltant d'nn sol punt, un fet 
o circumstancia oculta en el passat, que per poch ques'allar- 
gui la obra corre ' 1  perill d'clsser endevinat pel lector 
abans del. moment elegit pel aiitor. En canvi, en el cas 
d'una narració hont l'eleinent desconegut és el mateix 
esdevenidor del personatge, .l'in;eres drarniticli sols depkn 
de la inventiva del autor y dcl seii art de lligar els fets en una 
serie ininterrompuda. 

En la trilogía &En l'in y !;oler tenim tres models de 
tecnica novelistica : una novela de desti ( L a  familia dels 
Garrigues), una d'enigma o claii (Ariobe) y una de mixta 
( Jaume) .  En L a  jamilia dels Gcrrigues Pin y Soler segueix, 
Q millor crea, pas a pas el desti dels persoriatges d'una fa- 
milia. La narració llisca sense batzegades ' y  scgueix fins 

. . 
al final el destí del herku y del hcreuet; pero dexa en suspens 
el destí dels altres membres de la familia. Sols hi cs apun- 
tat cl detall retrospectiu de la filiació del Narcis que de- 
termina '1 seu dcsti. 

En la novela Jaume repr6n el fil del desti d'aquests 
personatges; pero, consagrada i'cbra a tracar el rctrat mo- 
ral del Jaume, l'autor se ven forr;at a recular a la infantesa 
d'aquest, y, per..tant, dels seus gc:rrnans, per estudiar a fans 
les arrels de la seva psicología y dcl seu temperament. Al- 
trament, dintre d'aqiiest marqh la marxa es progressiva, 
exceptuats els moments en que introdueix nous personat- 
ges, com els de la familia. Salvat, o '1 del capiti Larramendi, 
en els quals se veu obligat a un;l narració retrospectiva de 
llurs vides. 

3 



. Finalmcnt, en Niobe tenim un be11 exemplar de ltouela 
d'enigma. Tot l'interes dramitich d'aquesta novela jau 
en la rccerca de la iiiare del Ramon, el fill del Jaume. Les 
dificiiltats slamunteguen davant del narrador, per tal de 
donar consistencia ldgica a la narració y retardar la desco- 
berta de¡ secret que ja Cap a la meytat de i'obra es pressen- 
tit pel lector. . El passat y '1 present desfilen alternativa- 
ment davant dels ulls d'aquest, y '1 talent del novelista es 
pos'at a prova pels clements imprevistos de que ha de vóltar 
cl misteri cercat. 

* * * 

Senyores y senyors: 
Jo im crecli interpretar el sentir general de les presents 

generacions literarics de Catalunya afirmant qúe Sobra no- 
vclistica d'En Pin y Soler pot ésscr colocada en un dels més 
alts llrichs d'honor de l a  nostra literatura, ab la seguretat 
que, siguin qualscvullen les fluctuacions del gust y les ten- 
dencies de les escolcs en l'esdevenidor, restara per sempre 
més y definitivament voltacla dc Saureola de la immorta- 
litat. Pero, al formular aquest judici categorich, sento 
una vcu sortida d'alguns dels joves cenacles d e  la nostra. 
terra que'm surt al pas ab aquesta grcu objecció : <i -Bé sí! 
Es verital! Les noveles d'En Pin són u n  moiiument de l a  
nostra litcratura ... pero ... pcrd ... Ilastima de la llengua en 
qu'estan cscrites!)) 

Ah, no!; replicaré als qui 'm facin aquesta greu objecció. 
Les noveles d'En Pin y Soler no reben cap perjudici de. la 
llenfiia en qu'estan escrites. Tot al contrari, es en bona part 
a la matesa llengua en qu'estan esirites que deuen llur altís- 
sim valor! Axd sonara com una paradoxa en aquest temps 
nostrc, tan primmirat en qüestions de llengua, tan exigent 
en el camp de la correcció gramatical y del casticisme. Pero 
no es una paradosa. E1 que passa es que'ls catalans som 
una gent enamorada de formules simplistes y apassionada per 
totes les tendencies radicalment uniformadores. De la gran 
veritat que a tot poble convé tenir una llengua severamcnt 
regulada per la gramatica y neta en tota la mesura possible 
d'influcncies forasteres; de la veritat que tota liengua, com 
a instrument de cultura y com a vehicle d'expressió literaria, 



té de diferenciarse en algun grau de la llengua parlada y 
popular, hem deduhit exalebrcidament un munt d e  conse- 
qüencies absurdes. Y una d'aquestes conseqüencies absur- 
des, que, entre molts, passa corn a dogma, es que la llengua 
literaria .ha d'ésser de la més perfecta uniformitat IExica, 
morfológica y sintictica en tot el vastissim camp de la lite- 
ratura, desde '1 docunient curialesch a una colecció de sonets, 
desde '1 sainet lleuger al epitafi, desde '1 discurs academich a 
P.oratoria sagrada popular, de:& I'assaig filosófich a una 
novela de costums. Quina idm més falsa! En la litera- 
tura hi ha tota una gamma estensíssima de generes, qu'elii- 
gexen una gamma correspon6:nt de matisos lingüístichs. 
La literatura es expressió de la vida colectiva d'una banda, 
y de l'altra, cxpressi6 de la individualitat. Si en aquest 
darrer cas la literatura pot servirse legítimament d'una llen- 
gua francament diferenciadadel poble (y aqiiest es el cas 
de la poesía en general), cii el primrr cas, tC: d'emprar un ti- 
pus de llengua acastat al de la g~opiilar o parlada, y tant més 
acostat coIn més directament hagi de reflectir la vida del 
poble cn qualscvol dels seus estaments. Y aqucst es el cas 
de la novela. 

Estich tocant precisainent un punt de gran transcen- 
dencia estetica; un punt qu'esti dona& lloih a les més in- 
teressants controversies en l'ar:tualitat; un punt que toca 
l'entranya d'aquesta universal wisi de la nouela, de la qual 
tant s'ksti parlant y escrivint ara, en tot el món civilisat. 
Se n'ha parlat, també, entre no:ialtres de la crisi de la rtovela 
catila?za; y ab rahó. De noveles de la densitat'y del valor 
represeiitatiu de les d'En Pin y Soler fa tcinps, ~nblt temps 
queno n'han sortit en la nostra literatura. Del que no s'ha 
parlat, que jo sapiga, al tractai. d'aquesta crisi, es de.l'ex- 
traordinaria importancia que t i  en la novela la qüestió del 
estil y del lleiigiiatge. 

EIi l i i  hagut qui ha afirm;.t - l'escriptor frances Jac- 
qucsBanville - que ((d'error principal del estúpit segle xrx, 
en literatura, ha estat el d'haver fet de la novelauna obra 
d'art, o potser, més simplemcit, d'haverhi vist una obra 
d'arti).. No sotscriuré '1 judici involucrat en tan atrevida 
afirmació. Pero, sí, diré, qu'en aquesta afirmació apunta , 

una gran veritat. L'cssencia d? la novela és la representa- 



ció directa de la vida. Ií axí, encara que la fem entrar din- 
tre '1 concepte ainpli del art, haurCrn de rcconexcr que re- 
clama uns medis d'expressió difcrents d e l ~  qu'empren els 
generes literaris més allunyats d e l a  vida colectiva. Y, en 
aquesta diferencia general, hi entra necessariament l a  del 
instrumcnt 'cxpressiu per excelencia : cl llenpatgc. No 
sóch jo solainent qui, davant de la crisi universal de la iio- 
vela, me dcmano si '1 novelista, aso es, l'cscriptor que t é  
per ofici observar la vida. en acció y donarnos la impressii5 
matesa de la vida, pot ésser un escriptor preocupat princi- 
palment pel estil, pcl purisme de la llengua y per la correc- 
ció gramatical. No sóch ]o sol el qui crcu que aquestes preo- 
cupacions puraincnt lingüisliques tenen d'actuar com grcils 
obstacles en el lreball de representar directament l a  vida, 
únich objecte del novelista. K o  sóch jo sol el qui f a  una 
franca separació entre l'artista de la paraula, qu'es el poeta 
en el seu m6s anlpli sentit, y l'observador y recreador de la  
vida, qu'es el novelista, y, en sentit més restriqgit, el drama- 
turg. Qui segueni ab alguna nssiduitat el movimeilt lite- 
rari contemporani sap qiianta tinta s'ha esmer~at eii llibres 
y revistes per dilucidar aquesta qüestió d'alt'a estetica. Jo 
invocaré solament 1,'autoritat dcl distingit escriptor cato- 
lich francei Henry Missic, qui, en unes 1lu.minoses Re/lexions 
sobre l'art de la nouela, comenta, com un dels més interes- 
sants aspectes de la crisi d'aquest g&nere literari, el referent 
al estil y al llenguatge, y pren francament partit pe r la  dis- 
tinció, en aquest terreny lingüístic, dels generes literaris. 
(iObservem, -1jrimerament - diu- el1 -, que'l procedimeiit 
creador del novelista 's diferencia essencialrnent del del  ar- 
tista literari. La tendencia del novelista '1 porta vcrs les 
coses; esta assetjat, coiiduhit pels esdeveniments, per les 
circiimstancies ... Tot escrivint, no penca mks qu'en el 
qu'ell conta. Es la vida $0 que'l mena, ab lcs persones a b  
qui el1 topa, ab els gestos, a b  les paraulis que d'aquelles 
brollen. Esta tot girat al defora, al aspecte real, liumh., 
social delséssers y de lcs coses. Com qu'cll inventa, sense 
preocuparse de la correcció, el seu llcnguatge ha d'ésser directe, 

"natural, tot movimcnt ... En canoi, l'operació creadora del 
artista s'exerceis en t o t u n  altre sentit : no t i  altra preocu- 
pació sinó l a  de la fay.6 individual ab que s'eupressa, asset- 



jat com esta per formes de frases. L'objecte per a el1 es la 
configuració musical o plastica d'imatges contagioses, ob- 
tingudes per un procediment de reducció, de sintesi ... y 
traduhides en ritmes y sonoritats. Es la realitat 50 que 
condiciona la invenció del novelista; es l'art, en canvi, es 
la noció de la bellesa literaria $0 que en el pur literat condi- 
ciona la materia que tracta, la determina y li imposa la for- 
ma y la qualitat.)) 

Les conseqüencies d'aquesta doctrina, que jo crech 
justa y irrefutable, són d'importancia. El novelista t6 

. &identificarse ab la vida dels éssers qu'ell reprodueix, -y,- . . . 

per tan t ,  té d'expressarse en una forma ben acostada al 
parlar espontani de la gent qu'ell retrata; té d'expressarse 
sense artifici literari, ab tota la fideliiat possible: pcrqueno 
es el1 qui parla, com,el poeta o l'artista literari; el1 es Úni- 

cament l'instrument al .travers del qual parlen els seus per- 
sonatges. Axi, donchs, el model del novelista no es la llengua 
escrita, sinó la llengua parlada. 

Déu me'n guard d'extremar les conseqüencies d'aquesta 
doctrina fins al punt d'admetre que'l bon gust y '1 sentit 
estktich no han d'intervenir per res en la llengua y en l'es- 
ti1 del novelista. La fidelitat a la llengua parlada no tc' 

d'ésser en el novelista una reproducció fotogrkfica. El 
bon gust, el sentit estetich intervindri activament en la 
selecció dels elements observats, y, per tmt ,  en la sclecció 
dels mots y de les formes lingüístiques populars que triar& 
sempre entre les més intensament expressives y caracteris- 
tiques. Peró, per molt que concedim a aquesta intervenció 
del bon gust, la llcngua y l'estil del novelista tenen de man- 
tenirse esiencialkent fidelc a les formes ,populars. Hi ha 
algun esperit candorós que proposa una fórmula de conci- 
liació. E1 novelista, diu, ha de parlar un llenguatge 
diaristocritica correcció en la seva narració y ha d'emprar 
ab tota fidelitat el dels seiis personatges en els dialechs. 
Els qui proposin seriosament aquesta solució no tenen ni 
la noció més elemental del qu'es o ha d'ésser una novela. 
Cervantes cometía les matexes faltes gramaticals que'l seu 
Quixot y Sancho Panca. Prou que ho sap tota la cater- 
va de Clemencins que lian seguit y seguexen famolenclis 
el rastre de les incorreccions cervantines y que udolen 



triomfants quan poden rosegar algun solecisme arreplegat 
$a y lla dels seiis llibres. El novelista tracta y manipula 
la materia viva de la humanitat, se les té d'heure ab el 
flamareig de les passions, ab l'esquitx continuat de la hu- 
mana miseria. ?Vol& que'l manipulador de tots aquests 
ingredients entri y treballi en el laboratori de la vida, 
vestit de marquks o de gentilhom? 

L'aplicació de totes aquestes reflexions a l'obra nove- 
listica d'En Pi y Soler es ben clara. Resulta, aí, que'ls 
deIectes y les tares que'l desenfrenat preciosisme de moda 
entre nosaltres troba en l'estil y llenguatge d 'En Pin y Soler, 
són precisament les seves virtuts y qualitats, merc6s a les 
quals aquestes noveles no són obres martes, com tantes y 
t&tes helles noveles que surten ara de la ploma dels nostres 
primmirats culterans; sinó obres vives, ab una vida bate- 
gant y forta que'ls assegura la immortalitat. Molts lamen- 
taran no trobar, en cap. de les seves planes, u11 sol hom; pero 
molts s'alegraran de trobar, en cada capítol, un home vivent, 
sencer, ab sang a les venes y ab un cor a1 pit. Pot reposar 
en pau '1 nostre plorat escriptor per $0 que respecta la seva 
llengua. Els nostrcs petits cenacles el podran criticar: 
perb, com hem vist, també en aqiiest punt fou unanticipat; 
y ara s'axequen a Europaveus que li donen la rahó. 

He dit. 
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part, bé se'n llogren. En Montoliu comen@ ja Uavors a 
revisar la prodbcció literaria catalana en Lo Poble Catald, 
d'ahont passi a La Vanguardia, y, iinalment, a L a  V e u  
de Catalunya, en les columnes de la qual, durant molt 
de temps, ha vingut descapdeuant son ((Breviari crítich)), 
ahont tots nos som orientats en aqnests. temps, pera' les 
Beiies Arts, calamitosos y difícils. Y axó que també ho 
era la situació d'En Montoliu : no es pas descobrir res de 
nou, afirmar que desde'l temps de la rcvista Joventut, no 
hi ha hagut un sol diari barceloni qni hagi dexat pronun- 
ciarse a sos redactors ab  absoluta independencia de son 
credo polítich y conveniencies materials; y aquesta manca 
de critica ardida, més imparcial, es estat precisament una 
de les determinants de nostra actual crisi literaria : car, 
anch que no ho sembli, bons autors necesiten vers critichs. 
Cal, donchs, justipreuhar la extensa y documentada tasca 
del «Breviari>>, havent en compte la limitació que moral- 
ment, sinó efectiva, imposaven successivament al critich 
los tres diaris ahont i'ha portada a cap. 

La obra crítica de nostre amich, la mEs popular d'ell, 
cs documentada, comprensiva y serena; iuig de les agudeses 
y aiirmacions paradoxals (aquesta malura aviiy estesa y 
que amanida ab uns quants noms extrangers, frases liiper- 
bbliques y parigrafs rctallats, es estat suficient per fona- 
mentar pedestals); té la característica d'entretenirse e n t o t s  
los cayres de la producció examinada, co que pressuposa 
amor vers ella, com es condició essencid del crítich sentir, 
oy més quant ha d'indicar censura. Aquesta simpatía . , 
dickcnsiana ja demostra la excelsa qualitat de les rec:n- 
sions de nostre company. L'estil d'aquest no es concis, 
ni pnnyent; ilueix sempre abundós y suau, y pren sovint 
bon desenrotlle, iruyt, d'una part, de la extensa erudició 
del cntich, y de l'altra de sa qualitat congenita qui li f a  
deiugir los sotrachs y efectismes estilístichs. 

En Montoliu, donchs, no's  llenca a síntesis genials y 
llampants, que pretenen condensar tot lo merit d'una obra 
dins un pare11 de mots y llencarlos, infatuat, a la plebs 
ignara, qui roman astorada d veure la senzillesa ab que'I 
critich ha expremut la quintaessencia d'aquella; el1 la es- 
tudia curosament, penetrat de la transcendencia de son 



mester, s'extén a pler pera trelladame al llegidor un reflexe 
acurat, y exposa ab respecte, veladament quan es advers. 
son judici. No hi ha pas dupte que si En Montoliu hagués 
escrit pera un diari, qui aCí no existcix, qui se fos complagut 
en sostenir la indcpkndencia absolut'a de son cntich, sos 
judicis serien estat en conjunt més scvers; mes d'una part, 
acd no es pas desmerit pera ell, y de l'altra tots los es- 
panyols ja som avesats a descomptar un tant per cent 
hiperbdlich, y sabem que correcte vol dir dolent, bo sig- 
nifica correcte, y magnifich equival a passador, talment 
com «principal» implica un primer pis, ucasali) no es més 
que una casa, cipalaui) es una asala)), (iinstituti) un ((centre 
d:estudisi> y euniversitat industriali) una uescolai). 

Dius lo camp d e  la critica y litcratiira general, cal si- 
tuarhi la catedra de literatura espanyola que, com a suhs- 
t i tu t  de nostre eximi president honorari, lo  Dr. A. Rubió 
y Lluch, ha donat durant llarchs periodes en nostra Uni- 
versitat, sa gramitica de la llengua castellana (tres volums), 
asís com també nombroses obres que, ab traduccions y 
anilisis de Novalis, Holderlin, Monke, Goethe, Ausias 
March y Fray Luis de León, ha publicades en sengles volums 
la <<Editorial Cervanteso; afegexins'hi les traduccions de Cor- 
neli Nepos, Jorn Uhl, de Gustav Frenssen (edició (<Estudio)>), 
~ a '  vida nova del Dante (Biblioteca Popular del  en^), 
Mistral, el clásico 'moderno (en la revista «Estudio»), Vev- 
daguer (en la aGazeta de Viclii)) y Irvilze, L'anell del Nibe- 
lunch (Associació Wagneriana), y hom compendri sa erudició 
vasta y delicada percepció estktica. 

Una altra branca literaria, la més gustosa pera mi, 
en la qual exceleix nostre novel1 academich, es la de la Fi- 
lología. E n  1908 guanyi per oposició una .de les tres places 
de pensionat fundades per la Diputació de Barcelona pera 
anar a estudiar lingüística rominica a Alemanya; seguí los 
cursos de la Universitat de Halle a s. de 1908 a ~ g r r ,  obte- 
nint en lo scminari de dita ciutat la dptima qualificació, 
ab sa memoria Les Troves de Jaume Febrer, retomant ab 
sos companys a nostra ciutat, ahont la Diputació obn ab 
llur concurs les Oficines Lexicogrkfiques dependents de la 
Secció Filoldgica del Institut d'Estudis Catalans. Poques 
empreses de nostra terra són estat planejades ab tant seny 



com aquesta ilustre corporació : lo fet de regonixer que 
no teniem filólcchs y que calia trametre jovens ab  prepa- 
ració adequada pera qu'acquirisin una formació. científica 
ab  los mellors professors avuy existents, mereix i'acquies- 
cencia incondicional; conkxerse humilment un mateis es un 
bon principi constructiu. 

La tasca del nou doctor no pogué comenGar ab mellors 
resultats; en los ~Estudis Rominichs,) enclogué : I .  U n  nou 
9oeta catald mediewal, Notes sobre lo 9erfet fierifrdstich catald; 
I I .  Morjologia verbal del Kosselló, Redacció de la Cronica 
de Jaume I .  Documents antichs del Ribagorca; en la (rBi- 
blioteca Filoldgicaa : E l  llenguatge com a jet estitich y com 
a jet ldgich; en lo ~Butlleti de Dialectologia Catalana*: 
I .  Etimologies catalanes, T I .  Miscel$nia sintdctica, I I I .  Be- 
l lum videre en catali, I V .  Estudis etimoligichs y lexicogrd- 
fichs, V .  SuJixes -&%m, -ellum e n  los noms de lloch, V I .  Vo-  
cabulari del Camp de Tarragona, Los noms de rius y fluvials 
a Catalunya; en lo (<Butlleti Arqueoldgich Tarraconense)) sa 
trascendental tesi sobre la Can@ de gesta de Jaume I ,  noua 
teoria sobre sa Crdnica, qui després Iia donat lloch a moltes 
controversies quan es esta+ adoptada per altri, y que Me- 
néndcz Pida1 admkt en principi en sa obra so& los juglars, 
considerantla coin una crdnica rimada; en i'(iAnuari del 
Institut d'Estudis Catalansr registre111 : Cddex de Poblet 
y la Crbnica de Marsili, y en los ((Estudis Unive?sitarisr>: 
Elimologies Catalanes ( 1 ,  V I )  Consideracions sobre'l llen- 
gnatge ( V I ) ,  Sobre I'element ipich pofiular en les. Croniques 
catalanes (VII), y, finalinent, en la sRevue hispaiiiquen: 
Les Troues de Jaume FeDrer. 

Mes, ?que esdevingué, qu'essent entrat e n  la Secció 
Filoldgica del Institut d'Estudis Catalans ab tants bons 
averanys, Montoliu y sos dos companyons se trobaren 
bentost inutilisats: en guisa que les matexes publicacions 
esmentadcs, ahont tenien, enclds lo deure, d'abocar lo fruyt 
de llurs estudis, restaren mig mortes? ¿Val la pena que 
us bo expliqui? Lo ceptre filol6gich era en altres mans 
y pera altres destins : diccionaris, vocabularis, gramitiques 
preceptistes, n'exien sens interrupció per tot aquel1 temps. 

.4ctualment la situació es la matexa : (il'esprit de suiten 
es estat curosament aplicat a la Filologia. 



Si filoldgicament En Montoliu fou privat aci de tot 
mitji pera manifestarse, no esdevingué lo mateis al extran- 
ger : son nom, com lo de sos companys, era clebudament 
estimat. En 1920 fou cridat per la Universitat de Hamburg 
pera ferhi un curs de castelli y catala; en Menéndez Pidil, 
aquesta gran mentalitat castellana qui ha fuiidat en lo 
Centre d'Estudis Historichs los mellors estudis iberichs de 
filología, no descuydant d'educar debudament un esto1 de 
deseples qui ara treballen com a mestres en les avencades 
de la disciplin+ lingüística, lo féu anar, en 1925, dc director 
del Institut de Filología de Buenos Aires, ahont organisi, 
ab reexida complerta, lo plan d'investigacions lingüístiques 
y estudis dialectals argentins. Hi dexi kecort immellora, 
ble y romanen com testimonis escrits dc sa activitat bo- 
naerense : EL humanismo y los 'estudios clásicos ((<Revista 
Humanidades))), El  lenguaje como hecho estético y lógico y 
El  castellano en Amcíiica (<Boletín del Instituto de Filología 
de Buenos Aires))). 

Per sa coinpetencia en literatura espanyola es substitut 
de la catedra fa tants anys desempenyada ab singular apro- 
fitament en nostre Universitat pcl Dr. A. Rubió y Lluch; 
sectors de la matexa son sos Estudis de literatura cata; 
lana (1923-24) y son Manual de historia critica de literatura 
catalana. moderna. 

La fina sensibilitat' d'En Montoliu no 'S limita a les 
iletres, ans s'extén a les altres belles arts, principalinent 
la musica, que frueix ab passió y judica ab cncert. Tant 
en .co, qui es t e s t e  inlinit de la poesía, com en sa delec- 
tació pel be11 dir y lo ritmé estetich del llenguatge, En 
Montoliu. no s'es trobat pas sol en aquesta vida. : aprop 
d'ell, pemleteume ovirar a sa companyona, anima d'artista, 
esperit de fe, natura delicada, qui hi ha esercit una in- 
fluencia constaut vers lo ideal -sere, y obtingut aquella 
resignació equinim enfront les malaurances, qui cs lo ressort 
de la persistencia y del triomf futiir. Jo'm record0 d'ella 
una sonata d e  Beethoven, fervorosament interprctada en 
son violí, junt ab lo pianista Granados, ja fa molts d'anys. 
en I'Associació Wagncriana : hi ha impressions musicals 
qui se'ns fan seves y nos fixen la obra interpretada; aquella 
nit, talment m'esdevinguC.. : 



Y ara permeteume, amich Montoliu, . qu'en lo llindar 
de la Real Academia vos previngui que no trobareu aci 
organisacions enlluernadores ni valiments oficials, ni sen- 
timents exaltats per escalf politich, sigui del cantó que 
sigui, ni iionnes definitives, ni publicacions trascendentals. 
Aquesta Corporació, que data del temps de Carles 11, ha 
vist passar davant d'ella tota mena detrasbalcos politichs: 
segons los sentiments reynants es estat malmirada pels uns 
o pels altres, havenl,. pero, coincidit sempre tots, en rega- 
tejarli la consignacib en llurs pressupostos. Ab mitjans 
insuficients es impossiblc l'aituació externa, com tenim 
preceptuada envers la historia y literatura catalanes en la 
carta real de nostra constitució. Mes nostra forca no ra- 
dica aci. Nostra vida es més interior; es en nostra anima. 
Aquel1 esperit corporatiú que afayconaren un paledgraf 
com lo Marques de Lyó, un provensalista com Bastero, un 
humanista com Mili y Fontanais, un lexicolech com Maiian 
Aguiló, un helenista com Baiari y Jovany, un historiador 
com Miret y Sans ... Eiis foren les pedres angulars del 
edifici de la moderna cultura catalana; llur herencia im- 
pregna aquestes parets, de\,ern venerarla; llurs procediments 
científichs, seriosos, humils, no devkm pas cambiarlos; 
I'Academia seguir% sa via, feconda en lo silenci; contkm 
ab vos, siau benvingut. 


