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LES NOSTRES LLEGENDES

. .

L' exquisida y may prou agrahida benvolensa dels senyors Academichs,. m' ha dut aqui en el si d' aquesta corporació secular, a ocupar la vostra atencib per una bella
estona, en cornpliment d' hn deber reglamentar¡. La natural temensa s n qui com jo se re~coneixmblt inferior als
merits que tan senyalada distincib su.posa, se veu aumentada encara, al considerar el lloch que m' ha sigut designat,
en substitucib del excels artista; del gran home de virtuts
civiques, del eruditissim arqueblech y . historiador, del
vigorbs publicista, del generbs don Lluls Domenech y
Montaner ( I ~ s o - I ~ ~ a? )qui
, 'en mala hora fa poch que la
mort:va airebassarnos.
Una convivencia diaria durant llarchs anys en una upenyan ateneísta. per ahont han anat desfilant fikures d'alt
relleu en el nostre Renaxement, com E n Sardi, el critich
eminent; 1' Alib, el músich pulcre; E n Vilanova, el costumista ben castic; En Suñol, 1' orador de sana doctrina -y
forma impecable, y 1' Oliver, el poeta parnassih,' per no
citarne nomes que alguns d'entrr'ls morts, va donarme
ocasi6 de poder apreciar en son alt valor; els merits insblits
del gran patrici, que tots reconexíem per home superior.
Modest y senzill com qui mes, dexava translluhir de
seguit la noblesa de cor y 1' elevacib d' esperit que li eren
ingbnites. Quan el1 enrahonava, tothbm se I'escoltava ab la
devocib que inspira'l mestre venerable, y la seva conversa
planera, defugint sempre la pedantería, ,era font abundosa
de veritable sabiesa, ab exemples grhfichs tiobats sobtadament que aclarien els conceptes cense dexarhi lloch a dubte.
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No sé pas lo que era'l seu fort: cientifich y artista per
carrera feta ab tota brillantor; d' intensa cultura literaria;
conexedor a fons de la nostra historia y de 1' arqueología,
en les que tenia mblt sovint idees propries, contradient
a b rahpns irrebatibles 1' opinib de celebres tractadistes; en
resúm, era una enciclopedia vivent, afavorida per una rnemoria prodigiosa.
M6s, per sobre.dels conexements cientifichs, literaris y
arqueol&gichs, se destacava 1' home de bondat inagotable,
de procedir dretucer, de conversa agradosa ribetejada
d' elegant causticitat y enamorat de tot lo nostre.
La catedra en 1'-Escola d1Arquitectura, de Iá que va
arrivar a esser director, y I'exercici de la carrera, no li
omplien prou la vida activissima que va d u r sempre, enamorantse a cada moinent de coses noves, com a bon artista
qu' era. Va debutar com arqúitecte ab l a tomba d' En
Clave, y ben aviat tothbm 1; reconexia'l mbrit ab el projecte del lnstitut de Segona Ensenyanca, fet ab la colaboraci6 d' En Vilaseca. En 1' improvisada Exposici6 Universal
de 1888, va ferhi un paper de primer ordre, y sort va tenirne
Barcelona; el Restaurani del Parch, 1' Hotel Internacional
capac p'er allotji.rhi un miler de persones, fet en 5 3 dies y
dirigct d e memoria, 1' habilitaci6 de Casa la Ciutat per habitacions d e la Reyna Regent y el seu seguici; tot axb unit
a la consulta de cada moment per dificultats inevitables que
sempre soitien, havent d' acudir per tot aireu y guiant als
artistes coóperadors, especialment en ceramica y ferros forjats, va posar de relleu en el1 les qualitats de projectista,
oiganisador y director d' alticsimes dots,, a la vegada que
d'una perse;erancia inaudita.
No hi ha per que enumerar totes les obres arquitectbniques: Barce,lona compta entre altres 1' Orfeó Catala, la casa
d' E n Lieb, els tallers d' En Thomas y d e Montaner y
simbni podentse :citar per damunt de tot 1' Hospital de
S i n t Pau, veritablernerit moiumental, que al gust mes
refinat per al1eugeiir~"enlo possible la situacib dels albergats, uneix condicions inmillorables entre les insiitucions
anhlogues del extranger, per la bona distribucib de serveys
y tota m e n a d ' e ~ i ~ e n t i esegons
s
la ciencia moderna. A
Comillas; a Reus, a Canet de Mar, a Olot, hi ha diferents,

cdificis, u n s d e p l a n t a y altres restaurats, que proclamen
ben alt l'actuacib del arquitecte doctissim, guanyador en
varies ocasions del premi conc'edit per 1'Ajuntament de
Barcelona. Va fer varis projectes de monuments, recordant,
entre ells, el del rey En Jaume 1 per la Catedral de Tarragona; el dels restos de rey5 y infants que ab motiu de la
profanacib de Poblet en 1835 varen quedar barrejats, y '1
d ' E n Jofre el Pilcis per Ripoil, actualment en una urna
interina que hi ha en el creuer del monestir, coljerta ab drap riquissim, projectat axis mateix per el1 y confeccionat
a casa seva ab gran premura.
Sa competencia indiscutible en arqueologia va durlo a
la direcci6 de la gran nHistoria general del Arte» que Montaner y Simcin varen comencar a publicar en.1586, escrivinthi el1 mateix 1' arquitectura retrospectiva corresponent
a I'epoca primitiva, Egipte, Caldea y Assiria, ab nombrosos giavats y lamines representant plantes, alcats, vistes
actuals, estructures y perspectives. en els quals se veu la
m& del artista refinat. Per cert que aquesta obra que tant
a gust feya, va haverla de dexar perque estava redactada y
ilustrada ab tanta conciencia,'que no 'n podia treure un sou .
remunerador.
No cal dir que 1' arquitectura catalana la conexia ben be.
puix havia estudiat tots els monuments en sus moltissimes
excursions per totes les nostres comarques. No S' havia concretat a lo mes visible, a les iglesies, sinb que havia estudiat
per igual les construccions civiis y les militars. Sos propbsits havien sigut de publicar una obra monumen!al .obre
uL'Art romanich a Catalunya)~.perb veyent les dificultats
materials ab que S' havia de lluytar per una empresa semblant d e pablich m61t restringit, va desistirne, dexant una
serie copiosa de mooografies, quehaurien sigut altres tants
capitols d: aquella: «Sant Uenet de Bages)). «Sant Cugat
del Vall&si~.((Santa Maria del E s t a n y ) ~ ,«Poblet)), de la
que'n va fer el volurn X11 de la Biblioteca titulada ((ElArte
en Españan; «Centcelles)), que va.servirli per al discurs
s
d'entrada en aquesta «Real Academia de ~ o n e Lletresn;
RL'arquitecturay la estrategia en la Crbnica deD. Jaumes,
sLa destruccib sarrahina y la Reconquesta)) y aEsculptura
rornanicau, inacabada.
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No es pas que sos estudis~s'haguessinreduhit a I'bpoca
romhnica, perque varen compendre tots els periodes; axis
té les següents monografíes: «Construccions ibbriquesu,
wTarrac6 romana)), «Casa la Ciutat de ~ a r c i l o n a ~
«Cera,
mica hispano-morisca.~),
nLos joyellsn, ((Les,arts sumptuaries fins al sigle.xvu, c(Recu1lde datos dels monuments fins
al sigle XIIIR,y una quantitatenorme de paperetes, croquis
y material grafich s o b r e '1s assumptes mes variats de
1' Historia y l'Arqueologia catalanes. Compa,rtia a b l'estudi
arqueológich 1' investigació científica inherent a l'arquitectura, com ho testimonien sos excelents treballs: ~ A c ú s tica en les construccions~'y ((Teoriade la iluminació solarn,
.que, segons tinch entks, poden calificarse d'obres mestres
sense.reserva. L'anhlisis detingut dels ornaments en les
construccions, de la documentacib y de-les monedes, va
portarlo a la identificació dels escuts y e m b l e i e s , a la vegada que al estudi genealbgich de les families comtals y
dels feudals poderosos que havien exercit influencia notable
en 1' historia de Catalunya, com els Monicada, GalcerAn de
Pinbs, F d c h de Cardona y altres. L' Herhldica, per tant,
. v a ser objecte predilecte de ses aficions durant mólts anys,
apartantse des del bell comen$ de lo estatuit pels tractadistes, que són j a d e la decadencia. y anantse 'n a buscar
e l s origens directament en els monuments y en I'historia.
El resultat d'aquest mbtodo propri, va poder apreciarse en
les conferencies que va d o n a r en ll«Ateneu Barcelonbsr y
e n el de Madrit, en el formidable e A r i o r i a l histbrich Catala» premiat en el Concurs Martorell de i q z a , y en les
monogra'fies que ha dexat sobre: ({Aparició de les senyals
herildi'ques en los monuments de Catalungao, sEls comtes
d' Urgell)), rc ...d' Empuriesr, «...de Pallarsu y nEls Borjasn.
D' entre '1s manuscrits q u e . ha dexat, cal esmentar
d'una manera especial « U iniquitat de Casp», \pbra abultada ab referencia al Parlament que.va despossehir de la
coro,na aragonesa al comte d' U r g e l l . de la q u a l va llegir
u n fragnient en aquesta Corporació. E s intereesantissim
pel nou aspecte que fa veure en la qüestib iniustament
fallada, degut a 1'arnbició.de Benet XIIl y a la mala fb de
la major part d e l s compromissaris; causa per la qual no.
va voler donarla a i'estampa, malgrat de I'insistencia ab que
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varis amichs 1' hi pregavem, puix creya que fora cccom tirar
una galleda d'aygua freda sobre'ls entusiasmes dels patriotes~.
Home de cultura general. conexia be les obres clAssiques y les d e la m o d e r ~ aliteratura en sesdiferents escoles.
Era de gust depurat, sentía 1' a6ci6 al Ilibre y se dolia m61t
de com encarrilav.en al públich per els viaranys d e la grolleria y de males doctrines. Ax6 va determinarlo ti fundar
la Biblioteca #Arte y Leiras)), notable per les obres que va
a,nar publicant, en forma elegant y de singular baratura.
Com escriptor vibrant y emotiu, poden citarseli els '
moltissims articles ab el pseudbnim d e ~BatxillerGonqagan
en ~LaRenaixencaji,sense firma en aLa Veu de Catalunyabi,
y en- m6ltes altres,. com "La ~ e c t u r a u ,de Madrit, y ((Lo
Regionalista*. de Barcelona, algún dels quals podria ésser
posat ben bé com a rnodel. si 'S feya una antologia periodistica. Perb alli ahont se '1 veya atitllat en la forma y d ' u n a
sinceritat conmovedora en el. fons, era en les necrologies
dedicades als amichs, com les querecordo de I'Ali6, del
Dr. Robert y de 1' Ildefons Suñol.
L a catalogació dels seus treballs, no es pas una tasca
facil; perque si era treballador incansable, n o e r a metbdich.
Prenent y dexant la feyna en tota ocasib, s'euamorava'd'incidents del assumpte principal, que quedava arreconat, y
descontent sempre d e la seva obra, la volia polir; quedant
incomplerta, perque sovint la' desmembrava per referla y
no se 'n recordava mes. Axis ha passat ab varis discursos y
conferencies de valor positiu, que havent sigut pronunciats,
han quedat sense publicarse.
Finalrnent, la seva actuaci6 dins del Catalanisme es
prou coneguda de tothóm. Afiliatentre '1; primers d e «La
Jove Catalunyan, va empendre's una campanya vigorosa y
plena de seny. criticada algún cop pels extremistes; pot
veure 'S condensada la seva doctrina en els discursos.presidencials dels eJochs Florals~ide 1895 y del ~ A t e n e uBarcelonksu de 1898, y m6lt especialment en I'obra c<Estudis
politichs~,publicada en 1905perla Biblioteca de «L'Avenqn,
qu'es una tría de discursos y articles. President de la
~ L l i g ad e C a t a l u n y a ~y d e 1' «Uni6 Catalanistau, va serho
per aquest titol y per sa alta significacib, de 1' Assamblea
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de Manresa en 1892, axis com mes tart E n Polavieja va
cridarlo per estudiar la concessi6 de l'autonomia. Elegit
diputat a Corts en la Ilegislatura de 1901 a 1905, juntament
a b E n Robert, E n Rusiñol y ' E n Torras, va acabar perretirarse de la politica, que li va. amargtar
els últims anys de la
.
vida.
.
.
Gens amich de faramalles y de popularitat, ha mort
sense'l relonexement degut al sabi y al eminent patrici;
perb la posteritat li rara justicia, perque axis se sol reservar
el premi als grans homes.
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Dedicat per pura aficib als estudis tradicionistes, conjunt maravellbs de la sabiesa y sentiment populars que
unes generacions van transmetent a les altres, h e cregut
q u ' e n aquest acte solemnial escauria senyalar u n punt
del nostre Folklore; m i s bk en el sentit de t0ch.d' atencib,
que de tractat doctrinal, per al que 'mmancarien les foroes.
«Les nostres Llegendes)) ( 1 ) sbn assumptes sempre d'actua1itat;que a tothbm interessen: als u n s per contarles y
als altres per escoltarles; als artistes. per inspirars'hi; als
historiadors. per indagarne l a certesi; als critichs, per esbrinarne les fonts y transformacions successi~es;als etnbgrafs y antropblechs, per.f.ir les deduccions consegüents a
I'origen, e m i g r a c i o n ~y fusioms de pobles; als moralistes,
p e r extreure'n l'exemplaritat y ferne aplicacions y, en
poques pataules. a tots els individuos de la societat, ja
que les llegendes sbn les matekes *etjades nostres, que
hem anat dexant en el curs de la.vida, senyalantnos el
cami fet y per tant la direccib a seguir, si tením elc ulls
fits a. 1' objectiu que 'S deu perseguir; o al contrari, s i es
que 'ns en hem desviat, per cambiarla.
Perb aquestes petjades, van esborrantse pel moltissim temps transcorregut y no pas totes per igual; depenent de la solidesa del terrer y de les causes externes que
hi han exercit llur influencia. Per axb cal catalógarles totes
y descriureles tal com siguin, prescindint en mólts casos
,
.
de com els diversos-autors.les hagin tractades.
"

.

Aquesta tasca, noble y eminentment cultural, es de
tota necessitat, perque la vida neguitosa d'ara no s'avk
gayre ab els idealismes d'kpoques passades y I'afany d e
renovaci6 porta unes ansies d' anorreament, que s6n una
amenaqa per totd els valors d' ordre moral, que va excluint
la cotisació de la Llotja moderna.
S ' h a dit mólt que les llegendes eren narracions de les
.
vides dels sants y dels mhrtirs, que S' havien de llegir a
certes hores, en les comunitats religioses. No falta qui
creu que sdn histories adulterades, o be texits de successos
maravellosos, y fins per alguos s6n simpiement contalles
inverossimils.
Per altra part, el desitg de dotar de fets memorables a
les poblacions ahont poca cosa ha passat d'extraordinari
y la despreocupacid de mbits autors, que, per servir plats
forts al publich, no han vacilat en inventarse gestes her6yques, han fet que mentres per un costat el sentit veritab!e
d e la llegenda ' s . desvirtuava, per 1' altre S' aumentava
prodigio'sament el nombre d'aquestes.'
Llegenda es la narracid poetisada dels fets histbrichs o
tinguts en tal concepte.
Segons sigui son origen, variarh en la forma y en I' essencia. S i p r o v é netament del poble, tindrém l'indicacib
senzilla y concreta, basada en la creencia d'iin f& reat o
suposat. Poques frasses basten sovint per contar una lkgenda $opular, encantadora per I'ingenuitat y no p a s p e r
les gales retbriques; reduhida al extrtm de la simplicitat,
que axis es facilrnent recordable y transmissible de generacid a generaci6, que es com va ennablintse.
La llegenda més generalment tractada es la religiosa,
norma y mirall en tots els actes de la vida; la patridtica
no's queda pas enderrera, perque es I'afirmació de I'existencia colectiva: la fantistica, admiració de les animes
candides, constitueix un bellissim conjbnt de relacions
maravelloses sortit de la ubérrimamitologia y de les tetriques concepcions mitjevals, que omple i"imaginaci6 del
poble; la cavalleresca, reminiscencia del. sistema feudal,
es I'esmicolament dels llibres d e cavalleries, referits en
els.episodis assimilables per la nostra epoca; la vulgar,
que te una extensibimmensa, des d'els fets atribuits a
'
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persones de mala vida, perb ab valentia y menyspreu de
la p r o p r i i existencia, als dels mestres del enginf y de
la gracia; y I'amorosa, poch ~ r o d i ~ a da a C a t a l u n ~ a ,per
haverse sempre considerat thcitament que 1' ocuparse 'n
massa, venia' a ser com una feblesa. del esperit, que .S' oposava al c a r i t t e r ferreny y auster dels nostres avant-passats,
tots C u n a peca.
Hi h a un g r u p considerabil~ssim de narracions curtes,
que ni per les dimensions, ni per els personatjes, ni per
els assumptes, poden enquadrarse dins del march de les
llegendec, que propiament els hi vindria gran. Venen a
&ser lo que les corrandes respecte a les canqons, que si les
primeres desenrotllen una sola idea, les últimes descapdellen una veritable acció dramhtica o cbmicá. Podria anomenirseles «Ilegendetes» y usualment sbn molt curtes,
imprecises, referintse a una cosa, a una persona o a u n
incident, venint a formar com. el Diccionari enciclopedich del poble, ahont s'hi ha abocat t o t el cabal -histbrico-moral de l'humanitat continguk en les obres .mestres,
. a la' vegada que les ciencies natnralc pintoiesques. S$n
fets llegendaris q u e ' s van esborrant a b el temps per lo
, obstant, algiin cop, de nucli
poch que abracen, s e r ~ i n t no
originari a una llegenda de gran volada.
Hi tia una altra serie de Ilegendes, propiament erudites,
en contraposici6 a les populars. les quals cpnstaten fets
suposats, a b fins patribtichc ordinariament; per mes que
sovint sigui origen d'elles, l'adular als. poderosos o I'afany
de dircoses noves. El patriotieme (ben o mal entes, que no
es pas aque'sta 1' ocasib d' escatirho) ha volgut s e m p r e f e i
remontar 1' historia del poble, comarca o nacib, a una antigor tan llunyana c o n fos possible. Ab freqüencia, una
cita histbrica de dificil atribució, una sernblanca de no& o
una mera'possibilitat, h a sigut prou per precisar un origen
o dexar sentat n h acontexement, al que no S' ha trigat a
voltar de detalls sugestius y a brodarlo, per ferlo menys
susceptible de dubte. Fins els héroes mateixos, prou vegades són creaciq dels primers historiadors, que contaven els fets indubtables. encara que veritablement no
sabessin a qui atribuirlos. No hi ha més que repassai totes
l e s histories primitives y '1s comentos: dels estats que

;aren anar fuhdantce baix el regimen feudal, per veure
sobirans y capdills imaginaris, arribant a fixarse fins dinasties que varen governar m61t temps y que d-espres ha
rebutjatper complert la. critica histbrica. ?El$ suiqos no
han creat un Guiilem Tell, deslliurador de la patria esclavisada pels austriachs? Tot y ser u n personatge imaginari, no sols es ve.;erada la seva memoria-,sin6 que tothóm
sab la seva biografía per les puntes dels dits. E s el mateix
cas qu' entre nosaltres 1' O t g e ~Cataió. donant el nom y
1' escut a Catalunya, despres d' haver reconquerit als
sarcahins tota la banda pirineuca. Malgrat d e ser una
pura ficci6,:ha de veure's e.n abdbs casos l'esperit del poble: Guill&rn Tell y Otger.Catai6 s6n el sjmbol de la desIliuranca r e a l y efectiva.
Alli ahont pot'ferse cullita abundosa de Ilegendes, es
e n e l s origens nobiliaris, que certament arrenquen, en la
hostra terra, dels primers temps de la ReConquesta. Els
nou Barons de la Fama a les ordres de I'Otger Catalb,
són sens dubte Ilegendaris.; m6ites de les executories otorgades per Carlemany no serin pas més veritables; y. ab
tot, el fonament de la noblesa catalana ha de veure's en
aquella epoca de lluyta esforcada, que varen organisar y
dirigir uns quants dels m & arc.its catalans. fentse forts en
les airaus dels Pirineus més arnagades. Els autors posen
la llegenda (ja no dich l'historia) de Cataló ab les tres ternes del adapiferu d e Montcada a b E n Pin6s y Mataplana.
En Cervera ah EnCervelló y 1' Alemany, y 1' Anglesola ab
va. '
E n Ribelles y I'Erill, entre'ls anys 7 2 3 y 735, en
.
morir el capitost continuant allavores la Keconquesta els .
esmentats b a r o n s y llurs descendents. Ara bé: aquesta va
ser 1' &pocad e lluyta en que 'S .*aren anar formant els niiclis de resistencia, auxiliats ~ n é start pels reys franchs
pel compte que'ls tenia de formar una *Marca Hisphnican o frontera defensada, que'ls posés a cobert de les in'
cursions agarenes. Ben aviat v ; i repaitirse'l territori entre
varis comtats, que únicament podien buscar 1' ajuda dels ,
franchs, jaque lii monarquía g6tica havia desaparigut a b
les atrevides escomeses muslimiques. Donchs en 7 3 6 , ja
apareix el princep Quintilih (le Montgrony, abans de la
divisi6 territorial de Catalunya vella, y I'historia compro-

va que les tres ternes de barons, corresponen a nou Ilinatges catalans d'antiquissim abalori, que s'havien fet celebres
per ilurs empreses guerreres. Podria citarse tota una literatura histbrica y poetica, envellint en lo possible~elsorigens heraldichs y inflant considerablement els fets, tal
com s'ha vingut fenr en tots els. paisos y com se practica
encara avuy; puix per mes queestiguem masca metalisats,
encara se soliciten efusivament els titols de noblesa, acompanyats d'unes genealogies, que algunes vegades n o son
pas mes reals que les dels nou Barons de la Fama.
Les llegendes erudite-S, no 'S concreten pas als extrkms
esmentats, sin6 que, segons el gust de les kpoques, se
feyen comparkxer aqui als deus. heroes y apbstols. E n
i'actualitat, axb ha passat de moda y mblts se contenten
en explicarse petites coses. Ara ja n o ' s ' p a r l a de TiSbal,
Hercules, Geri6, Herodes y Sant Pau; se troba més erudit,
per exegple, lxplicar 1' origen del ball de les rnoratxes ed
la nostra costa, perpetuant el fet del moro ~ e n n a s s a t ,
enamórat de i'encicadora Merck (en epoca en que encara
no's donava a q u e s t n o m a lesnoyes), la qua1,;no fent cap
cas de les insinuacions 'del galant africi per l'ablm religi6s que'ls separava, va trencar, devant .de tots els coucorrents, les ampolletes de preuada e s e n c i a que el1 li va
oferir en penyora de la passi6 amorosa que'l dominava.
Y al parlar de les llegendes erudites; c o m contraposades a les genuines del poble. no ;u11 pas significar que sovint aquest no les acceptl. Una llegenda es com una ron,
dalla o una can& que no cal creure que les hagin hagudes de ter u n p a s t o r , n n pages o bé un pescador. Totes
han sigut compostesper un individuo, lletrat o analfabet,
que ha sabut interpretar la manera de sentir 'del. seu po-.
ble. La cancb popular d e la «Dama d1A r a g ~ nva ser dictada per un poeta excels; y e n . cambi n ' h i ha que han
sigut compostes per gent grollera que han donat prova
d ' u n mal gust evident, com per ser celebrades entre un
, phblich tabernari.
La llegenda literaria ha d'entrar en la nomenclatura
llegendistica, per més que-sigui del domini de la literatura. Nascuda de l'interpretació popular o de la creacib erudita admesa pel poble, ha sigut desenrotllada per un
,
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prosista o u n poeta, ab afegimcñt de tots els elements que
S' han cregut necessaris per situar bé al lector, proporcionant axis tot 1' interks possible a 13assumpte. Unes vegades no hi ha cap fonament histbrich, com l'origen de I'escut catala fet ab la sanch d'Eri Jofre e l Pii6s; sols u n fet
indubtable. l'escut en,si, al voltant del qual s ' h i juxtaposen episodis y incidents nombrosos que acaben per enfos-.
q u i r al primer. L'assessinat dc l'abat Viure a Sant Cugat
del Valles y la mort d' E n Berenguer del- Coll, s6,n dos
successos plenament confirmat:; per documents autentichs,
q u e han fet nexer dues llegendes d'argument interessantissim. dignes de la ploma d ' u n Dumas o de la música.
d'un Wagner. E n tots els paisos s6n les mes estimades,
y quan troben un geni que les tracta, un Calderbn de la
Barca. u n Shakespeare, u n Chateaubriand o u n Mossen
t s l'humanitat per
Cinto', en surten les obres c a ~ ~ d a l que
sempre mes admira.
No S' han pas d e confondre a b les histories llegendaries; perque si aquelles s6n coinposicions literaries basades e n f e t s reals o suposats, aquestes sbn historie5 certes.
en les que S' hi descapdellen silccessos de trariscendencia,
herhychs y de gran relléu, al:; quals sovint els historiad o r ~hi afegexen detalls per aumentarne I7interks, per
edificar al. lector y per inspirar amor a la patria. E l microscopi y '1s reactius de la tritica han circumscrit el
camp de 1' historia a sos.veritables limits, perb han a m a rat Y humanitat d' excepticismc y d' ironía.. L'autor anbnim que va escriure « L a . f i d~:lComte d'Urgell» va pintar un quadro a lo Puvis de Chavannes, treyentne lo que
enlletgis el paisatge y afeginthi tots els e l e m e n t ~possibles.
de bellesa, composant un conjiint harmbnich que iés res'saltar la dissort del home, n o pas heroe esforcat, sinb
nobley digne. iiltima branca de la dinastia catalana, que^
moria corsecantse penosament als rigor5 del destiimplacable.
L'historia tata d'abans erz llegendaria. No's i r o p a - .
sava exclusivament 1'averiguai:ió estricta de lo succehit;
la guiava un esperit exemplar, plananthi sempre les normes del bon gust. y per axb '1s autors agermanaven
1' Historia ab l a Literatura. Me:itres 'i enteresa d' En Fiva-
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Iler ya mantenirse viva y 'S tenia per histbrica, semblava
que sos kmuls se succehien en elConcell de Cent; quan
se va saber que allb era ficció pura, I'esperit en va desaparexer de la nostra casa payral.
Les Ilegendes, plantes flayroses ab esplendida brotada
d e flors, q u e , eimaltant el camp herbat de 1' historia, en
treuen la monotonía a forca de repetirse sempre les matexes Iluytes y ambicions, tenen ben be una semblanca ab
.aquelles. N ' h i ha que sbn plenes d i vida, corpulents,
,damunt de bon tou de.terra assahonada, ab una ufana que
no pot passar desapercebuda a ningil; y altres, migrades,.
q u e ab prou feynes poden anar vivint, en el grapadet de
terra depositada en la poch determinada concavitat de la
roca. Perb, tant I'una com l'altra, estant ben arrapades al
terrer al qual deuen la subsistencia, en són ben caracteristiques. Llurs arrels van a xuclar tan lluny com poden els
elements que'ls són precisos per I'existencia, y axis veurem la flor de la llegenda actual. formada a b elements del
hieratisme egipciach, de la mitologia classica, d e l a rudesa
:germanica, de I'ascetisme cristia, de la fantasia sarrabina.
de la cavallerositat mitgeval y del natutisme renaxent. Les
Ilegendes, com elc vegetals, nexen d' una Ilevoreta insignificant, v a n fentse segons 1' especie y les condicions del terreny, treyent sempre brots que uns sbn de fulles vulgars
y altres de flors exquiside3,-que fecondades ab el pblen de
.I' analisis, produexen el fruyt u.tilissim a I'humanitat, a
cambi de marcirse la flor y acabant per desaparexer la
planta matexa. Perb no's pert. pas res en la naturalesa;
q u a n la planta-llegenda 'S mor, acabant son proces' vital,
les llevorsescampades tornen a grillar, a créxer, a florir ...
y axis infinitament, seguint les lleys de la creacib. Perque
sigui mes patent la semblanca, observi's que les llegendes
y les plantes que fan mes servey y que són ac'uradament
conreuades, I'home les espurga, les cuyda y fins les empelta; es a dir: en treu tots els elements nocius y n ' h i aie.geix violentment d'altres que res hi tenen que veure. Tal
volta podrien expresarse les lleys de la llegenda ( 2 ) ab els
simils de naxenqa, crexenca, brotada. espurch, empelt,
florida, fruytada y mort, que entendrien fios els més Ilechs,
e n substitucib de noms y conceptes~retumba~nts
que mólts

..
autors han donat. Els limits.d'aquest discurs, concretats
a donar una idea de lo que sbn les nostres Ilegendes, excluint lo que pugués semblar tina monografia di'dictica,
me priven dl'xtendre'rn sobre la materia.
Altres qüestions d e suma iniportancia he de dexar de
banda: els temes Ilegendaris ( 3 ) y '1 coteig per arribar a
I'averiguacib d' origens. La classificacib dels temes, principals y accessoris,, es una tasca m61t ardua, per ferla curta
y senzilla, ja que hi entren tots els arguments que l'imaginacib pugui arribar-a tracarsi:. Donar una sinopsis en
forma'ficilment inteligible, que ,':omprengui tots els mbvils
de i'activitat y del pensament h u m i , en-els diferents aspec, tes que poden pendre segons I'epoca, sexe y condicib de
les persones, tenint en compte i:I sens nombre de cornbi- .
nacions que entren en joch ab el menor incident, es lo
mateix que fixar les estrelles dtil cel, que ja es sabut van
aumentant enormemeht a mida. que's van perfeccionant
els telescopis.
E l coteig de les Ilegendes, en llur aspecte actual, per
veure'n les modalitats quepre5;enten segons I'ambient y
el- poble. a la vegada que a travers dels temps, per estudiarne I'evolucib, en pochs anys ha pres una volada grandissima, mercks als conexements de literatura, filologia y
mitologia comparades, essent uii dels sectors del Foiklore
que major interes presenta. E ~ i t r enosaltres hi ha pochs
que S' hi dediquin, perque axh exigeix un gran bagatge de
conexements y unes biblioteques copioses, plenes per igual
de textes antichs y dels treballs critichs d ' í ~ l t i m ahora.
Totes les Ilegendes han tingrit un origen, y modificantse, es a dir, anantse adaptant siiccessivament a la manera
de ser de I'epoca, han arribat f n s a nosaltres; unes, desvirtuades per complert, de manera que caldria mbita sagacitat per reconexerles en les originals; altres, a b els
elements extrinsechs cambiats, perb subsistint el fons primitiu, y, algunes, cense alteraci5 notoria.
L'arqueologia de les idees presenta per ara mbites
més dificultats que la dels monuments. Les nombroces
temptatives aislades, encara qu: deficients, y les escasses
reconstitucions de llegendes que han pogut ser seguides
fins a la naxenca, comencen a fitir el cami que ab el temps
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se presentara ben fressat y SOIS caldri recorre '1, ab I'esforc
coñsegüent, perb'sabentse de fixo alli ahont va. Allavores
la genealogia d e les llegendes sera una guía inapreciable
per ¡'historia de I'humanitat, perque constituiri'l proces
evolutiu de les ca,uses, a b 1' eclosib popular de les idees.
Servexi d'exemple la llegenda ben catalana del trobador Guillem de Cabestany y Na Saurimonda, casada a b el
Senyor de Castell Rossellb, d'aprop de Perpinyi. Encara
subsisteix la torra -per una de quals finestres va tirarse
daltabaix l a dama e n a m o r a d , a l saber que '1 cor que'l
marit venjatiu li havitifet menjar com si fos d ' u n a gazela
cacada, era'l del seu estimat. E l rey d' Aragb, Alfonsil, al
saberho, va fer matarlo, manant enterrar junts als dos
enamorats, en una matexa. tornba, devani' de la porta de
I'esglesia de S a n t Joan de Perpinyi. Sbn varis els autors
que asseguren haverla vista y fins donen el text de la lipida.
No cal a n a r a e s b r i n a r n e liveritat histbrica. Ja es sabut
q u e N a Saurimonda de Peralada, casada en segones nupcies en I 197 a b E n Rambn de Castell Rossellb, entrat ja
el segle xiii, va contreure nou matrimoni a b 1' Ademar.
de Mosset, quan E n Guillkm de Cabestany encara vivía.
S e tracta d ' u n a llegenda nostra del segle XIII, que
posteriorment va anar repetintse, transtormada a mitjan
segle xvr e n la que forma part dels ((Comptes amoureux
de Madame Jeanne Flore», suposantla. succehida entre
, duquesa del Rossell6 y '1 trobadoi
Kaymbn de ~ a s t e l la
Guillthn; Boccaci la titula [(Elpare c r u d e l ~ o, siguiTancret,
princep de Salerno, que va entregar el COI de Guiscart a
sa filla viuda Segismonda, qui's va envenenar, no podent
sobreviure a la mort del seu amant. A comencos del
segle xiv, E n Jakemon Sakesep copia la llegenda catalana
o s ' h i inspira, per fer eLe r o m a n d u chatelain de C o u c i ~ . .
A la fí del segle x v s e popularisa la del <rminnesinger»
Reimann de Brennenberg y la duquesa d' Austria, exacta
a. la nostra, perb no tan ben entesa en tots sos detalls.
Axb no vol dir que sigui originariament catalana; e s un
de tants temes folklbrichs que l'humanitat se complau
en anar reproduint y modificant per l'interes que desperta. Es com els temes de «la noya cense braqosn, de «la
donzella deslliurada de la voracitat d ' u n monstrei], de
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itl'anell Ilencat a I'aygua y restituit per medi d ' u n peix»
y de tants altres. El lay de Guiron del segle xii, m61t resumit en el poema de sTrista:i», de Thomas, ja refereix
que aquel1 va ser sorpres pel m a r i t , qui '1 va matar y ,
arrencantli 'l cor, va fer menjarlo a la seva dbna. No
tracto pas d ' a n a r seguint la llegenda ni de comentarla,
aduhint.les ramificacions directes que n' han sortides, axis
com.les curioses teories que hi Iian sentat els critichs Gastó
Paris, Enrich Hauvette. J. Cecioni y altres. Bastará citar
la part que fa al cas, de la llegenda de l'antich hkroe
nacional indi del Pendjab, Ra;alu. Aquest va casarse a b
Koklan,.la Ella d ' u n rey a qui havia guanyat jugant als
escachs, y mentres s'esta cacaiit, ella reb les visites d ' u n
princep vehi, Raja Hodi. Quan Rasalii va informarse de lo
que passava, al trobar a son rival va matarlo d ' u n cop de
fletxa, tallantli'l cap y treyeni- del cbs de la víctima un
troc de carn que va fer coure y servirla guisada a la reyna.
Ella encuriosida va p r e g u n t a r i quina mena de caca era
aquella. responenth Rasalu, que en vida constituia tot son
goig. Ella va ferse carrech al i ~ i s t a n tde la situació, y manifestantli lo odiós que li era .ib la venjanqa que s'havia
pres; va afegir que a la mort del q.ue el1 ins.iiltava seguiria.la seva, tirantse de seguit claltabaix del m u r del jardi,
arribant ja morta a terra.
El coteig y critica d e lec Ilegendes per la fixacib d'ori..
gens, porta a conclusions qu: sovint sorprenen per lo
inesperades, com les. vehernents sospites que va formular
E n Muntadas y Kovira respecte a la llegenda del SantGreal
(Sant Greal o Gresal y Sang Rt:al, sbn dos noms catalans),
que creu d'origen catala, t r o t a n t que'l Montsalvat es el
Montserrat (atribucib ja molt anterior), identificant a Parsifal oPer-si-val (nom catala) en Jofre '1 Pilbs; Lohengrin,
en Rambn Berenguer 111; la pedra Iluminosa, en 1' imatge
de la Mare de Deu; els guardadors del. Sant Greal, en els
monjos d e Montserrat; y fins veyent mbites relacions entre
.Fr&Joan Gari y Amfortas.
Les llegendes han sigut considerades en general com
badomeries, coses insignificants per ser contades a !a nora
del foch, tot entretenint a la cluitxalleta; Adhuch acceptantho en aquesta forma, S' hi ha de veure I'esperit bene-

factor de contiiuitat e n l e s generacions, que te quelcom
de maravellós y de transcendental a I'hora. Les coses que
atanyen al fons racial s'han d'apendre de petit, de viva
veu argentina de la rnare amorosa que inunda de goig incomprks. o ab les parades vacilants del avi, perb plenes
d'intenció, que sempre corprenen. Aquelles primeres idees
larvatiques, resten inactives durant mólts anys en el cervell
de la joventut, després la rahó les transforma en crisalida
y i'experiencia 6nalment les dota d"ales, fkntleshi empendre'l vol de la papellona.
L'historia descarnada y axerrehida no duria 1' entranyable afecte al terrer, com la llegenda ingenua, vibrant y
encisadora de formes. Prksa al peu de la lletra, sovint ens
induiria a error, peíb atenentnos al esperit," hi veurkm
I'evolucib successiva del nostre poble, ah les idees predominants en cada periode y en cada sotragada que la civil¡sació ha sofert, perque no pas sempre n' ha sigut ascendent
la marxa.
De les vagues reminiscencies que han arribat fins a
nosaltres d e l e s Hegendes primitives, pertanyents al home
prehistórich y als primers pobladors, res podem deduirne
del cert, com I'historia matexa, que per ara's presenta
com fragments d ' u n á troca molt embullada. Les supersticions sobre les ceraunies o ~ e d r e de
s Ilarnp, les tradicions
relatives als menhirs. dblmens y coves, aportaran sens
dubte, ab el temps, m61ti llum a aquexos reculadissims
temps de la nostra historia, en que per ara sols hi ha una
munior d'hipótesis. Fins lo que's conta de les poblacions
enfonzades en els estanys y dels palaus encantats que hi ha
a dins, com:de les gojes que tan abunden en les cavernes
y baumes d'aprop de I'aygua, en rigor no se sab si són
Ilegendes dels peiiodes lacustres o narraciones hasades en
les mitologies clhssica y germanica; per mes que sigui de
creure que al fons prehistbrich s ' h i hagin afegit elements
d e les esmentades creencies, tan prodigues de skrs sobren a t u r a l ~ hahitant per I'interior de )aterra, per sa superficie, e n e l si de les aygües y fins per I'ayre.
E n les llegendes del Melkarth fenici, lo mateix qu'en
els grechs Herakles y Zazynthos, S' hi veu clarament als
viatgers exploradors, que, vinguts del orient del Medite-

rrani vencent obstacles incomptables, se'ns enduen les riqueses a cambi d' iniciarnos en la llur cultura' qu' encara
informa bona part del nostre fons etnich: el gust per les
belles arts y I'afici6 al diner, podria dirse que sinteticen
I'influencia grega y fenicia.
L'Hercules tiri 'S confbn al) el grech. La tradici6 més
netament fenicia que hi ha etitre les llegendes catalanes
es la d'Hirim, delegat de sal<1m6n,que venia a les costes
espanyoles a recaudar de les colonies jueves els impostos
per erigir el fam6s temple, que la Biblia descriu. Els saguntins trobaren exckssiu lo qiie se' 1s hi exigia, perb conminats a aumentar enormemerit la contribució. varen envenenar a H.ir&m, rey de Tir, qui va ser enterrat allí
mateix.
Al Hercules grecb se'l pot considerar ben nostre, arribant a les costes de la Peninsula, vencent a Geri6, 'quals
ramats se Ii emporta, enamorantse de Pirene, fundant
m6ltes poblacions, entre elles Barcelona, lloch ahont va
rebre I'embaxada dels reys grechs que li oferien el comandament dels exercits que combatien a Troya y sent enterrat en aquesta ciutat, en el temple que pofta'l seu nom.
Segons altres Ilegendes, no va ser el1 el sepultat aqui, sin6
son fill Hispanus, que es el q u i va donar nom a Espanya.
Varies Ilegendes, totjust recordades en llurs incidents
capdalts. perpetiien la convivencia, ja q u e n o la dominaci6, dels grechs entre nosaltres. Servexi d'exemple la dels
amants de Santa Cristina, emuls d' Hero y Leandre, als
quals S' ha anomenat Karina y ~ a c t i f o n per
, als que'l mar
va ser temple y thlam de les tristes e'cpqsalles.
Els cartaginesos dominen !es Balears y la costa mediterrania, no pas sense lluyta, puix que '1 mateix Amilcar
Barka mor a Elx per 1' estrata1:ema d' Orisson, que lliga
manats de teyes enceses a les banyes dels toros, els quals,
sentintse cremar, varen arremetre furiosos contra'ls cartaginesos. desfentlos. Ben aviat se generalisa la lluyta entre
piinichs y romans, d e la qual en sobressurten les grans
figures d' Anibal y dels nostres heroes lndibil y Mandoni.
A travers de les llegendes se veii clarament el carhcter iberich, amich de I' independencia, demostrat no tan sols pels
dos capdills ilergetes, sin6 per m61ts altres, com Abeloce,
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Andúbal, Leoner, Amusit y Belistagenes. L'alianca feta ah
els cartaginesos no S' ha de veure, com una renuncia, sinb
com un medi d e contrarrestar el poder dels romanc, mes
absorbents y mes forts que '1s altres. La figura que's destaca per damunt de totes es la d'Anibal, que pren a Sagunt
t
y arriba a fer trontollar el poder
per o d i a la ~ c i u t a eterna11
de Roma.. al
inopinadament, després del costosissim,pas dels Alps y d' una serie de batalles en les que
queden destruits els exkrcits romans. La Ilegenda'l la
nascut a Menorca y '1 volta d'incidents prodigiosos en sa
vida plena de gloria, fins a la mort -obscura en la cort
d ' Antioch.
De moltes altres llegendes podria ferse menció, com la
de Tago, personatge rich y i n f l u ~ e n tde Dénia, a qui Asdrúbal va fer penjar d' una alzina per venjar lamort del seu
sogre Amilcar, morint a mans del esclau del primer, que
va sofrir ab valor sens igual les mes horribles tortures.
Els romans,ab ~ r o c e d i m e n t ssuaus o d e duresa, segons
les ocasions y les persones que'ls aplicaven, perb sempre
ab politica ben orientada, varen ferse amos de tata la Peninsula, havent d e lluytar sovint ab,els diversos pobles,
sense cap Ilac d' unid entre ells:Désprés d' haPer acabat ab
els cartaginesos, poch varen trigar en vencer als herbychs
Indlbil y Mandoni.
Allavores comenca la rornanisacib de la Peninsula,
quedant dividida en Citerior y Ulterior. La rebeli6 de Sertori. si ofereix mes garauties a I'existencia nacional, es de
totes maneres ab vistes a Roma; que tremola devant les
victories del militar afortunat. Els naturals se posen del seu
costat, tenint gran confianca en sa bona estrella, ja que te
una cervola blanca que 1' hi ha enviat Diana y que I'aconsella en totes les coses. En l a graa desfeta que infligeix a
Pompeu, pren a Liria. y una ~ o h o r rt o m a n a , excedintse
ubriagada per la victoria, comet varies depredacions, que
Sertori castiga durament, acabantse de guanyar la voluntat
dels naturals. Un dels incidents mes interesiants es el del
soldat que vol atentar contra I! honor d' una donzella, la
qual se defensa tan be, que ab els dits li treu els ulls, sent
poch despres executat en castich de sa conducta depravada.
Sertori es una gran amenaqa per Roma, que, no podeut
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vencerlo a b les armes, acut a la' traició, com abans havia
fet a b Vicaiiat, y comprant a Perpenna, fa assessinarlo a
Aytona;en
u n apat celebrant una nova victoria sobre'ls
ex.ercits de Pompeu.
Ve la pau a b August, y ben aviat penetra aqni la llum
del Evangeli, obtenint nombroscs adeptes, que n o poden
ostentar pdblicament llurs creencies.
Els a p b s t o l ~S a n t Jaume, San-t P a u y S a n t Pere venen
a predicar, extenent la fe arreu; Cant Pau posa per bisbe
de Tortosa a S a n t Ruf ( f i l l de Simbn Cireneu, qu'exten
el Cristianisme per Valencia). y tle Tarragona a S a n t EpaIrodites.
Mentrestant Herodes el Tetrarca, el que va p o s a r l a
tunica blanca a'Jesbs remetentlo a Pilats, desterrat, va a
parar a Lleyda, ahont mor, y sa filla la impúdica .Salom&
expira en. el Segre tot ballant sa danca lasciva, mentres el
gel que tot plegat se forma en la superficie li talla'l cap.
Pilats tambe, castigat per ordre de Tiberi, s'esta tancat
un any e n la torra del seu n o m a Tarragona. y podent sortirne a la fi, va errant pel món, apedregat per la gent, y,
trobantse e n les vores d ' u n Ilacb. se li apareix Jesos condemnat, y el1 espahordit se tira <le cap a I'aygua. D'allavores enca, sempre q u e a m e n q a tempestat y '1s niivols 5e
congríen alli. S' hi veu un home a b mantel1 de porpra que
S' afanya a rentarse les mans tacades de sanch, que may se
li poden fer netes.
L a fe ardorosa a b que S' abriica '1 ~ i i s t i a n i s m e ,dona
martres en abundor: Bonós y Maximia a Ulanes, sots Adria;
Magi a T a r r a g o n a y Eutich a Maiiresa, sots Maximi; Lluci8 y Marcia a -Vich, sots Traja Deci; Fruyths ab Auguri y
Eulogi a Tarragona, sots Valeriii; y '1s innombrables sacrificats pel crudelissim Dioclecii, que formen la eera dels
martres),, com: Eularia, Sever y Rledir, a Barcelona; Narcis
y Feliu diaca y FelIu africa, a Gercna; Vicens de la Roqueta.
a Valencia; Sixt y Hou, a Celra; Vicens, a Coblliure; Cugat
africa, a C a s t r o Octavia o sigui S a n t Cugat del Valles; Juliana y ~ e r n ~ r o n i a naa ,Matarb; Anastasi y companys, a
Badalona.
L'encantadoraingenuitat del poble, refiexada en aquells
prodigis, com el de Santa Eularia que, enduentse faldades
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de menjar de. casa per als pobres, y sobtada per son pare
aferrat al paganisme li pregunta: ?Que portes?-y ella temerosa Ii respón:. Roses;-y efectivament els trocos de pa
y de vianda varen quedar convertits en roses, tot y ser en
pl& hivern; en els avisos del Cel, com la reunid secreta de
t .
cristians per al nomenament de nou bisbe a la mort del que
hi havía, en que un colbm blanch va penetrar en les catacumbes y, posantse damunt del cap del texidor Sever, va
demostrar clarament que devia ser el1 1' elegit; les crndelissimes tortures soíertes a b tant valor; les cures miraculoses obtingudes per medi dels sants, tot segella noblement
una epoca de ferma creencia y de virior admirable.
Els barbres, atrets per les riqueses llegendaries del imperi roma y empesos els uns pels altres, passen els Pirineus y invadexen !a Península, portantho tot a sanch y a
foch. S e succehexen arreu escenes d' horrQr, sobre tot a b
els vandals, dels q 8 a ~ sencara queda vivent el.recort, a Valencia, de la mare famolenca obligada a mantenirse del
cadaver del seu propri 6.11, mort per falta d'aliments.
Els goths, auxiliais dels romans, venen a combatre als
barbres, y Ataulf s'estableix aqui, fent de Barcelona la
primera capital de la monarquía espanyola. Casat ab Gala
Placidia, germana de! emperador Honori y estimada del
general Constanci. se desenrotlla una vasta intriga politica
que determina I'assessinat d' Ataulf per Sigerich, qui passeja a la dissort;?da viuda com infelic esclava pels carrers
de Barcelona;. perb, prompte retornada al emperador, y
casada ab,Constanci, al morir aquest, governa en nom de
son fill Valentinia I'imperi d 7 0 c c i d e n t , donant llarch periode de gloria, I'iiltim que ?os anals registren. Una altra
gran figura histbrica, que, si no es catalana, a Catalnnya
hi.te sa llegenda totjust iniciada.
L a dominaci6 gbtica 'S caracterisa per 1' aspecte ferotge; I'assessinat esta al ordre del .día, y per ax6 no es
d'extranyar el cas de que Amalarich maltractes a s a esposa
Totila, per ser catblica fervent, la qual va enviar a son
germa, el rey franch Xildebert, el mocador a b que's va
axngar' les ferides que '1 barbre m a r i t va ferli en la cara;
la venjanca no's va pas fer esperar, y, entrant l'exercit dels
franchs sobtadamentza Barcelona. Amalarich no va veure

altra manera de salvarse que c<)rrer cap a I a S e u , ahont
per u n voler divi 'S varen tanciir les portes y '1 rey va
pagar la fellonia ab la vida, essent arrocegat pels carrers
y enterrat en un hort. L'esgarrilosa mort de Sant Hermenegild a Tarragona, manada pel propri pare '1 rey Leovigild, arria fanatich, es ben caracteristica tambéod'aquest
periode, lo mateix que'l castich al rebel Paulus, pres a
Nimes per W a m b a , en qual expedicib guerrera hi ha u n
episodi lleg&dari d'amor, entre la filla del rey Gilda y
Vurdesind, de valor probat, qui acaba per casarse ab la
p'rincesa.
La monarquía goda queya poch temps despres, victima
de sa descomposicib anarquica y devant 'de l'escomesa
d'un poble nou; fanatisat per M.ihomet y freturbs de predicar sa doctrina. Els exkrcits dr:l califa de Damasch invadexen el territori com una allau incontrarrestable; y se'ls
ha de reconkxer un esperit de tolerancia y una cultura
brillant; perb sbn invasors y per aquest sol fet se compren
l'odi que se'ls pogues tenir. a inés de que la predicacib
a ultranca d'una religib tan diferent de, la nostra havia
d'obrir un abim insondable entre ells y nosaltres. L'esperit senzill de la gent veu en els alarbs als enernichs pitjors,
y '1s que viuen aprop de les grans serralades cuyten a
fugir, amagant sobre tot les imatges perque no siguin profanades; la terra ;'obra en mblt: indrets per engolirse les
monjes, de les quals continuen jentintse'n els resos; y se
succehexen els miracles pels quzls se mostra I'adjutori d e
la voluntat divina,
L'element amorbs, desenrotlat en arguments sensacionals, el gest cavalleresch y les fantasies de palaus encan. tats contenint riquissims tresovs, van barrejautse ab les
escenes beliques y '1s actes de ~;inatismebarbre, que despres del esplendor del califat dc Cbrdoba y del esmicolament dels reyalmes de Taifes, ,,aren anar fent en realitat
els obcecats sectaris morabits y alrnohads, vinguts de diversos punts del Africa. En cambi, abunden les escenes
de rescats de cautius y de coilversions, per intercessib
divina.
La dramktica llegenda de Munuci, enamorat d e Lampegia, filla d'Eudes, que, casantse y anantse'n a -Llivia,

se &u perseguit per Gedhi-ben-zeyaq, havent de fugir y
essent atrapats a La Molina, ahont després-.d'esforcada
resistencia el1 es mort y esquarterat y ella, leta presonera,
es duta al harem de Damasch: aquesta Ilegenda. diem,
obra la serie de narracions amoroses que, mes o m e n y s
autentiques, aparexen en rnolies poblacions: la referida
anteriorment de Canet de Mar; la d7Almandhiry Adelaida
de Cardona, la de Zeiri y Elionor de Caldetes, la d e Zelma
y Victor de Manlleu, y rnbltes mes encara.
Mallorca y Valencia, ahont varen estarse'ls infidels fins
que'ls en.va treure'l gran rey E n Jaume, conserven móltes
tradicions moresques. algunes d' ellesben originals. L'encantament d e la filla de Ben Tahir, «Flor dels j a r d i n s ~ .
en el fastuós palau-soterrani de Mogent; e l trist captiveri'
d'Abdelaziz 11, venqut per Aben Gania. últim wali de Valencia; la tragica fi d'Aleydah, q,ue volia proclamar a son
fill Abdelaziz 111; la magnanimitat dnAlmira-Almominiz,
rey de Ciurana, concedint Lardeta al anacoreta Poblet,
que mes tart ~ a m b nBerenguer 1V va transformar en el
monestir celebre de I'ordre del Cistell; el salt de la Reyna
mora de Ciurana. filla d' Almonaziz, per no caure en mans
del exkrcit del esrnentat comte; l'abnegaci6 de l'abadessa
Matruit a b les monges de S a n t Pere de les Puelles al ser
presa Barcelona per Almanqur,.que varen preferir mutilarse horriblement la caraJa ser protanades; la conversi6
d ' Amet, fill del reyetó de Carlet. que fa abjurar. e l mahometisme a la seva fimilia, essent crucifikat y santificat ab
el nom de S a n t Bernat d'Alcira, y varies llegendes mes
que podriencitarle.
Paralelament a la conquesta agarena y establiment a
la Península de sa civilisació enlluhernadora, desde certs
punts de vista. per tot alli ahont l'aspre naturalesa ho
perrnet, en el Nort; se funden estats minrísculs,.organisats
a corre-cuyta per l'esforc d'hornes patriotes y creyents,
que no volen viure en contacte a b i'invasor en les ciutats
y planuries. Llochs inaccessibles que van axamplant els
dominis. transformantse en comtats o reyalmes, van recouquerint el territori a b forca pena fins al segle xiii en
q u e ' s veu ja 1"empenta decisiva de les armes cristianes.
Les gestes totes d'aquest lapse de temps, desde l a vuy-

tena centuria fins. a la poixanca mediterrinia sots el rey
E n Jaume. formen una serie de cicles l¡egendaris, que
esperen encara '1 poeta kpich que '1s canti y '1s artistes
en les diverses branques que'l:; interpretin. Dels modestissims comenqos en Montgrc'ny, Urgell. Pallars, Cer:
danya, Besalu y altres punts en que primerament va organisarse la defensa, fins al poCer de les armes catalanoaragoneses per mar y per terra, se va desenrotllant una
acci6, crexent sempre en intensitat. en la qual hi aparexen figures de primer ordre del tremp del Comte 1' Arnau. tan desconegut com En Ilotllant, perb no menys
important, y al que una equivocada interpretaci6 fa del
segle xiv; d ' E n Jofre el t'ilbs, fundador de la dinastía
que va acabar ab Marti 1' i-Ium+ i:n el segle xv y '1 que ab
sa propia sanch va l¡egar el bl;is6 a Cata16nya; d e ' R a món Berenguer 111, el que, torrant pels €urs,de l'honra
entelada de l'emperatriu alemanya Matilde, venc en la
palestra als miserables calumniadors; y de m61ts mes hkroes que '1s podien igualar en vsilor, encara que no en tan
alta alcurnia. E n els primers temps. Carlemany ab son
nebot l'herculi Rotllant y son fill Lluis el Piadbs, ajuden a la Reconquesta, y la presa de Gerona y de Barcelona adquirexen els caracter: de veritable's epopryes.
Carlemany realisa fets d'armec impossibles. foragitant als
moros de per tot;' funda iglesit:~y monastirs y defensa
ah tant brahó el cristianisme, que mes t a r t , se'l adora
corn a Sant. La vella Catalunya esta tota plena de recorts d'aquexos braus homes. que varen inspirar una
literatufa tan tipica com la d r les cancons de gesta y dels
libres de cavalleries. barreja de personatges homArichs
y de fantasies orientals, ab intervenci6 de sers sobrenat u r a l ~ .drachs monstruosos, espases.de virtut,aparicions
celestials y gegants terribles. Els elements poktichs hi
c6n tots: els fets histbrichs eii essencia els confirmen;
els noma topografichs els hi donen valor y els llochs y
runes de manera ben patent els proclamen.
Erigit primerament el marquesat de Gocia y despres
la Marca Hispanica t e n i n t per capital a Barcelona, les Ilegendes recorden fets ab marcat sabor d'epoca. com la
traicib del comte Bera, cridat per i'emperador a judici de

Déu.y vencut en combat a cavall; I'assessinat pel mateix
Carles el Calvo del nostre comte Bernat, acusat d'adulteri
ab I'empera'triu; el singular combat del cavaller Spes y
mes tart del mateix comte Zinofre ab el drach de Sant
Llorenq; el miracle de ressucitar Riquilda, filla de Jofre
el Piiós, morta per Joan Gari desprks d' haverne abusat,
el qual va ser condemnat a viure com un irracional, fins
que'l nen Miró per bocade Déu va perdonarlo; y altres no
tan importants, fins al temps del referit Jofre, ab qui comenten els comtes hereditaris. Borre11 11, gran amich del
monjo Gerbert, que despr6s va ser el papa Silvestre 11 y
que'l va d u r a estudiar a Vich y a Ripoll. va veure's invadit el comtat per Almanqur, y a Matabbus va ser desfet,
reconquerint el territori ab els uhomes de paratgen, perb
venquts mes tart y acorralats aprop de Sant Miquel del
Fay, vac'en morir tots y els caps nacen ser tirats pels
moros a dins de Barcelona per sobre les muraHes, perque
els defensors vegessin que tota resistencia era iniitil.
L'expedició a c b r d o b a en temps de Rambn Borrell es
un ressb fidel de I'ardidesa catalana, y '1 r a p t e y assessinat de N'Almodis, esposa de Ramón Berenguer 1 el Vell,
per I'hereu de la corona Pere Ramón, fill d'lsabel de Beziers, un tragich episodi de les intrigues cortisanes.
E n Ramón Berenguer, anomenat «Cap d' Estopes »,
associat al govern comtal ab son germa Berenguer Rambn,
mor traydorament assessinat per aquest en el gorch del
Comte; no ¡luny d'Ilostalrich, ab motiu d'una cacera que
varen anar a ferhi. Dut el cadaver a Gerona, al cantarli les
absoltes, el falcb senyala al fratricida y cau mort. mentres
E n Ramón Folch de Cardona'l desafiava y anys mes tart
el vencia en lluytanoble en la cort d' Alfons VI, anaotse'n
E n Berenguer Ramón 11 a expiar son crim a la Terra Santa, conf6s entre'ls creuats innombrables.
Mentrestant, el cavaller Soler de Vilardell reb;a de les
propies mans de Sant Marti, disfraqat de pobre, I'espasa
maravellosa ab la que va matar el terrible drach que tenia
espahordit tot el Vallks, morint el1 tambk a conseqüencia del veri del monstre, que inadvertidamentli va,anar
regalimant de I'espasa a la m i .
En temps d ' E n Ramón Berenguer 111 el ctGran11 Cata-

lunya comenta a ser una potencia mediterrania, y es d'admirar en el gran comte I'espont;inia defensa de I'emperatriu alemanya Matilde, lliurartla el1 sol de sos falsos
acusadors vencuts en la palestra de Colonia, gesta comentada ab admiracib per tota 1' Europa y detallada circumstanciadament en les histories cat;ilanes.
.
L'esperit cavalleresch se doiiava la m i , com es ben
sabut, a b el relligiós, y aquesta &poca, plena de fets de valor
personal en sentit altruista, la veyemcoronada per les virtuts més excelses dels sants varons catalans Ot, bisbe de la
Seu d'urgell; Kambn Guillem, bisbe de Roda, y Olaguer,
bisbe de Barcelona, que la Iglesia va canonisar y dels quals
la fama ha escampats els prodjgi:s obrats y la Ilur 'saviesa.
E n Ramón Berenguer 1 ~es' digne continuador. de la
dinastia, per son brahó y nobleija. De mblt jove ven$ en
judici de Déu en camp clos a Ram6n de Castellet, massa
ensoperbit en sos drets, y mes tart, corpres devant del valor
desplegat per un cavaller misteri6s que havia pres la cuda
per assalt en la creuada contra 'I'ortosa. 1' obliga a axecarse la visera y a revelar son nom, veyent ab sorpresa que's,
tractava de son enemich perso~ial E n Pons d e Cervera.
que li havia raptat sa germana Mahalta, a qui no solament
va perdonar, sin6 que li va doriar ['abracada de germanor, Lom l'havia donada abans a En Guillem Ram6n de
Montcada, que havia tingut la gosadia de rebelirseli obertament, per lo qual va desterrarlo.
Es u n periode.de 1' historia tan notable en fets d' armes,
que fins les dones en varen realisar u n a Tortosa, en ocasi6 d'intentar rependrela els infidels; y ho haurien conseguit, a no ser l'abnegaci6 de les tortosines, que, vestint5e
de soldats, aparentant una suma de forces qu'estaven
lluny de tenir, se bateren a destralades;. per lo qual les hi
va ser concedida I'ordre de la Destral y vari's privilegis.
que ben guanyats se'ls tenien.
La creuada contra '1s fanhtiths almohads va portar a
la conquesta d' Almeria, ajudanihi valiosament I'esquadra
catalano-genovesa .comanada per En Galcerin de Pinbs.
que juntament ab En Sancerni 5 aren assaltar les muralles
y pendre la ciutat. El tresor rnés preuat que hi tenia la
rnorisrna, era'l Sant 'Greal esnlaragdi, que'ls genovesos

varen cuytar a quedarse com a boti més vaiibs. La victoria
va ser esclatant, perb 1' afany dels nostres en ser els primers assaltants, va ser causa de que '1s esmentats cabdills
quedessin presoners dels enemichs y duts de seguit a fora,
exigint per llur rescat un veritable cabal en or y especies;
y lo més trist era que S' hi havien d' alegir cent done el le,^.
Els vassalls de la baronia de Baga varen pagar aquest:
odiós tribut en I' irnpossibilitat ab q u e ' s trobaven els senyors de ferlo efectiu. ab tot y estar disposats a desferse
en absolut dels bens per evitarho; y quan el trist seguici
feya via cap a Salbu per embarcarse a b destí a Almeria,
varen toparse a b els dos nobles que per gracia divina1 havlen sigut deslliurats del captiveri.
La pocsessib de la Provenqa va estrenyer mes encara
els vincles de germanor a b a q u e s t poEle de poetes y galantejadors. sent els comtes de la casa catalana els gran5 prop u l s o r ~de la Gaya <Ciencia, mentres - que a Catalunya
S ' inaugura la monarquía aragonesa a b un notable esplet
de la literatura provencal, que's complau en conr'ear el
mateix rey Alfons l.
Protector decidit dels trobadors Pere Vidal de Tolosa
y Folquet de Marsella, va ser rival del inspirat Bertran de
Born; y en son t e m p s e l cinich Guillem de Bergadi, famós
aventurer, interessa y escandalisa a la vegada, ab.ses delicades poesies y sos sagnants sirventesos. Els temes catalans
arromancats en provencal, se propaguen per tota Europa,
com els amors d ' E n Guillém de Cibestatiy y Na Saurimonda de Navata; d ' E n G e r a ~ ot Grau de Rosselló y la
. que filava; d' E n Pere de Provenqa y la bella
reyna ~ e r t ala
Magalona, filla de comte de Barcelona y altres.
Alta espiritualitat, fervent zel religibs y gent ben ague-'
rrida, eren la característica de Catalunya, que, al 'trobar
monarques c o m E n Pere {l Catblich, f a u m e '1 Conqueridor y Pere '1 Gran, omplen l'historia de fetes memortibles,
corresponents a u n imperialisme atrevit y a u n a política
ben definida enlla dels Pirineus y de les costes africanes.
La creuada contra'ls albigesos, veritab1e:allau del Nort contra el S u d de Franca, defensat pel rey E n Pere, y sa desgraciada mort a Mur'et, dbna'l cop fatal a I'expansib per
terres franceses; peró, d'allavores en@, els paisos que

voregen el Mediterrani pel Nori: han d'acceptar la lley que
els nostres reys els.imposen.
La rapida conquesta de Mallorca y la de Valencia a b l a
guerra que se 'n va seguir, constituexen dues grans empreses guerreres, portades a tei'me ab la precisió m8s gran
y a b valor.temerari. Els inrideiits poetichs en que la Ilegenda S' hi ha esplayat, S' hi troben segellant ben be I'epopoca: la forca del gran rey com altre Carlemany, les intervencions de Sant Jordi afavoririt les armes cristianes, els
origens nobiliaris com I'escut dels Montcades y '1 nom dels
Llenqol, les .tradicions piadoses,, com la fundaci6 de la catedral d e Mallorca, el desc'obrinient de la Mare de Déu del
Puig a Valencia, els corporals d e Daroca, y fins no podia
faltarhi la lluyta ab el drach, per més que'ls historiadors
hagin trobat que axb e s , senzillament la corrupcib del
cabdill Al-Azdrach, que intentava rependre la ciutat del
Turia.
La fundació de la generosa ordre de la Merce per la
r ~ d e m p c i bde captius,; en virtut d e I'aparició de la Mare
d e Dbu en Divendres ~ a n at Fere Nolasch, preceptor del
rey, Ramón de Penyafort, son confessor, y al mateix E n
Jaume, es u n fethistbrich d'alta trascendencia, envolcallat ab les gales mes poetiques.
El regnat del rey Conqueridor marca en son mbs alt
grau I'esperit de la terra. y per axb .la llegenda se. n'apodera desde la naxensa fin5 a :a mort, en que; al dexar
aquesta vida y l l i g a t y tot al ,:avall, guanya una batalla
als moros. Els prodigis són inmmbrables; els sants, a mes
dels dos re.ferits, no són pas esc~ssos,puix els taumaturgs
Sant Bernat .Calvó y Sant Ramon Nonat s6n també coetanis, y la matexa reyna mare, Nlaria de Montpeller, mor a
Roma en olor de santetat, exactament com la princesa-Na
Sanxa, que disfrecada,se'n va a Jerusalem a donar terra
sagrada als;morts, com fra Jauine Puig, que mor escorxat
a Sephet, despres d' haver defensat el castell a b insuperable coratge, contra Bibars I'ussurpador de la corona egipciaca. Les exaltacions cavalleres.ques ab intervencions maravelloses, se troben arreu; y axis la celtica fada Morgana
e n c a n t a a Ramón de Guardia iiprop de Montserrat y les
espases de v-irtut donen la victoria -sobre '1s enemichs;
3
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perb ,no deuen usarse en el deseximent entre cavallers,
segons I'etiqueta observada: motiu pel qual es anulat el.
d' E n cabrera y E n Centelles, per haver usat el primer
una de dites armes.
El curt regnat d' En P i r e 11 el Gran moStra a 'Aragb
a b tota sa poxanqa les lluytes ab els francesas, prenen el
c a d c t e r de gestes gloriosissimes per m a r y per terra, que
si no fossiq detalladament comprovades y conegudes per
1' historia, semblarien mes be un cicle llegendari per I'estil
de la guerra de Troya, en lloch dels fets realrnent succe-.
hits: a Italia, a Burdeos (ahont el rey te la gosadia d'anar
a batres ab Carles d'Anjbu, qui prefereix prepararli iniitiiment una trampa a comparéxehi com S' h a d a compromes), al Emporda y a G e r o n a , ahontles mosques de Sant
Naicis fan fugir als enemichs. que a Paniqars sbn totalment
destruits, despres d'haver dexat passar ab un be11 gest
d e cortesia al malalt Felip 1' Atrevit. Una ratxa potent de
flayra santificant embauma tambe'l regnat ab Pere Armengol, de la familia d e l s comtes d3.Urgell; ab segimbp.
rey de Borgonya, que se'n vé al Montseny, y abNaIsabel,
reyna de Portugal y filla del rey En Pere. Completen el
q u a d r o les grandioses figures de 1 : - ~ r n a ude Vilanova y
d' E n Rambn Llull, que arriben fins al regnat de Jaume 11
el Just. Filosops; literats, cientifichs y donats per tant a .
les arts; que ara se'n.dihuen magiques, sbn sabis de primer ordre de fama mondial,qual activitat inverosimil esta
infiltrada dellegendes y aventures.
En ternps de Jaume lI té lloch l'expedicib. a Orient,
abundosa en fets d'armes que semblen increibles, escenes
tragiques que cada una d'elles pot esser I'argurnent d ' u n
drama sensacional y. aventures novelesques com les dels
llibres d e cavallerles. Un escamot de catalans en terres
llunyanes conquereix imperis: ven$ als'tlirchs, els enemichs
mes ferms del cristianisme; funda estats, y s'ha de sostenir sol contra tots els pobles nrientals y occideotals. Les
llegendes que s'en conexen npmés c6n episbdiq¿es, y si
syhagues'sin anat aplegant, elles soles haurien bastat per
fer l'epopeya de laraca.
Els abusos dels nobles ~ r i , ~ i n infinitat
en
de fets plens
de color, com miniatures dels llibres d e I'kpoca; axis se
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troben varies tradicions referents a la odiosa servitut
anomenada jus p r i r n ~noctis (com la-pretinguda pel fals
S e n y ~ del
r Col1 en temps d' Allons Ill), algiin cas de venjanca repulsiva presa per persona de vida disoluta (com
i'assessinat del abat Viure a Sant Cugat, per En Berenguer de Saltells, en temps d'E:n Pere 111 del Punyalet) y
idilis amorosos com el d'En March del Castanyer y Faneta, que han inspirat una novela.
Al arribar el segle xv les llegendes ens indiquen principis de' descomposicib general manifestats en certs casos
d'excepticisme, com el del a v e n ~ u i e rfra Anselm Turmeda,
h o m dotat de.grans condicions. Els nostres reys Joan 1
el Catador y Marti 1' Huma, ab tot y les bones condicions
que reunien, no 'eren del tremp dels Peres y Jaumes. Per
altra banda, el cisma' dfOccident duya malmenades les
Geencies y semblava que un verit de pessimisme bufes per
tot; es axis que, al enfonzarse '1;i torra ,Geronella, s'interpreta corn trist pressagi, que's veu confirmat a b la mort
d' E n Marti de Sicilia.
Aragb no te sueCessor directe, y C a t a I ~ n ' ~que
a , vol a
n' E n Jaume d1UrgeIf, se veu perduda per les intrigues
estrangeres y sobre tot per Iateriacitat del papa Benet SIII,
que, prescindiet d e la justicia, no penca mes qu'en assegurarse la tiara que li fuig p e i rnornents. Son confessor y
secretari, Era Vicens Ferrer; hoine de gran saviesa y que
en el sentir de la gent va auriol;it de prodigis, ab-la forca
de son prestigi acaba per i m p o s . ~en
r el Parlament de Casp
a Ferran 1 d' Antequera, quedart la dissortada familia del
comte d' Urgell protagonista d una de les llegendes m &
infortunades qu'esmenta I'historia, en la que els fets fanamentals sbn' tigorosament aiit&niichs. No 's. pot dir lo
mateix de la d ' E n Fivaller, una de les fetes mes sabudes
en els acontexements de Catalunya, de la qual, sense alambicar mblt, se veu el partit pres a b qu&va crearse.
L'esperit patribtich va esmortehintse, sofrint una gran
decepcib en?temps de Joan 11 ab la mort del estimat princep de Viana, qu'es venerat ccim a sant. Per axb en la
guerra contra Lluis X1 se sublic2a'i'acte herbych d e Joan
Blancas, defensor de F'erpinyA, fentse una llegenda altament dramhtica, igual en essencia a la coetania del batlle

del castell de Peralada, preferint que li sacrifiquin el fill a
entregar la placa sitiada.
Sernblen les Últimes espurnes de la foguera pairibtica,
en'la que només hi queda caliu. En endevant, continúen
les intervencions divines; les prodigioses vides de sants
varons, com Ignasi de Loyola, Nicolau Factor,Lluis Beltran, Miquel dels Sants, Pere Claver, fra Benet de les
Llanties y Joseph Oriol, que rnorí a comencos de la divuytena centuria; la supersticib general vku bruxes. en
tots indrets, contantse 'n histories' esborronadores que
encenen a centenars de fogueres, ahont moren crernades
infinitat de persones ignoscents; els lladres infesten els
camins y segresten' a la gent rica per exigirlos forts rescats,.admirantne'l poble les proeses, rnentres riu sorollosament dels acudits dels rectois de Vallfogona, y de la
Vola, anantse forrnant una escola de mal gust. La guerra
dels Segadors, acabantrab l'últim ressb dels nyerros y
cadells, inspira ja ben poca cosa que S' ho valgui, y la noble
figura d ' E n Bach de Roda queda ofuscada devant de la.
.
Serrallonga. La
popularitat d' En Rocaguinafda y d' ,En
guerra.de'Successib ja no té Ilegenda, com no sigui algún
que altre insignificant episodi
E n 18successíu, les llegendes i b n massa vulgarsi el Cerra1ler;Pau Gibert y. una pila de lladres y contrabandistes,
hornes atrevits s e n i dubte, abalgiin altre, celebrat per ses
astucies, com E n Tinyeta. Fins de figures de gran valua
com el mariner Barcelb, En Manso y En Prim, ídols del
poble, no S' én citen mes que incidents, exagerantne; si a
mi vé, el valor y les condicions personals, perb sense les
lluissors apotebsiques dels hkroes consagrats per un poble.
Potser ha passat poch temps encara. L'evolucib de la
llegenda segueix entre la gent, e n e l sí de la qual va ñkxer,
y mentres conseivi I'anima, anira fent, més o menys depressa, el texit de la fantasía.
Per axb es que,cal fer recerques metbdiques, recullint
els mes minims indicis y les dites de comare, tan rebutjados pels historiadors moderns, a fi de reconstituir les
grans figures llegendaries, com el Comte I'Arnau, protagonista de la futura epopeya catalana. D'altres n'hi ha,
com En Verntallat, el gran capdill .dels remenses, a qui
'
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ab prou 'feynes se'l cita en les histories, y es impossible
que per sa alta significaci6 en els destins dels humils pagesos no se'l veges nimbat de riistica poesia; E n Rogen
de Flor y En Berenguer d' Enterca a Orient: En,Roger.de
Lluria; vencent a tots els enemichs per mar, com'Aniba1;
Gala Placidia, y fins, tal vegada, la matexa Lucrecia Borja,
de qui ara es& reivindicant la Iioha memoiia, han d'esser
coneguts pei le$ Ilegendes, que, com focos potents de Ilum;
irradiin el. pensament y la tradició de Catalunya. assadoIlats de virior y de bellesa.
La llegenda es, donchs, la.poesia de i'historia. Producte tan aviat imaginatiu y d i la deficient interpretacid
dels fets, com d e I'ekaltacib de les-gestes memorables,
sempre hi batega'l cor del polile, ja que es creacib seva,
a la vegada que representa quelcom d'inteñsament *iscut,
fós dintre l'anima nacional, que, com gemma preuada,
presenta una munior de facetes.
La llegenda no e.s pas l'historia pura, ofegada e n u n
mar de dates, cotetjos y a1ambii:aments de critica. E s I'esperit de I'Historia, que's substreu a les asprors de la
realitat y tracta als personatg:~ tal com havien de ser,
seguint les normes racials del poble que'ls venera, erigintlos en models de fortitut, de santedat, de malvestat,
dl enginy o d' heroisme. L'hlst3ria fa constar els fets y la
Llegenda'ls interpreta, pero r.o pas a b ra fidelitat de la
fotografia, sino ab el bon gust ii'obra pictbrica exquisida.
Per axb la llegenda precedeix a I'kistoria. com els
crepuscles antecedexen al dia y a la nit. Els fets histbrichs,
m d s o menys importasts, se. succebexen per tot arreu;
perb I'esperit etnich els glosa a b un cert partidisme, els
sublima y va creant 1'irea nacional, a despit dels cambis
de frontera que originen les guerres y '1s tractats. Grecia,
qu'era un conjunt d e pobletsy petites valls. va saber convertir ses lluytes vehinals en empreses d'armes formidables, transformant sos guerrers en seniideus y ses bregues
en epopeyes. Y, per contra, diferents pobles qu'en llurs
invasions Paren sotmetre tot quan se'ls va presentar al
pas, fundant estats vastissims,.no varen tenir qui'n cantés
els fets memorables. Per axó Grecia va continuar propagant .son geni desprds de la conquesta romana, y quan la
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funesta dominació .turca de cinch segles semblava que
I' havia anorreada, se' 1' ha vista ressucitar, reconquerint a
penoses estrebades soncasal europeu, y acabara per posseir les vores del Arxipkkach. E s l a forca de la aTeogonia)~,
de 1' «lliadan y de 1' ~Odissean,aplechs de Ilegendes que
j a d ' u n bell comenc vareri tracar el pensament religibs y
nacional dels helens. Tal vegada si'ls huns, vinguts del
cor de I'Assia, haguessin tingut qui hagués fet I'nAtileida~),
S' haurien quedat dominant tota I'immensa faxa central
europea que varen subjugar; pero no seguien la claror
del este1 de la poesía; sols-els guiava el desitg vehement
d'apoderarse de lo d'altri. y darrera d'ells dexaven unicament Ilurs petjades sangnoses, barrejades ab les llagrimes
de les victimes, com rosada detristor que amarant la terra
en feya.sortir, per als pobles vexats, la tktrica llegenda
d' Atila.
Nosaltres reunim ab amor insignificants trocos de terriqa y fraginents de columnes, omplintne vitrines y prestatges de museus, mentres I'obra d'una ma, per barrohera
que f6s, ens dongui sols lleus indicis d'un detallet obehint
als canoes d ' u n art, al gust ci'una epoca. Y per altre cant6
mirem ab llastimosa indiferencia com se va perdent la
quintaessencia del esperit d'aqnella &poca,cristallisat en
Ilegendes,.que es el qui, en:ultim resultat, guiava la m i ,
duent 1' espasa 'del cavaller, .el breviari del sacerdot y '1
cisell delartista.
Del material llegendaii aplegat fins avuy, ben poca
cosa serveix; hi ha mes de la cullita dels autors que 1' han
~ u b l i c a t que
,
de-la font popular d' ahont brolla (5). Hem
d'afanyarnos a recullirlo metbdica y pulcrament, ab el
mateix afecte que's guarden les ceiidresdels predecessors
y ab el compteque'ls pagesos tenen en no perdre la llevor.
de la sembradura. Perque les Ilegendes, be11 ideari retrospectiu delspobles, ennoblidores del esperit, que contenen
en germen els poemes, tragedies, eglogues y les accions
totes que.19,artdesenrotlla en sesmiiltiples manifestacions,
s6n, a la vegada, les santes dexes del avior y '1 Ilevat
fecond per les generacions;successives.
'
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NOTES
(1) S ha d'eotendre per 'Llegendes nostres.; totes aquelles pertaoyents ale
paiaas de parla catalana y lea de persooiitgen catalans, encara que siguio en
altres baodes.
(2) Per En Rosibres queden reduhides e: 1, L/zy dcLr orifms; 11, de Icr IranrpaIicwm, y 111, dr fe9 odoplariorr$. En Van Genncp no hi ven m&%
que localisorió y d r s
loraliroriú; iindfviduaiisnrió y drsindiuiduoii~ició;Irmporaciú y d<demgoraciÚ,y conuergmrfa y dúrocin'ió. En Beoigni, referiotse r~ la transformacid dels fets histbnchs
en Ilegeades, anunefa '1s següents principis: l:, Mlgalorb (puantilotiniua, dr~niatiranf
y n l o l h l o l ; 11, Arguro~%y IIIII, í'oui>iatorb.
(3) En J. G. d'Hahn en se. aRondalles ;rogues y albsneses. va donar una dassificnció general roodslllntica, aplicada anis mateix s les Ilegendes, puix 1s majoi
part dels temes (en nombre de 40 ab vsries subdisisions) pertanyea de plb a les 61'
times, com Psiquis, Melusins, Peo&lap, Anfiiin, Edip, Daoae, Andrhmeda, etc. En
Benog-Goold en va Eer un sltrs per I'estil, potser mis s e ~ z i l l sg beu e n t s e , compreneot'solament 33 temes.
(4) V:giila mooograha d'Eo M. Muntadas y R o ~ r s ,
'Probable orig=ocstsla
de les Ilegendes del Ssnt Gisal. (Barcelona, .L'Avenp, igm; tiratge spart del
rBmtlleti del Centre Excursionista de Cataluiiyi.).
(5) Tors els autors d'sbaos. qui m& q u i menys iotercalsven les Ilegendes en
lea crboiques y hietories, degde I'aobnirna iipollesa 'Gesta comitum Bsrciooneosium. c o m e n ~ e d aen el segle xi, fios als *Anales de Cstaluña..d'Eo Feliu de la,
Peña, del 1709; alguna. com Fr. EsteseBsrellss eo .Centuria. (rbo),ja no insertasen
Ilegeodes, sino pures fsntsiles. En els nostre!..temps, En A. de Bofsroll, En Bslaguer
Y En Capella, s6n eln que s'hsn dedicat m& a les Ilegendep, des de uo punt de vista
se pot dir literari y '1s dos primer3 rsren escriure totsels feti culminantr de la n o ~ t r P
historia, en forma de curtes narracians noveier~ues.Les Ileeendes ieligioses, erpecialmeot vides de Sant9,hao farrnat molts vol ims de .Plos Sanctorurn., del segle XIV
6;s al del P. Dam&oech,del ,602; haventhi rina grandissima quantitat de llibrets de
carktet popular,sobre hagiografia y imaiges mirsculoses, principslmeot de la Mare
de Den. L'obra de N a Agna de Valldaora, c'iradicions religiases de Cstaluoya., es
ben apreciable. Qoan vsren comeogar els auiois n cedyirie m& a lo trsdiciooal, va
.ser sl publicar splechs comercals y locdi, com Mooien Cinto, En Belagoer y En
Carreras Candi ab I&EIlegendes de Mooiseirat; En Msspona y Labrbs, ab les del
Valles; Na Maiie de Bell-llocb, ?b les del iflontseny; En Chsuvet, ab les del Rosse116: Eo Berga y Boix, ab les d' Olat; y En Mortinell, ab les de V d s ; per mCs que
encara algoos, com En Tarreot,ab les de M~inllen:En Perales, ab les de Valencia, y
En Manaut. ab les deLlivia, se preocupayeo m a s a de fer litersturs. Es¿arnpades en
saries obres, n'hi ha d'Eo Parcerisa, P. Biiz, Bertran Bro$ Apeles Mestres, A. Mas.
riera, Rambn y Vidales, Gsieia del Real, A. Bulbeos, Pompeu Gener. Vergés y
Peull, Mossén Aleorer. Serra v Boldh v d'dtres. Findmeiit. se'n troben moltlssimes
de perdudcr eoite les publicacioor pciibdiqr et, havcnthi a l p o autor que leo seriava.
eom Ea Cines& ieunla les del Ripollk y val1 dc Riber.
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RESPOSTA

No hi ha res que dongui tan clara.idea de la perennitat
d'una institucib, com la renovacib incessant del5 elements
que la Composen. Si, hipotbticátnent, la nostia Reyal Academia de Bones Lletres, al pendre la seva actual configuració definitiva, hagués pogut se!eccionar els seus trenta sis
membres d e m a n e r a tal que encara a p u y tots trenta sic
visquessin e n p l e n a activitat y potencia productive's. ja
faria temps que la Coiporacib hauria, axis y tot. passat al
, m u n t de les coses oblidades; puix enl'estancament inevitable de la llur matexa permanencia, aquells trenta sis
acadbmichs: haurien daxat, temlis ha, d'exercir la mes petita influencia part defbra del clt~sinaccessible; y nosaltres
ens interessariem ben poch per lo que ells poguessin f e r o
dexar de fer dintre d' aquella magnífica urna del llur isola'ment. De fet, donchs, seria i:om si 1'Academia hagués
cessat d'actuar, com si ja no existis.
Mes, lluny d'axb, la nostraflcademia es un organisme
viu, en plena y constant renov.ac:ió dels seus components,
com arbre esponerbs que supleix ab branques noves les
branques fatalment 'arrencades a 1' antig&soca pels implacables temporals de tot I'any; y axi resulta per a nosaltres
inevitable'l d'olor doblat de goig de veuredesaparegut y suplert, ara .I'un. ara I'altre dels companys acadkmichs,
essentnos compensacib dels que'nsfalten els que de bellnou ens arriben, als quals reb la Corporacib ab festosa solernriiiat, tal com fa i v u y ab En Rosend S'erra y p a & ~ ,
.que acaba d e complir ab nosaltres la seva primera obligaci6 ab la lectura del reglamentari discurs d'entrada.
E s t ~ i c t a m e n reglamentaria
t
també, considerantla com
ésceria respocta que jo vinch'ara
a mera fórmula,
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a ferli. avencantme desde'l méu lloch a donarli .la benvinguda en nom de tots el companys; mes jaque I' Academia,
al triarme a mi per a rebre al novel1 company, ha pogut
tenir en compte'ls lligams d'antiga y quasi fraternal amistat q u e a b el1 m' unexen, be 'm permetri que, no cenyintme
a l rigit protocol estatutari, posi en el m6u parlar rota la
emoció y tota la etusiva complacencia que brollen a doll
de la pregonesa dels meus sentiments.
E n Rosend Serra. y Pages arriba a aquesta casa precedit d ' u n a llarga y noble historia de treball y d'estudi,
fruyt d'una vida equilibrada y plena de seny, en que'ls
mes enlayrats ideals patribtichs han' sabut traduhirse en .
activitats
No en va pot.dirse d'ell que l'emotivitat y '1 raciocini han degut formar el séu caracter, contribuhinthi per parts iguals y permetentli realisar una acció
continuada de mestratge, aihora etich y cientifich, artístich y especulatiu.
Dedicat al professorat des de mblt jove, jovenissimals dotze anys ja donava Iliqons de geografía y als vinti-,
quatre dirigia un dels mes importants colegis particulars
de la nostra ciutat,-el nou academicb podra ben aviat
celebrar el cinquanteoari de la seva activitat docent, que
ha estat, sens dupte, una de les m6s beneficioses que S' han
.pogut exercir a Catalunya, desde '1s temps d'aquell celebre pedagoch vuytcentista que fbu en Baldiri Rexach.
Emperb'l nostre professor d'avuy ha pogct esmercarse
en activitats pedagbgiques que'ls séus antecessors catalans ah'prou feynes haurienpogut sospitar. Vull referirme
al folklore, disci.plina.novissima de la qual, en Serra es a
Catilunya'l veritable. propagador y '1 primer definidor
cieniifich:
Fixeuvoshi be: no he dit pas que fos el1 l'iritroductor,
ni mólr menys el creador dels estudis folklbrichs a Catalunya: el senyor Serra e s el primer en retre homenatge
als treballs d' en Mila y,.Fontanals, de 1' Aguiló, d' en Pelay y Briz, d ' e n Bertran y ' ~ r o s d'en
,
Maspons y d'altres
benemkrits. iniciadors. Empcrb. repareu que tots aquests
grans precursors. sols feren .del folklore, o sia del saber popular, una utiiisació indirecta y ,circumstancial: en
Mila, recollint referencies y aplegant documents per als
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séus estudis de literatura; I'Aguiló y '1s altres, espigolant
en els vergers folklbrichs temes d' inspiració literaria,
pretextes d'una produccib poetica personal. Tots ella, en
fl, feren folklore aplicat, com si diguessim, ab la sola
excepció, potser, d'en Bertrhn y Bros, que ja va intentar
una ordenació metbdica dels ~naterialsque reunía. En
cambi, 1' obra d!en Serra y la gloria seva s6n i. haver fundat les. bases de la Ciencia Folklbrica Catalana, establintne
les disciplines y '1s mktodes, y creant una veritable escola
de Folklore que tk avuy en la nc~straterra una significació
y uns caracters ben ptopris.
Per als que hagin no mks tionat algunes passes cap
endins dels dominis de la ciencia folklbrica, no sera cap
secret lo que ara vaig-a dir, axo es., que per a exercitarse
en aquesia novella disciplina. cal possehir, ademés d' una
prepara& sblida en els do mi ni,^ de les ciencies naturals,
un gust refinat, una percepci6 delicada, una elevació esperitual, si s e ' m permet dirho,: serice la qual I'obra del folklorista pot decaure en la impertinencia en la grolleria.,
Y es que, com en tot Id popular y en tot lo qu'es més
profundament h u m i , les flors d' exquisitat solen romandre
mólt arran de terra, y sovint cal descobrirles guiantse p&l
suavissim perfum que les delata a la nostra sensibilitat.
Altrament, el camp del folklore S,' extkn tan extraordinariament, que no'n són excloses $ap de les rnanifesta:
cions de I'activitat humana. P e q u e , sembla res,.y aquella
part dels conexements que les generacions se transmeten
de I'una a I'altra per medi del exemple, es a dir, mediant
la practica rutinaria dels matexos actes. realisada pels fills
desprks de veurels executar als pares, es encara potser, en
la major part dels homes actual i , la mks important suma
de saber que possehexen, super:int de m61t a la part adquirida per medi del estudi deliberat y conscient. Donchs,
tota aquella part del saber h u m i que ab un terme vagament comprensíu es qualificada ct'empirisme, forma t a m be part de la ciencia folklbrica, l a q u a l t6 per objecte, no
solament anotar, recullir, catalogar y ordenar els fenbmens
tradicionals de 1' activitat humana, sinb deduhirne les
rahons d'ksser inicials, les causes primeres y les intencions rekotes, ascendint, per Cirho axi, f i n s al primer
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contacte del home ab la natuialesa que 1' envolta, d' hont
nasque'l p r i m e r c r i t a b que aquel1 reclama quart-y-ajuda
d ' u n seu semblant, 0'1 primer x'iulet estrident ab que's'
€&u-obehirdel,,gpc que:l'acompanyava en ses caceres. Tot
axb, dit axí, us semblara tal voltqpueril; mes no dupteu
pas de que totes aquestes coses, aparentmenr.ips,ignificañts, p ~ d e n
esser objecte d'est"di per p i r t del'folklorista,
doblat d'antropbleeb,. que. pretingui esbrinar les lleys supremes ab que la naturalesa ambient y la seva propria
con$tituciO fisiolbgica condicionen la vida del home. Y
penseu que tota manifestacib animida, adhuch la m e s snbtil, n o es pas un efecte deslligat de les lleys que regulen el
món físich; y '1s psicblechs.saben prou be quina fonda relació hi ha entre '1s fenbmeris d'ordre material y '1s d'ordre
espiritual. Penseü, finalment, que tota emoció pohtica neix
d' una correlativitat entre '1 concepte absiret y la. iensaci?
física que aquest sugereix y evoca.
La mes alta missió del folklorista es, donchs, relacionar
els actes, en mbita. part inconscients, que constituexen la
vida iradicional de cada poble, ab les circumstancies. htniqnes, geogrifiques, socials y fins histbriques que han coñcorregut a la seva formacib. Y aquesta es la tesi que, procedint inversament, ens ha desenrotllat el senyor Serra en
el seu discurs d' avue.
E n el1 ens ha ,demostrat, per a Catalunya especialment, de quina manera. la ida pohtich-llegendaria del
noctre poble ha seguit d e ben apiop ltiseva evolució histbrica. Les llegendes catalanes són, per a cada epoca de la
nostra historia, aiib y res mes que aiib possible y con:
gruent ab els estats de pau o de guerra, de tranquilitat o
d'agitacib, de prosperitat o de decaiment per que anavem
passant. Quan erem una gran nació, tinguerem una epopeya; quan devallarem a la ruina y al ernpobriment, tinguerem. per tot past, histories de lladres y de bandolers.
De la forma com. en3 ha exposat e l nou academich la
sevatesi se'ndespren la impressib, que. no S' haura escapat
a ningu de vosaltres,,de que aquest seu treball no es sinb
una slntesi de mblt mes copiosos estudis que I'autor ha
realisat y esta realisant. E n efecte, la sola llegenda del
Comte 1' Atnau li costa anys de feyna, fatigosos viatges y

dispendis invaluables de temps y de diner;;perque en ax.b
del folklore no es possible, com en altres disciplines. t r e i
ballar exclusivament sobre llibres y en la pau del gabiúet
d'estudi o del laboratori, sin6 que cal aparne cercar per
t o t a r r k u , y a voltes ben Iluny, els materials. E n Serra;
donchs, ha degut viatjar m61t, a lo qual I.'induhien, no
SOIS les seves aficions de folklorista, :sin6 tambk'ls seus
continuats estudis sobre geogratia, economia politica, industria y comerc. Y com que totes aquestes coses obliguen
a preguntar &bit, a inquirir, a iiiformarse, el nostre amich
hague de perfeccionar des de in61t aviat aquella aptitut
seva, que jo. no dech ometre al fer,el seu elogi, de saber
conversar, alternar y relacionarse ab toth6m y en tota ocasib, conservant sempre en aqiiest intercambi de tracte
aquella superioritat moral, aquella dignitat afectuosa, que
no exclouen, sin6 q u e provoque? y determinen una forta
,
.
corrent d e simpatia.
A x 6 que acabo d' exposar explica per que 1' obra d' en
Rosend Serra y Pages, la seva feionda obra de propagador
de conexements y d! educador. S' ha desplegat e n . gran
part oralment, per medi de cu:.sos, de conferencies, fins
de converses; de tot lo qual no hi ha res imprks o ben poca.
cosa. Y en axb s'assembla ben t8éen.Serra al séu antecessor en aquesta casa, el plorat don Lluis Domenech y Montaser, al qual S' ha referit en la primera part del discurs.
Aquests homes d'accib y d' exeniple fan mes que no diuen,
y diuen mes que no pas escriuen. De lo qual resulta
que m6ites de les seves contribiicions a la cultura general
lluexen en els'respectius dexebles, que se les assimilen y
les d6nen com a cosa d'ells, oblidant, a uoltes sense'malicia, la veritable procedencia d'aytals treballs y adquisicions.
No obstant lo dit, I' obra esc:rita d' en .Serra%s encara
copiosa. singularment en articles, publicats en revistes
tecniques y especialisades d1Es1ianya y del extranger. E n
aquests articles el1 ha tractat els temes mes diversos sobre
geografía y viatges, economia y comer$, folklore, pedagogía, literatura, bibliografia, hisk~ria,ktica'y civisme. Pochs
publicistes hauran desplegat una .tan extensa gamma de
treballs com en Serra, en tots els quals l a claretat d' expo-
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s k i 6 y de metode sols es superada per la conciencia y
exactitut de la documentacib; lo qual ¡i ha valgut per part
d.' un eximi tractadista extranger, el barb Rolando de 'Boccard, un elogi calur6s concebut. ewaquests precisos term e s : l'esimio professore Rosendo Serra e Pagss, tanto modesto quanto sapiente, la cui coltura e vera gloria e decoro
degli studi scientifici, attualmente,'nella S$agna (1).
Donaré una Ilista abreviada de les publicacions del
senyor Serra que formen unitats bibliografiquek independents: La Conservation des beautés naturelles de la montagne (rgoz); Camp d' acció y 'importancia de la Geograjia
econdmlca (19 I 3); Programa de Geograjia economica (19.15 ) ;
Geografia comercial (s. d!); E l mar desde el punto devista
económico (s. d.); Technique du commerce des marchandises
sur la place de Barcelone (1915 ) ; La técnica de los negocios
(s. d.); El canqqner musical popular catald (rgoa); Novel'listica poptllar (1902); La festa del Bisbetó a Montserrat y
origens de 1a:meteixa (1910); Los estudios geográficos en la
educación de la mujer (1896); Anilissis de. les condicions
.
.
:
,
economiques dels pahissos (S. d.)
Ademés, el nostre novel1 company s'ha esplayat, encara que a b masca parsimonia, escrivint literatura original:
E l Telaerdjon del Docior Busquets; Tres Narrdcions; La XOP
ca y el Canyiula; La tovallola de les ancantades de VallElobera; Idili; Calellenca, sbn els titols d'alties tants treballs
de bella prosa descriptiva, en tots els quals en Serra s'acredita d'escriptor cvstumista, fidel observador y transcriptor
de les costums del nostre pahis.
Tambe ha escrit p e r a l teatre: Revifalla d'amor (comedia
en tres actes; representada a Ripoll I'any 1914); Pendent
re(1iscosa ( d ~ a m aen tres actes); y E l cantador de café
(monblech).
AqueSta es.la personalitat literaria y cientifica que en
I'acte d'avuy resta incorporada a la nostra Reyal Academia
de Bones Lletres d e Barcelona; de la seva valua en aquests
dos aspectes res més n o h e de dir. Mes no vull dexar de
proclamar una intima conviccib meva: l'entrada d' E n Ro( 1 ) Ralaodo de Boecard: Lc Condiiionr rrono,miche ntluali Ira I'llalie
Spagna. pig. 8 (Roma, rg14). '
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send Serra y Pages en la Corporaci6 representa. sobre
tot, u n a gran y valiosa adquisic:i6 d'ordre moral. El mku
amich, I'amich que ja es d'alguns. de vosaltres, ho sera
sens dubte ben aviat de tots srins excepció y tots sabr6m
estimar degudament la .seva aniistat; perque en Serra es
d'aquells homes que ab el tracte pugen considerablement
de preu; que com m69 s6n posats a prova, &es bon resultat
donen: y en els quals un hom acaba per descancar confiadament, en la seguretat de que may no'ns han de fallir y
de que mes aviat seran correcytors discretissims ( y fins
enkrgichs si conve) de les nostres deficiencies, que no pas
inconscients aprobador3 d' elles
Que.'ns visqui. donchs. mhlts; anys aquest nou company
que ara'ns arriba: a gloria. y honor de 1' Academia y de la
'nostra terra benoolguda, que més que may necessita avuy
d' homes sincers!
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