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Presentació 



Excm. Sr. President, 

I1.lms. senyores i senyors acadhmics, 

Senyores i senyors, 

Sota la mascara de Vícror Catalh, Caterina Albert i Paradis, en el seu discurs 

d'ingrés en aquesta Reial Academia de Bones Lletres,' recordava la carta d'agray- 

ment adrecada als acadtmics que li comunicaren la seva elecció en la qual es con- 
siderava «persona sana de vans inflaments~ i es preguntava 

a quin arcá propbsir podia obehir que aquesta casa, Seu d'erninencies pujades y 
aclarides en totes les disciplines del estudi badi tan generosament ses portes a un 
senzill aficionar erm de ciencia y sens més lluch y guiatge que l'instint: y, no rro- 
bant, en maconfusió, clara resposta, vinch a comprendre que I'alta honor que se'm 
dispensa, no 6s un premi a merexements personals, sinó una rnostra de considera- 
ció y un estímul a les dones catalanes que s'ocupen i preocupen dels negocis de 
I'esperit.2 

Si Caterina Albert i Paradís, la més gran dels novel.lisres caralans de tots els 
temps, pensava que havia estat escollida com a mostra de consideraci6 i estímul a 
les dones catalanes que s'ocupen i preocupen dels negocis de  I'esperit, compren- 
dreu que jo, que no li arribo ni a la sola de la sabata, no pugui deixar de prendre'm 
al peu de la lletra les seves paraules per aplicar-les directament al meu cas. Els meus 
mereixements són nuls, les meves capacitats, escadusseres i I'honor que em feu en 

1. La seasi6 solrrnnr de recrpció fou el dia 14 de gener de 1923. 
2. Vícror Cacdi, Diicuri. Red Academia de Burras Letras, imp. Arla Geográfico, Barcelona, 1923, 

p. 2.  



escollir-me, del tot desproporcionat, per aixb I'entenc com un reconeixement a les 
dones escriptores del nostre país a les quals vosaltres heu volgut quejo representi 
en aquesta casa. Us ho agraeixo, doncs, en nom també de les meves companyes i, 
de manera especial, en nom de dues escriptores de la meva generació, Montserrat 
Roig i Maria Merct: Marcal; la seva desaparició malaurada m'obliga, per ['afecte 
que els tenia i perla solidesa de les seves obres, a fer-les entrar avui en aquesta Reial 
Academia de Bones Lletres de Barcelona. Al seu record vull dedicar el meu dis- 
curs. 1 per aixb, sobretot, m'agradaria que les meves paraules, deslliurades de I'a- 
parat retbric que aquest tipus d'actes imposen -tbpics de la humilitat a banda-, 
llises i netes, substancials, us poguessin fer entendre fins a quin punt m'emociona 
la vostra benevolencia, fins a quin punt m'arriba al cor. 

Heu tingut I'amabilitat d'assignar-me el lloc que ocuparen, entre d'altres, 
dues persones per a mi molt grates: el doctor Joaquim Carreras i Artau i el doctor 
Miquel Tarradell. Grates i gairebé casolanes perque els seus noms compareixien 
sovint a les converses dels meus pares, quan jo era perita i ells, encara joves, evo- 
caven I'epoca universitaria durant la qual coincidiren amb el docror Carreras i Ar- 
tau, que en fou professor, i amb el docror Miquel Tarradell, condeixeble. El doc- 
tor Carreras apareix en algunes fotografies dels albums fatniliars i alla el vaig veure 
sovint, perque de petita m'agradava molt remenar els calaixos on es guardaven. 
Del doctor Tarradell nia mareen solia reciczi uns vrrsos: «Paiti~es a cotarades Ilu- 
minoses 1 i jo restava sol a la ciutatn. Dos versos que es clavasen exactes en la meva 
memoria d'infatit i I'esperonaren amb la forqa que de vegddes tenen les parades, 
especialment les poktiques. Tot sovint em preguntava qui partí, cap on queien 
aquelles cotarades, terme per a mi desconegut, només entenedor pel seu context, i 
que faria lluny &aquel] o aquella -tot m'indu'ia a sospitar que era aquella- 
I'home que restava solitari entre les multituds ... El segon vers tenia precisament 
aqucst encant paradoxal que la modernitat havia descobert i que desprks la litera- 
tura europeava explotar arrcu, encara que aleshores jo no ho sabés ni em preocu- 
pés gens saber-ho. Si hi he fet referencia 6s perque tingueu proves que la meva 
emoció en aquests moments és encara més grossa, ates que els meus antecessors 
s4n dues persones que pertanyen a allb que ara anomenem, amb cerca pedanteria, 
i'imaginari familiar infantil. 

El doctor Carreras Artau no el vaig coneixer personalment. Amb el doctor 
Tarradell vaig tenir el goig de compartir a Valencia, poc abans de la seva mort, una 
vetllada molt agradable com a membres del jurat dels Premis Octubre. Acollidor, 
cordial, intel.ligent i delicat, vaig encendre de seguida perque ma mare parlava 
d'ell amb entusiasme. La seva obra com a arquebleg és forqa reconepda i no ne- 



cessita dels meus elogis. Tots sabem que el doctor Miquel Tarradell i Mareu, nas- 
cut el 1920 a Barcelona, fou un dels més importants arqueblegs catalans del se- 
gle XX. Des de la seva catedra d'Arqueologia, Epigrafia i Numisrnitica, primer a la 
Universitat de Valencia i després a la de Barcelona, impulsa aquesta especialitat i 
dirigí diverses expedicions científiques, principalment en terres de Valencia, An- 
dalusia, Mallorca, Sicília, Tunísia i el Marroc, d'on fou entre 1948 i 1956, abans 
de presentar-se a les oposicions de catedra, director del Servei d'Arqueologia del 
Protectorat Espanyol i del Museu Arqueolbgic de Tetuan. Les seves publicacions 
són també nombrosíssimes, a I'entorn de dues-centes, entre llibres i articles, així 
com les seves intewencions, sempre brillants, als més imporcants congressos na- 
cional~ i internacionals. Home de concordia i gran afabilitat 6s recordat pels seus 
alumnes i pels seus companys de claustre com una excel.lent persona, d'aquelles 
que en anar-se'n deixen un buit que mai no es podra omplir, tot i que la seva 
membria sera per sempre perdurable. 

A I'hora d'escollir un tema per al meu discurs d'entrada vaig dubtar molt. 
D'una banda, la meva professió em lliga a I'estudi i a I'ense~l~ament de la litera- 
tura espanyola, de l'altra, els meus interessos més grats renen a veure amb les Ile- 
tres catalanes, jaque en aquesta llengua he desenvolupar la meva rrajectbria com 
a escriptora. Per aixb, per poder unir ambdues materies, em va semblar que ca- 
lia escollir un rema que fes referencia a les dues literatures, que tingués present 
les dues Ilengües i que alhora unís també lectura i escriptura, les meves dues de- 
dicacions. Aquests són, doncs, els morius pels quals la recerca sobre *La Recep- 
ció del Tercer Centenari &El Quijote a la premsa de Barcelona,) m'ha semblat 
adient. 

Com recorda I'admirat President d'Honor d'aquesta Reial Academia de Bo- 
nes Lletres, el doctor Martí de Riquer: «ElQuijote es una novela que rrara de como 
se escribe una novelai3 i precisament per aquesta causa constitueix un exemple es- 
sencial per als que ens dediquem a la feina d'escriure. No debades surten &El 
Quijote innombrables obres de novel.listes de tocs els temps en nombroses Ilen- 
gües. Per aquest moriu, perque El Quijote és un taller obert, paradigma encara vi- 
lid dels mecanismes de I'estructura novel.lesca, els escriptors continuem aprenent 
de Cervantes i la seva petja és present a molts textos conternporanis de la lireraru- 
ra iberica, de Saramago a Landero, de Muñoz Molina a Carlos Casares, de José 
María Merino a Miquel de Palol. A més, en El Quijote apareixen un seguit d'as- 
pectes que connecten el llibre directament amb la modernitat: la metaliteratura, 

3. Marri dc hquer, <<El Quijote y las libros», Papek~ deson A r m d n r ,  LIV (1969), p. 5 



la parodia, la ironia distanciadora, el discurs autoreflexiu o el valor de I'artístic 
coma oauta de caoteniment, claus en I'obra de Cervantes, abunden en la novel.la 
finisecular europea, i ens en nodrim encara els novel.listes formats liteririament 
en la segona meitat del segle xx. De la mateixa manera, certs herois que estan de 
moda a la fi de segle XIX tenen a veure amb el personatge cervantí. Un dels més pa- 
radigmitics, Des Esseintes, el protagonista d'Au rebours, de Huysmans, pot ser 
també interpretat com un nou Quixot que emmalalteix de sensibilitat, i surt, com 
el manxec, de casa seva a la recerca d'aventures-sensacions en la soledat del camp, 
en les quals plasmar la grandesa de l'ideal, lluny de laprosa del inÓn.4 De manera 
semblant, Félix, el protagonista de Las cevezas aél cementerio, de Gabriel Miró, 
imita el Quixot, com aquest a Arnadís, en aquells aspectes que li resulten més fa- 
cils,5 i estableix una estreta relació entre la penitencia a Sierra Morena i I'ascens a 
La Cumbrera. Els personatges, literaturitzats fins a la medul,la, que tan sovint 
apareixen en els textos finiseculars, guarden molts punts de contacte amb i'heroi 
cervantí, que entronca així amb els personatges de la (<novel.la &artista», que es 
configuren ells mateixos sobre les pautes dels models Ilibrescos. La qüestió mereix 
un major i més profund tractamenr que ara no puc donar-li. Indicaré només, i de 
passada, que la invenció d'una identitat, un dels aspectes definitius de la literatu- 
ra de la modernitat, comptava ja amb un antecedent fonamental en el personatge 
de don Quixot. 

Perb hi ha també altres raons afegides per a la meva elecció. Una de ben desta- 
cada es relaciona amb el fet que precisament Martí de Riquer sigui el més important 
estudiós de I'obra de Cervantes que tenim actualment. EEcollint com a tema d'a- 
quest discurs «La Recepció &El Quijote, he volgur retre homenatge al mestre de 
filblegs que és el doctor Riquer, i mitjanqant la seva persona fer-lo extensiu a altres 
academics d'aquesta casa que mostren, com Alberto Blecua? o mostraren, al llarg de 
la seva trajectbria, un feworós entusiasme cervantí. Alguns, com Joan Givanel i Mas7 

4. Vid. Juan Herrero, «Inrroducción>, a la seva edició d'A connapelo, Cáredra, Madrid, 1984, p. 59. 
5. .Así me cs más f á d  imirarle en esto que no en hendir gigantes, descalie~<r serpientes, desbararar ejér- 

citos, fracasar arniadas y deshacer encanramienrosn (@@te, 1, XXV). Vid. Lar cenmsdelcmrnterio 
de G. Miró, cap. XVIII: .En la Cumbrera., Dornénec Editor, Barcelona, 1910, p. 246-270. 

6. Alberto Blecua, a banda de ser un dels priiicipals experrs d'arreu dcl món cn literatura casrcllana del 
Se& d'Or, ha ringur cura d'una edició d'El Quijote, publicada per Espasa Calpe. 

7. Joan Givaiiel i Mas: ,,La obra literaria de  Cervanresn. Disciirs llcgir en la solemne recepció pública el 
dia 20 de maig d r  1917, Barcelona, imp. de la Casa de la Caridad, 1917. 1 rambf cal rccordar d o  
Cervanrisme en la Real Academia de Buenas Letris». Discurs llegir en la Solemne Sessió Inai!gural 
del Cuts Acadkmich de 1925 a 1926, Barcelona, imp. de  la Casa d r  la Caridad, 1925, en el qual de- 
mosrra que ja el 1703 els ñcadimics de *La Desconfiadan, anrecedent de la Reial Academia dc les 
Bones Llerres, s'iiireressareii per Cervanres, p. LO. 



o Apel.les Mestres8 dedicaren a EI Qu$jote els seus discursos d'entrada en aques- 
ta institució, d'altres, com Carreras i Artau9 o Miquel dels Sants Oliver,lO Ili- 
bres importants, i fins i tot un, em refereixo al biblibfil Bonsoms, li consagra la 
vida. 

8. Apel.les Mestres: *El color en el Quijote.. Disciirs llegit cn la solcinnc rccepci6 pública el dia 21 
d'abril de  1918, Barcelona, inip. de la Casa de la Caridad, 1917. 

9. La F i h &  de Deecho en el Quijote, irnprks a Girona en rnoriu del tercer Cenrenari dcl Quixor, 
Girona, 1905. 

10. Viday rembhnzade Cmanter, Montaner y Sim6n editores, Barcelona, 1916. 
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EI Quijote que arriba a 1'Edat de Plata 

La recerca sobre la recepció del Tercer Centenari d'El Quijote a la premsa bar- 
celonina" el 1905, forga interessant des de qualsevol punt de vista i més especial- 
ment pel que suposa el debat Catalunya-Espanya, com es veura, m'ha permes 
també establir ponts entre els dos camps de la literarura espanyola que més m'a- 
trauen: el Segle d'Or i I'anomenada, ja quasi de manera unanime, Edat de Plata. 
Percal de contextualitzar la investigació m'ha semblat imprescindible observar, en 
primer Iloc, com es rellegeix El Quzjotea la literarura espanyola del tombant de se- 
gle i com el diileg que sorgeix arran de les lectures fetes cap el 1905 s'involucra en 
la introducció a Espanya de I'anomenada modernitat. Tots sabem que uns dels as- 
pectes que aquesta comporta és la reflexió del creador sobre la propia feina en la 
qual la lengua emprada i la tradició literaria juguen un paper importantíssim, 
rnalgrat que aquesta tradició de la qual formen part principal els autors conside- 
rats com a clhssics nacionals, pugui ésser sovint refusada, debatuda, controvertida, 
rebutjada ¡/o finalment acceptada. Per aixo, tant Cervantes com Calderón són 
motiu de polkmica, i I'interks o desinteres per uns o altres autors o generes-la pi- 
caresca, la poesia mística- pressuposa una actitud literaria que implica un crite- 

I l .  La meva rcccrca ha considerar rores les publicacions -revisres i peribdics- publicades a Barce- 
lona duranr el 1905 que fan esrnenr al centenar¡. En I'apkndi dono les refcr&ncies bibliagrifiqiies 
i cls indexs. La majoria d'aquesres publicacions consultar-se a la Sala de Reserva, abatis 
Cervanres, de la Biblioteca Nacional de Catalunya ilo a I'Hernrroteca. Les dades aferres pels 
Cardlrgs Crrvanrins de Givanel m'han a ra r  d'urilirar ror i que conrenen erradcs. Vid. cl CatBIeg 
de kz Col.IPció Cerudntica formada per Don Isidro Bonsoms i Sicarr, redacrar per Joan Givanel i 
M=, Barcelona, lnstitut d'Estudis Catalans, 1925, rres volurns, 1916-1925, i rambé CI Catálogo 
de ka Cokccidn Ceruantina, redactar per Juan Givatiel i Luis María Plaza y Escudero, cinc volums, 
1941-1964. Citar6 els articles assenyalant la publicació i les planes per tal de no rrpetir les re- 
fcrhncics bibliogrifiques. Nomes quan hi hagi ines d'una publicació amb el mareix iiom afegire el 
número. 



ri determinat i estableix diferencies ideolbgiques i estetiques que ens permeten 
fins i tot entendre I'evoluci6 de la literatura espanyola del segle xx i dels criteris 
canbnics que han consagrat unes obres i n'han rebutjades unes altres. Per als més 
tradicionalistes, els defensors abrandats del castissisme'~, els clissics aureoseculars 
simbolitzen les esskncies de I'inima nacional, i encarnen unes pautes que servei- 
xen de fre als corrents dissolvents del pensament al¡&. El discurs del poder oligir- 
quic assimilava en la seva vinculació nacionalista una imatge d'Espanya adequada 
a uns precisos inreressos de classe. Per als que encara continuaven defensant els va- 
l o r ~  de I'antic rkgim, tan palesos en les formes caciquistes de detentar el poder, 
I'usdefruit dels C ~ ~ S S ~ C S  constituia igualment una garantia ja que dels seus textos 
podien fer-ne una lectura clarament marcada per un ordre teolbgic i monirquic. 
Quan Azorín advoqui per .el valor dinámico de los clásicos»l3 apuntara i dispa- 
rara, crec, contra aquesta diana. 

Per aixb, en els inicis de I'Edat de Plata els més conservadors brandiran, com 
a arma de guerra, o com a trofeu, els clissics castissos, el teatre i la mistica, espe- 
cialment, enfront de la literatura forana, que consideren dissolvent i moralment 
detestable (Nietzsche, D'Annunzzio, Maeterlinck), a més de perjudicial, segons 
Nordeau, el llibre del qual, Degeneración (1892) tant d'kxit tindri a Espanya quan 
el 1902 sigui traduit. 

Els classiw podran, així, servir de fre a la secularització de la societat espanyo- 
la que, encara amb retard, avancava durant la fi del segle xrx cap als temps laics i 
antimonirquics que eren a punt d'arribar. La manipulació de la qual s6n objecte 
els autors canbnics per part de la ideologia dominant, va esdevenir perjudicial per 
a la lectura que en fari la nova generació, l'anomenada «gente nueva» que irromp 
en la vida literaria cap als anys noranta. Són molts els joves per als quals el terme 
castizo 6 negatiul* i, per aixb, des del seu punt de vista, el llast que la paraula 
arrossega esdevindri, referida als clissics, perjudicial per a la seva acceptació com 
a tals. Cap dels joves que al tombant de segle advoqués per una literatura nova, 

12. Pera la qüesrió drls orígens del casrissisme pot veure's, eiirre alrres aportaciuns, I'arricle de J. Esco- 
bar .El teatro del Sido de Oro en la conrraversia ideológica entre españoles castizos y criricus. 
Larra frente a Duránn, Cuadernor de teatro cL*ico, 5 (1990), p. 155-1 69. 

13. E n  aquest dinamisme coincideix amb Valrra; recordern per cxemple que en i'article z*L.a Cordobe- 
san, puhlint a L a  mujem, erpatioh, portuperary amicama [vid. Obrar Completlu, 111, Aguilar, 
Madrid, 1934, p. 181, escriu: ,<Yo no voy a pintar r la crtrdobcsa muerra, parada, esracionatia, iner- 
re fósil, sino 2 la cordobesa viw, en movimicnro, eii desarrollo, rii progresir, descnvrilvi6ndusr. no 
con prestada impulso sino scgún las leyes propias de su gran ser y de su rica y generoso organkmon. 

14. En aqucsr sciirir remero a En torno alcmtirirmn, un Unxrniino diferencia cls dhssics castissos dels 
clhics universals. 



que servís per expressar les sensacions de la vida moderna, podria sentir-se atret 
per cap clissic catalogar de castizo, ates que de seguida es considerava que només 
per aixb feia pudor de ranci i de fum de braser inquisitorial, pertanyia a «la Espa- 
fia de charanga y pandereta)) i, si més no, connotava implicacions puristes. Juan 
Ramón Jiména, per exemple, es declara a les antipodes de <<este casticismo de 
Mesón del Segoviano, de amigos de la capa y otras necedades), i proclamava, per 
contra, la fidelitat total de la seva obra a «Andalucía, no en la superficie de lo fol- 
klórico, sino en lo radical auténtico>j.'5 

En aquest context, les referkncies a El Quijotesón usuals ja que les cites dels 
clissics, esmentats des de les tribunes parlamentiries fins a les taules dels caes, 
com recorda Azorín, esdevenen tbpiques en l'kpoca vuitcentista. Perb alhora els 
C I ~ S S ~ C S  havien estat sacralitzats per part de I'autoritat acadkmica, un aspecte que 
tant Unamuno com Azorín van denunciar mostrant les constants referkncies re- 
ligioses mitjanqant les quals els autors clissics eren reverenciats. Contra aquesta 
sacralització, orquestrada pels crítics, pels escriptors més reconeguts, els profa- 
sors ilo membres de la RAE, Pereda, Núñez de Arce, o, fins i tot, Clarín, tots ells 
identificats amb el grup de agente vieja», s'alqaren les veus dels nouvinguts, els 
escriptors joves, <(la gente nueva», als quals aquells acusaven no sols de no res- 
pectar la tradició literaria nacional, sinó de pretendre fer raula rasa del passat. 
Cosa que, en alguns casos, penso en I'Azorin de La voluntado en el Maeztu dels 
articles vuitcentistes, és totalment certa, influyts sense cap dubte per Nietzsche. 
Precisament Maeztu, en ressenyar el 1903 En torno a l  cast i~ismo,~~ considera 
que el remei doble que proposa Unamuno per tal de regenerar Espanya («cha- 
puzamiento y apertura*) 6s forqa incongruent, ja que adoptar el passat com a 
ideal del futur li sembla absurd i inviable. A Maeztu no li inreressava en aquel1 
moment gens ni mica la recuperació de la intrahistbria unamuniana perquk hi 
veia també la recuperació d'un cert castissisme, detestable als seus ulls d'ales- 
liores. 

Perb tant eis uns com els altres, tant «la gente nueva. com ala gente vieja», 
tots, estan d'acord a considerar -com tamb6 succeí a Catalunya, que veié en la 
seva literatura del passat una eina de redreqament nacional- que la literatura 
d'un país constitueix I'element fonamental de la vida d'una nació. Com advertia 
Giner de los Ríos: 

15. G .  Díaz Plaja, 151 regionalismo estérico de Juan Ramón» en Lecciones amigar, Edhasa, Buenos 
Aires, 1967. 

16. «En rorno al casricismo», La Lectura, 111, l o  (1903), p. 282-286. 



suprímase la literatura de un pueblo y en vano se apelará para reconstruir su pasado a 
su historia política, muda armazón de sucesos, esqueleto que no reviste la virilidad de la 
musculatura ni ánima el vivificante calor de la sangre [...] estúdiese aquella y los más re- 
motos tiempos y las generaciones más olvidadas se nos presentarán [...] no es otra cosa 
la literatura que el primer y más firme camino para entender la historia realizada [...] cn 

ninguna otra esfera puede estudiarse con más seguridad el carácter de los pueblos. ' 7  

Per Ortega, la literatura evidencia així mateix I'estat espiritual de la nació, per 
aixb a I'assaig «Una primera vista sobre Baraja)), escriu: 

como en nuestro país se publican tan pocos libros al cabo del ano, si queremos ave- 
riguar el estado del espíritu nacional tenemos que recurrir a la literatura difusa, a la 

que vive en las conversaciones de los cafés, en las aglon~eraciones de las plazas, en los 
tranvías, en los pasillos del Congreso.18 

Aquesta concepció de la literatura fou determinant a I'hora de considerar en 
quins classics calia arrelar-la. De la seva elecció com a pauta i punt de referencia 
canbnic dependri també el bon acolliment per part de diversos sectors. Alguns 
dels C ~ ~ S S ~ C S  auriseculars, com Calderón, acabaran carregats de connotacions ne- 
gatives ja que havien a t a t  usufructuats pels representanrs dels corrents més tradi- 
cionalista, castissistes i patrioters que el segon centenari de la seva mort, celebrat 
el 1881, serví per consolidar encara més. És en aquest sentit que cal entendre la re- 
ferencia &Ortega a Calderón en La rebelidn de las masas: 

Conviene hacer constar -siquiera para facilitar la tarea de futuros investigadores, a 
quienes pretendan un día entre los días reconstruir la senrimentalidad de esta epoca 
nuestra- que aun muerto Costa, algunos españoles de hoy al escuchar la palabra 
Espafia no recuerdan a Calderón, ni Lepanto, no piensan en la victoria de la Cruz, 
no suscitan la imagen de un cielo azul y bajo él un esplendor, sino que meramente 
sienten, y esto que sienten es dolor. 1" 

Ortega, contrari a admetre el valor dels C ~ ~ S S ~ C S ,  considerara, perb, que Cer- 
vantes supera la resta, no debades titula Meditaciones sobre El Quijoteel seu primer 
Ilibre, on mostra el rebuig pel fet que I'obra de Cervantes hag¡ estat estudiada en 
el conjunt literari aurisecular: 

17. L6pn Morillas, ed. Krauirrno, ertéticay litoatxra, I.urnen, Barcelona, 1973, p. 113-1 14. 
18. Emayo iobre hgeneracidn de178, Revista de Occideiite. Madrid, 1981, p. 21 5 -  
19. La rebelidn de lar maras, Obrar Comphtas, Madrid, 1967, p. 172. 



Allá fue el libro divino mezclado eruditamente con nuestros frailecicos místicos, con 
nuestros dramaturgos torrenciales, con nuestros líricos, desiertos sin flores.20 

Ja Morel Fatio, I'erudir francks present en els fastos calderonians de 1881, 
després d'oferir una revisió crítica dels treballs i commemoracions del centenari, 
ens dóna un punt de vista en el qual coincidiran després Unamuno, Ortega y Gas- 
set i els noucentistes, a més dels membres de la generació del 27: 

El genio poético de la nación no lo encarna Calderón ni él es el representante de la 
literatura dramática espanola. Si yo fueraespaíiol reclamaría en favor de Cervantes y 
de Lope.2' 

Pero tots, rant conservadors castissistes corn liberals, tenen en comú el fer de 
mirar els textos lireraris, els mires lireraris, per trobar-hi una clau de I'enigma es- 
panyol. Com va assenyalar Emilio G. Nadal: 

para los intelectuales de la +oca no es en sus contemporáneos, en el hombre de la 
calle, del campo o de la mina donde se esconde el secreto y la respuesta sino en Don 
Juan, en Las Casas, Ruiz Díaz devivar o Don Quijote.22 

Per aixb, cap als dies fatídics de la derrota del 1898, proliferen a la premsa les 
referkncies a El Quijote com a símbol de I'idealisme o la bogeria, depenent de qui es- 
criu, considerant-lo, pero, representatiu de I'espanyol actual. L'article «Mueradon 
Quijote», d'unamuno, publicat a IMa N u e ~ a , ~ 3  era una mostra més -que pel fet 
de ser seva tingué una repercussió més gran, fins a ser tradui't per Aladern a les pla- 
nes de Lo Somatent.24 Perb Unamuno, en considerar Alonso Quijano com a sím- 
bol de la regeneració espanyola no aporrava res de nou, més aviat enlla$ava amb la 
postura ja defensada a En torno a l  casticismo. L'article fou contestar per Federico 
Urales des d'Elprogreso en una crbnica de títol clarificador «;Viva Sancho Panza!),, 

20. Ciro, per I'edició de J .  Marias, CAredra, Madrid, 1978, p. 124. 
21. Morel Fatio, Revirra Chica, vid., Durán, op. cit., p. 83. 
22. Notaspara un enrayo español Boleriii UIE, París, 1946, p. 46. 
23. ViúaNueua, núm. 3 (26 de junio 1898). 
24. Tal i com escriu a Unaiiiuiio, Josep Aladern. Eii la carca del qual podem Ilrgir: «Molr seiiyor meu 

y genial rscripror: 1.0 Somarrnt, oberr semprr á rorñs las ideas e ideals humans y de vrrdadrr catala- 
riisme, en son número d'ahir s'honra reproduhinr á nosrra Ilengua, son magnifich arricle rirulat 
"Muera Don Quijorr" inserten lo número 3 del periódich Vida Nueva de Madrid». Vid. Bñsrons, 
Carlos, Tesi docroral. Miguel de Unamuno i h cultura catahna, Universirat de Barcelona, 1991, 
vol. 111. p. 2050. 



on es plany per I'afecció unamuniana a I'«hidalgo manchego» i, en especial, pel 
seu sentit religiós. Unamuno va replicar amb una carta oberta, «¡Viva Alonso el 
Bueno!», en el mateix peribdic, defensant els seus punts de vista religioso$. Urales 
li va respondre amb una altra crbnica, i a la vegada Unamuno, amb una altra car- 
ta, «Más sobre don Quijote)); hi argumenta que els errors del quixotisme proce- 
deixen de la falta de coneixements i considera que nomes la cultura por portar la 
pau.25 Altres escriptors joves es sumen a la polemica, com Navarro Ledesma que 
des de les planes de la Reuirta Moderna defensa don Quixot, fent referencia a I'ar- 
ticle d'unamuno aparegut pocs dies abans: 

Ahora [...] hablan mal por aquí de don Quijote, maldicen a don Quijote. don Qui- 
jote es lo único bueno que había en Espafia, porque el espíritu de don Quijote no 
perdura en el alma nacional, hemos perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Don 
Quijote es la justicia, es la práctica denodada de la justicia. Lo que los modernos lla- 
man superhombre sería don Quijote si tuviera representación moral.26 

Pocs dies després de la publicació de I'article de Navarro Ledesma, Valera a 
«Sobre la nueva edición de El Quijote que se publica en Edimburgon proposari: 

que nos sometamos al fallo de nuestro adverso destino y tratemos de reponernos, de- 
dicándonos a ocupaciones bucólicas y agrícolas, y a algo parecido a la vida pastoril 
que, retirado por fuerza en su lugar y depuestas las armas se propuso hacer don Qui- 
j ~ t e . ~ '  

En aquest mateix article -notem que fou publicar el fatídic agost del 
1898- és on Valera considera que la immortalitat de Cervantes compensa els 

25. Vid. pel debar Unamuno-Urales. R. Pérrz de la Dehesa, IJoItticay rocieriaden elprimer Unarnuno, 
h i e l ,  Barcelona, 1966, p. 172-173. En algun arricle sorgit a la premsa catalana, com el de Fan- 
tasricli «Don Quixor 11. (La Campana de Grhia, Batalkida 1878. Número exrraordinari. Barce- 
lona. Any XXXVI (6 de maig de 1905, p. 5) ens ofereix un passeig d'un nou Quiaot Iúcid i coii- 
remporani que Ilegeix Costa i dc la seva lecrura n'extreu la conseqükncia «que lo úiiich que pot 
salvará aqucst pais és la formació d'una nova rassa per medi de I'educació y de la insrrucción. I'cr 
comprovar-ho es passrja per diversos pobles i arriba a la conclusió «que no  hi ha escoles dignes 
ni mrscres capacitacs. alumnes que vulguin apendre, pares inrerersars en I'educació dels fills, 
governanrs que creguin nrcesshria la instrucció pública ... n i va comprendre <iquc la cosa no re re- 

mey, y que cn un pais ran desditxat com el nostre la constincia y I'abnegació son cornpletamenr 
infanrils». 

26. ReyisaModprna, vol. 111, 13 agosto 1898. 
27. Ln IIutracidn Erpnñokz e Hispanoamericana, vol. XXX, 15 d'agast 1898. Recollir a Obras Comple- 

tar, vol. 11, Aguilar, Madrid, 1934, p. 976-982. Cito per Obrar Comykta~, p. 982. 



desastres de Santiago i Cavite, tot parafrasejant Carlyle quan assegura que prefe- 
riria que Anglaterra es quedés sense el seu imperi colonial abans que sense Sha- 
kespeare. Galdós, perla seva banda, tan sols tres mesos després, escriví referint-se 
a El Quijote i relacionant-lo també amb la perdua d'un imperi on mai no es ponia 
el sol: 

Este libro constituye nuestros más excelentes dominios. Allí sí, podemos decirlo sin 
temor de que el tiempo nos desmienta, sobre ese hidalgo avellado y antojadizo, so- 
bre ese escudero socarrón, natural, filósofo y pancista supino, sobre don Quijote y 
Sancho Panza sí, bien lo podemos decir sobre estos dominios no se pone ni se pon- 
drá nunca el ~ 0 1 . ~ 8  

A hores d'ara, en aquests temps de postmodernitar en els quals estem immer- 
sos, la sola comparació entre Shakespeare i I'imperi brithnic o entre Cervantes i les 
terres espanyoles on mai no es ponia el sol, ens sembla absurda sobretot perquk ni 
Shakespeare ni Cervantes representen gran cosa a la nostra epoca, en la qual, ja ho 
va afirmar Auden, el poeta no té cabuda a la ciurat. Per contra, fins a la fi del se- 
gle XK, va arribar la llarga ombra rominrica i Shakespeare i Cervantes, a més de 
continuar constituint models de llengua dignes d'imitar, foren considerats com 
autors excepcionals elevats a la categoria de cli~sics nacionals i com a tals agluti- 
naven en les seves obres I'esperit del poble, el volkgeist herderia que tant influí en- 
tre els hispanbfils alemanys a I'hora de valorar els autors espanyols del Segle d'Or. 
En El Quijote, com també en la comedia iuria, i rnés encara en aquesta, queja en 
el segle mrr prengué el nom de nacional,*g apareixien uns trets característics del 
taranni nacional castelli, unes senyes d'idenritat que en aquella hora d'humilia- 
ció i vergonya semblava que podien servir per afermar l'idealisme i la cavallerosi- 
tat dels espanyols davant dels ianquis de <<ces marchants de cochons),, com Ana- 
tole France a L 'Anneau d'rlmatistes els va anomenar. Cal renir en compre que per 
molts intel.lectuals del sud d'Europa, com molt bé ha documentar Litvak,3O la 
derrota del 98 enllaca amb les de Sedan (1870) i Adua (1896), i significa una hu- 
miliació més que, com a llarins i com a catblics, també els afecta, i per aixb es 
pregunten fins a quin punt els valors meridionals serveixen davant de la prepon- 

28. .Cervanresn. Vi& Nueva, núm. 22 (6 de iiovcmbrc dc 1898). 
29. Kccordem qiie durant el seglr mili els pulrmistes que defensdven el tearre calderoiiih el reivindica- 

ven com a genere nacional cn el quai hi vcien reflecrir el rarannh dels espanyols. 
30. L. Liwak, & a 2  1900, y Modernismo, anarqui~moyf;n de riglo, Anrhropos, Barcelona, 1990, es- 

pecialmenr, p. 154-197. 



derincia dels birbars del nord. Fins i tot alguns consideren que els pobles llatins 
han entrar en una fase d'im~arable decadencia, que, en el cas d'Espanya dura des 
de fa tres segles. No és estrany, doncs, que, en  aquest context, crista1,litzi el rege- 
neracionisme i l'anomenada preocupació nacional que troba també el seu 
paral.lelisme i fins i cot la seva influencia en les especulacions transpirenaiques, 
com apunta López Morillas.3' Així, per exemple, la proliferació del terme raGa, 
queja havia emprat Schlegel assimilant-lo al de nacionalitat, es veu potenciar pel 
darwinisme que defensa I'existencia d'una raqa superior, tal i com Pompeius Ge- 
ner en el llibre Herejas (1 887) -mes endavanr ampliar i inclbs a Cosas de Espaía 
(1903)- recull, pres, possiblement, de la terna determinista de la teoria d'Hipb- 
lir Taine (1887). Gener dedica diverses reflexions a El Qu@te3*-ens interessa ara 
destacar de manera especial la titulada «Don Quijote y Sancho Panza com a tipus 
simbblics espanyols i coma tipus simbblics humansd' que apareix com a i<traduit 
de la Rassepa Internazionale de Florencia)), tot i que alguns han considerar que 
Peius no és l?autor,34 malgrar que les tesis defensades coincideixen amb els seus 
pressupbsits, i on podem Ilegir: 

Anima inmensa y de potencia absorbent com la rassa simbolisada, ella concentra en 
si totes las palpitacions de la vida social d'un poble esdevingut conquistador á forp 
d'haver estar conquistat. Temerati fins la ruhina, absolutista fins á la ittacionalitat, 
sec y dur, peró valent y magnanim, s'ha extks per tots els ámbits del rnón com la Ras- 
sa Castellana qu'ell simbolisa. Per aixó'l llibre s'intitulá ab ra6 Don Quijote de la 
Mancha. Aquell héroe manchego no té res que veure ab el Cataii, ab el Viscaí, ni ab 
el Gallego, originaris d'altres rassas.35 

Gener conclou que un tret dominant de don Quixot és: 

31. J. L ó p a  Morillas, Hariar198: Literatura, roriedad, i&o[ogh, h i e l ,  Barcelonr. 1972, p. 253. 
32. uMon Evangeli de la vida., Joventut (17 de maig de 1900, p. 210) on considera, sota la iiiflutncia 

de Nieasche que Don Q u k o t  porta a sobre I'esqiiena un ideal sobrehumi. 
33. Joventut, núm. 82, (5 de setembre dc 1901), p. 589-592 i núm. 83, (12 srrembre de 1901), 

p. 614-617. 
34. Joaquim Molas r m  deixa molr amablemeiir les meinbries de PlicidVidal, Lárrnigde la vida, Esrel, 

Barcelona, 1934, oii Vida assegura que el seu germi Cosmc, que empra el pseudbnim de Josep 
Aladern n'& I'auror. 1 explica que Geiier va demanar a Vidal un escric sobre el QuUtot dienr-li que 
era Gper una rdició monumenral de I'obra de Cervantesn (p. 96) i li va pagar cinquanta pesserer. 
L'edició mai no  sorrl. Vidal en llegir I'article rradu'it a I'iralia i aparegur a La Kmegna Internazio- 
nak i desprks difós en carali prrJoventut, veié ~ q u c  cn idees i inrerpreracions el mestre havia coin- 
cidir amb el deixeplen, perb no gosi fer-li cap retrrt. (p. 97). 

35. uDon Quijote y Sancho Panza», Jouentut(5 deserembre de 1901).Aiiy 11, núm. 82, p. 590. 



Matar, perseguir, aqueix es I'imperatiu de la seva ánima, composta de Wotan germá- 
nich y d'Almanzor serrahí.36 

Perb tot i aixb, I'inima de don Quixot és heroica, gran, generosa i batallado- 

ra, conserva l'esperit combariu medieval, perb ignora les formes del desenvolupa- 

ment  aportades per l'Europa del Renaixement per la qual cosa demana, sota la in- 

fluencia de  Nietzsche, sovint palesa en  la incerpretació quixotesca feta pels 

escriptors joves: 

Eduquéu I'ánima de don Quijote, doneuli'ls coneixements iiecessaris y en harmonia 
ab els seus somnis de manera qu'ell pugui perseguir lo que persegueix, a fi de que no 
persegueixi conformament a la realitat de les coses y tindréu el tipus més complert 
del Super-home.37 

La primera part de  l'article es clou amb un  plany: 

Si á Espanya s'haguessin escoltat las advertencias dels genis, quántas desfetas s'hague- 
ren evitat, quin poble més gran se n'haguera pogut fer d'aquesra nació avui en deca- 
dencia. Baix el ceptre de CasteUa tots els espanyols han sigut altres tants Quijotes. Si en 
lloch d'encoratjarse en prosseguir la malaurada aventura en pró d'una patria arrificial- 
meiit uniforniada, s'haguessin practicat á distingir lo just de lo injust, lo real de lo ima- 
ginari, lo convenient de lo inconvenient, si s'hagués seguir paralelament en i'organisa- 
cid, las tradicions de cada un dels pobles de la peninsula, la nació s'hauria format per 
via de convergencia y no hi há dubte que hauriam pogut facilment arribar á ésser la ras- 
sa superior del nostre planeta ensenyorida $Europa, d'Assia, d'Africa y d'Arnérica.38 

Tambk a Herejtas Gener identifica nació amb raqa i fins i tot  arriba a escriure: 

Lo que aquí priva-referint-se a Espanya- son las degeneraciones de esos elemen- 
tos inferiores importados del Asia y del Africa. Ellos son los que predominan, ellos 
los indispensables para ocupar los puestos elevados, para formar parte de una aristo- 
cracia política y literaria que las más de las veces sólo lo es de la inferioridad.39 

Desprds, referint-se als catalans afegeix: 

36. Ibid., p. 591 
37. Ibid., id. 591. 
38. <,Don Quijore y Sancho Panza., Joventut, 5 de setrmbrrde 1901, any 11, núm. 52, p. 592. 
39. CorasdeEspaña, Antonio Upcz,  Barcelona, 1903, p. 20-21. 



Nosotros que somos Arioindos de origen y de corazón no podetiios sufrir la prepon- 
derancia de tales elementos de razas inferiores, ni las de sus tendencias y por tanto te- 
nemos un orgullo de disentir de ellos, en diferenciarnos de tales mayorias, en ser he- 
resiarcas ante una tal ortodoxia, aún a riesgo de que se nos tache de malos patriotas, 
pues enrendemos la patria en el sentido en que la entendieron Hornero, Eskilo y 
Arisrófanes, es decir en el sentido de raza y de cultura ~u~erior.40 

N o  paga la pena comentar les paraules de  Gener, que  ara qualificaríem de  po- 
Iíticament incorrectes, per bé que aleshores coincidissin en el que pensaven molts 
altres catalans, sense anar més lluny en  Prat de la Riba, que, en  La qzrestion cata- 
lankt' oposa el poble castellh al catala i assenyala que I'un esta lligat al corrent in- 
dustrial dels pobles moderns i al'altra nodrit dels prejudicis de l'hzdalgo carregat de  
deutes i inflat d'orguIl>i,42 considerant-los antagbnics, per raga, temperament i 
caricter. Cal esmentar que són molts els intel.lectuals vuitcentistes43 que, tot 
identificant I'anomenat esperit del poble amb el concepte de raga nacional, bus- 
quen e n  les grans obres literiries els trets que la configuren; per aixb Costa diu en  
el discurs d'inauguració del Congrés de Geografia Colonial que el món, 

la humanidad terrestre necesita una raza espafiola grande y poderosa, contrapuesta a la 
raza sajona para reestablecer el equilibrio moral en el juego infinito de la historia: no 
correspondería a la grandeza de la hahiración terráquea la grandeza del inquilino hom- 
bre, si al lado del Sancho británico no se irguiese puro, luminoso el Quijote espfiol, 
llenando el mundo con sus locuras, firmando a través de los siglos la utopía de la Edad 
de Oro, y manteniendo perenne aquí abajo esa caballería espiritual que cree en algo, 
que siente pasión por algo y con esa pasión y con esa fe y con ese sacrificio hacc quc la 
tierra sea más que una factoría y que un mercado donde se compra y se vende ...44 

40. Ibid., id. 
4 1. La question catalane. L'Epagne et LÍ Catalogne. No& adrede a la pres~e Européennepar le Comité 

Nationalirre Catalan de ParU. Imp. de  D. Dumoulin er Cie. Paris, 1898. Tradtii al carali. Eiiric 
Prar de  la Riba, La Nació i I.E~tat. bcritr dejovennrt, a cura d'Enric Jardi, Biblioteca dels Classiw 
del Nacionalisme Catali, La Magrana, 1987, p. 34-46. 

42. Ibid., id, p. 34. 
43. El marek Gabriel Alomar publica a Catnlonia I'ñrricle uEls dos rsprrirsn (serembre de 1 898), on  

recorda les opinions de Franquesa i Gomis que iiassegura que els verirables Quijotes de ladarrera 
guerra havien esrat els norramericans, no els espanyols. ... A més, Alomar escriu que ,,Don Quijore 
no  es la prrsonificació de I'idealisme castellá, el qual es en tat fdl del Reliaxemenr, del rerrorisme, 
o sia del csperit qui arrccona pera sempre els Quijoresn. 

44. «El porvenir de la raza espaholau, discurs d'inauguració del Congreso de Geografía Colonial, 4 de  
novernbre de  1883, recollit a E~tudio~jurídicorypoIitico~~ Prenc la referencia de Luis Ancón de 01- 
mer, Iargranrlrrrryaiiolrr.]. Costa, Madrid, s.d., p. 327. 



Em sembla que el canvi de nacionalitat de I'escuder és ben simptomitic i no 
hi escau cap comentari per part meva. En aquest rebuig del materialisme rau, crec, 
un dels aspectes del castissisme més negatiu en el qual coincideix el regeneracio- 
nista Costa i I'egocentrista Unamuno, pero també, sense fer Sanxo ciutadi de la 
perfida Albió, diversos autors, alguns de catalans -des de Rusiñol fins a Josep 
Roca-, com veurem, arran delTercer Centenari insisteixen en la qüestió. No són 
gaires els que cenen la mateixa opinió que Clarín. El catedratic d'oviedo, en la 
seva conferencia ~Alcalá Galiano y el periodo constitucional de 1820-1823», 
apunta: 

El espafiol siempre se parece a don Quijote porque está viendo constantemente cas- 
tillos en lo que son ventas y que como tales consideraba Sancho Panza. Porque es de 
saber que si los espafioles llevan consigo a don Quijote también llevan a Sancho. Las 
reyertas de castillo a castillo eran por motivos de empleo, por motivos de ínsulas ...45 

Precisament, la identificació tipolbgica de  l'espanyol arnb don Quixot esdevé 
un tbpic durant el segle XIX i bona part del XX. Per contra, no ho és el fet de con- 
siderar el «sanchopancismo>r com un tret nacional. Encara així hi ha excepcions 
importants com la de Galdds, que sovint tipifica els seus personatges entre els 
«locos-quijotescos» i els materialistes, com I'escuder, ,<apegados al yantar».*G Re- 
cordein que Ganivet, en el seu Idearium assegurava que «el Ulises castellano es 
don Quijote>>.*' Per a Ganivet, cap poble és superior a I'espanyol en la creació de 
I'ideal que encarna el Quixot. Fins i tot va més enlli quan advocaper I'alliberament 
de les preocupacions materials, 

descargándolas sobre un escudero; así camina completamente desembarazado y su 
acción es una inacabable creación, un prodigio humano en el que se idealiza todo 
cuanto humanamente se concibe.48 

Tambk els regeneracionistes, com Lucas Mallada en Los males de la Patria y la 
fitura revolución espaEoldt9 fan referencia al Quixot per parlar del taranni nacio- 
nal: 

41. Ibid. Vol. 11, p. 470-520. 
46. Perla influencia de Cervantes a Galdds vid. Rub6n Benita,  Cervanter en Galdój, (Literatura e in- 

tertextualiU), Universidad de Murcia, Murcia, 1990. 
47. Jdearium expañol, Espasa Calpe, Austral, Buenos Aires, 1949, p. 143. 
48. Ibid., id. 
49. Los mala de h Parriay hfutura wnulircihn erpa6oh, Madrid, 1890. 



La Patria de don Quijote es un país de soñadores; por lo mismo que aquí se sueña tan- 
to hay necesidad de dormir mucho y, sin embriagarnos con opio, como los chinos, 
estamos viendo visiones y en ilusión perpetua sin despertar de nuestra modorra.50 

Per a Mallada, els espanyols 

tienen un caricter caballeresco e hidalgo que se manifiesta hacia la mujer mientras 
ésta se mantiene en lugar subalterno y en la mayor ign0rancia.5~ 

Baldomero Villegas,52 per la seva banda, assegura que en El Quijote es com- 
pendia la possibilitat de regeneració nacional. Per el1 la figura de I'heroi cervanti 
és la reencarnació del reformisme liberal. Sanxo representa el poble; Dulcinea, Es- 
panya i Maritornes, I'església en el segle XVI. 

Les referkncies a favor o en contra de la significació d'El Quijote i de la seva re- 
presenrativitat que trobem a les lletres castellanes cobreixen els anys que van del 
1898 a la celebració del centenari. Amb una insist&ncia avorrida es repeteixen les 
mateixes idees. Per aixb, ja el 1899 I'enginyer basc Pablo Alzola, que actua com a 
portaveu de la burgesia industrial &Euskadi, com recorda Carlos Serrano,53 asse- 
gura en el seu llibre sobre Las obraspúblicas en Espa6a. Estudio histórico: 

España necesita dos cosas esenciales si ha de reconstituirse: Celebrar iusfuneraler de 
don Quijote de la Mancha aventando nrr cenizar y adoptar coino lema de su regeiiera- 
ción el apotegma de que Espreciso rrrfuertes persiguiendo este fin primordial en un 
largo período de paz, de recogimiento, de moralidad y de trabajo que acreciente el 
patrimonio nacional hasta alcanzar la riqueza y el saber, bases imprescindibles para 
la fortaleza de las naciones.54 

Els joves escriptors que inicien la seva carrera literaria a les acaballes del se- 
gle XN, Azorin, Baroja i Maeztu, entre altres, estan d'acord aleshores amb aques- 
ta celebració funeraria i avalen igualment la demanda de Costa de «cerrar con 
doble llave el sepulcro del Cid., per tot el que ambdós herois signifiquen a causa, 
sobretot, de la interpretació sectaria que de les seves figures han fet els castissistes. 
Per tot aixb no és gens estrany que Azorín asseguri a <(Somos iconoclastass: 

50. Ibid., id., p. 31. 
5 1 .  Ibid., id., p. 33. 
52. E r d o  robre Don Quqotede h Mancha, Burgos, 1899. 
53. Carlos Serrano y Serge Salahn, 1900mErparía, EspasaCalpr, Madrid, 1991, p. 92. 
54. Cito pcr I'edició d'A. Boncr Corra, Turner, Madrid, 1979. 



los jóvenes del día no han leído a Calderón, a Lope, a Moreto (o al menos si los han 
leído no volverán a leerlos, lo juramos) y no son pocos los que sienten un íntimo des- 
vío hacia Cetvantes.55 

i que, per contra, consideri a La voluntad que només els primitius, els medievals, 
ofereixen alguna possibilitat: 

Nuestra literatura del siglo xvii es insoportablemente antipática. Hay que temon- 
tarse a los primitivos para encontrar algo espontáneo, jovial, plástico, íntimo. Hay 
que subir hasta Berceo, hasta el Romancero [. . .], hasta el incomparable Arcipreste 
de Hita.5" 

No obstant aixb, el punt de vista d'Azorín variara a partir del 1905. Mari- 
cha1,57 en un suggerent assaig, apunta que Azorin va arribar a convertir la literatu- 
ra nacional en la seva patria. 1 aixb em penso que va succeir a partir de la comme- 
moració del Tercer Centenari &El Quijote a mesura que va anar examinant i 
revaluant les seves opinions juvenils i va sintonitzar de manera íntima ambels clis- 
sics del Segle d'Or, comenqant per Cervantes, I'autor al qual dedica més textos.58 

És, dona ,  cap al 1905, quan, de la lectura fruitosa del Quixot que es cornenGa 
a fer arran de la celebració delTercer Centenari, surt una nova interpretació de la no- 
vel.la de Cervantes que, finalment, acabara imposant-se cap als anys vint a les lletres 
espanyoles, tot i que la visió romantica rnassa arrelada continuara deformant molts 
aspectes del Ilibre. Foren els viatgers romantia francesas, la influencia dels quals, en 
molts autors vuitcentistes, encara no Sha estudiat prou, els que, com Chateau- 
briand, asseguraren que venien a Espanya per cercar l'esperit de don Quixot lligat a 
la gent i al paisatge. René de Chateaubriand, per exemple, tornant de Palestina, el 
1807, recorria la Manxa perquk era la patria de I'il.lustre cavaller, «el más bravo, 
el más amable y el menos loco de los mortales». El vescomte veu els espanyols com 

el pueblo noble y civilizado en donde al menos ha quedado la fe y el Iiolior después 
que la prosperidad y la gloria han desaparecido.5' 

55 .  Alma FrpañoL?, 10 de gener de 1904. 
56. La voluntad. Ciro per I'edici6 $1. Fox, Casralia, Madrid, 1968, p. 214. 
57. «Pedro Salinas y los valores humanos de la literatura hispdnican, La voluntad& c~tiln, Revista de 

Occidenre, Madrid, 1971, p. 236. 
58. Vid. M.  PerezL6pez,Aenríny L? LitrraturaEjoa304 Universidad de Saliminca, Salamanca, 1974. 
59. Cito prr Miqurl dels Sants Olivrr, La literatura drlDerarne, «A rnvés de unos librosu, Edicions 62, 

Barcclona, 1973, p. 145. 



Recordem fins a quin puiit les referkncies a la fe i a l'honor ompliran els dis- 
cursos dels politics cap al fatidic 98, fins i tot al text del telegrama de I'almirall 
Cervera, si canviern la «fe en el honor» pel etodo se ha perdido menos el honor)) i 
que també té aveure amb rmás vale honra sin barcos que barcos con honran. Pre- 
cisament, Clarín considerava que 

la Espaiía petrificada en el pasado que tanto gustaba a Chateaubriand era el ideai de 
muchos espaiíoles de la época.60 

1 per la seva banda, Prat de la Riba, coincidint en certa mesura amb el ca- 
tedritic d'Oviedo (petrificada i momificada funcionen com a sinbnims), apunta- 
va en una nota a La question catakzne: 

El viatger que entra a Espanya per Portbou, cercant Espanya característica de la que 
parlen les narracions de viatges, resta completament desil.lusionat. Caraiunya li fa la 
impressió d'un prollongament de Franca; Barcelona, la &una gran capital del Mig- 
dia. Fins que no hagi passat I'Ebre, no trobara la patria del Quixor, I'Espanya mo- 
mificada que desitja de recórrer.61 

La identificació tipolbgica de  I'espanyol arnb don Quixot es, com hem vist, 
un tbpic que flameja durant rota la fi de segle, heretat del romanticisme. En 
aquestes alqades tots sabem que la interpretació del llibre que arriba al segle xx és 
un producte romintic. Anthony Closse a The Romantic Approach to don Quijote 
(1978)62 demostra en escreix com la lectura que domina durant el s e g l e m  i bona 
part del xx és continuadora de les idees que els romintics alemanys i anglesos van 
difondre sobre I'obra cervantina. Tarnbé Parker" 3 R~sse116~ s'havien ocupar, 

60. Clarín, «Alcalb Galiano y el período consrirucional de 1820-1823», La E~pafia drlSicr>m C o k -  
ndn de confmen&a hUtóricm, vol. 11, Madrid, 1886, p. 480. 

61. Prdt de la Riba, La qurrrion catakznr. Lfipagne eth Catalogne. Noriceadrede a hprerre Europém- 
nepar le ComitéNationalirte Cutakzn de Parir. Imp. de D. Dumoulin et Cie. Parin, 1898. Traduit 
al carala, Enric Prar de la Riba, La Nacid i L'Estat. ficritr de jovennrt, a cura d'Enric Jardí, Bibliore- 
ca dels Classics del Nacionalisme Carala, La Magraiia, 1987, p. 35, nora 2.  

62. A. Closse, The Komantic Approach ro Don Qukte .  A Criticnl HUtory of the Romnntic Gdit ion in 
Quijote, Criricism, Cambridge Uiiiversiry Press, 1978. 

63. A. Parker, *El concepto de la verdad en El Qu@ro>, Revirrn de Filología E-pañokz, núm. 32, 1948, 
p. 278-305. 

64. P. Russell, <.Don Quijore as funny books, Modern I~nguage Revlew, XN, 1969, p. 312-316, Era- 
duir al casrclla com <<Don Quijore y la risa a carcajadas» en Ki~ssell, Tierra de ka Celerinay onor er- 
tudios. Del Cidal Quijote, hie l ,  Barcelona, 1978. 



abans que Closse, de I'assumpte, per bé que de manera parcial. En efecte, la idea- 
lització de I'heroi i la negació del propbsit satíric de la novel.la, la tristesa del llibre 
-la lectura amb els ulls entelats per les Ilhgrimes a la manera de Heine-, que tor- 
narem a trobar entre els escriptors finiseculars, es va comengar a gestar en les in- 
terpretacions dels primers romhntics. Per ells, El Quijote no era un llibre de bur- 
les, sin6 un llibre de tristes veritats, on es feia palesa la lluita per aconseguir un 
ideal en un món en el qual qualsevol ideal era rebutjat. De I'kpoca romintica pro- 
vé igualment la hipotesi que I'obra de Cervantes va més enlla de la d'un 
gknere i constitueix una prova irrefutable dels coneixements del seu autor sobre 
matkries ben diverses, bé siguin mkdiques, psicolbgiques o econbmiques. Final- 
ment, en relació amb el romanticisme, cal esmentar la idea que els classics nacio- 
n a l ~  -i Cervantes amb Calderón constitueixen els exemples mkims- represen- 
ten I'hnima del poble, I'esperir de la raqa, tal i com ja he indicat. 

El Quijoteva deixar, doncs, de ser entks com un llibre humorístic gricies al ro- 
manticisme que va difuminar, entre vels de transcendkncia, la intenció cervanti- 
na, explícita en el prbleg de la primera part acceptada unhnimament des de la seva 
aparició. L'ankcdota tantes vegades repetida que protagonitza Felipe 111, quan as- 
segura que el noi que s'esti morint de rialles o és boig o esta llegint El Quijote, ho 
confirma. El llibre de Cervantes entks en el segle XVIII com a i com a siti- 
ra, fou tingut alhora, des del punt de vista de la Ilengua, per un text exemplar, mal- 
grat que els preceptistes corregien -des de Mayans a Munárriz- aquells aspec- 
res que els semblaven fluixos o poc adients. La interpretació romintica potencia 
la distancia, que s'estableix entre els afanys de I'heroi, els seus daitjos quimkrics i la 
realitat a la qual el seu destí ideal no por adequar-se; d'aquí que opti per transfor- 
mar-la, imaginant-la distinta de com és. La imaginació, com molt bé va docu- 
mentar Bowra," 5s un descobriment romintic; en conseqükncia, don Quixot, 
tan cimaginatiua, havia de constituir un personatge especialment grat al romanti- 
cisme que a mis accepta I'ideal i la quimera com a ingredients de les aspiracions 
humana. D'altra banda, els romhntics exaltaren el seu creador, Cervantes, a 
I'alcada dels genis. Frederic Schlegel, que, amb el seu germh William, fou decisiu 
per tal que Calderón arribés a aconseguir la categoria de «poeta nacional*, va con- 
tribuir també a enaltir el mkrit de Cervantes inrentant comparar-lo ainb Shakes- 
peare i Goethe, convertits en models d'un artista sublim representatiu a la vegada 
de I'esperit del seu poble. Poc després, Víctor Hugo, a William Shakepeare,66 in- 

65. Bowra, Laimaginación rornáritica,Taurus, Madrid, 1969. Vid. Clossr, "p. cit., nota 62. 
66. Hugo,Vicror, <<Les génicsi,. Oeuvrei Comphter. Littéranrre etphiloiophie, París, 1880, p. 63-64. 



trodueix Cervantes entre les figures més gloriases de la humanitat. Parafrasejant- 
lo, Rubén Darío, en el poema dedicat a I'autor dels Miserabler, <«Vicror Hugo y la 
tumban (1885), es pren la mort d'aquest com una catastrofe, ja que pertorba, 
igual que la de Crist, l'ordre de la narura i anuncia que una rirallonga de genis el 
reben al paradís presidits per Jesús. Entre ells -entre poetes, sants i escriprors: 
Job, EsquiI, Homer, Sacit, Joan, Pau, Juvenal, Dante, Rabelais- hi ha Cer- 
vantes. 

Pero aquesta referencia és excepcional ja que els escriptors finiseculars solen 
rebutjar Cervanres en favor de don Quixor de manera generalitzada, com apunta 
Blasco,67 excepció feta en la inrerpretació que sorgeix des de Catalunya, on fins i 
rot els detractors de I'heroi, aquells que el rebutgen precisament perque s'ha con- 
vertit en un mite nacional castella, n'accepten I'autor. Cervantes ahagués fet bona 
amistar ab nosaltres» si hagués tornar ara, escriu, com veurem, Pep de laTralla68 al 
número d'homenatge de la revista del mateix cognom. Unamuno, el cervantisme 
del qual ha estar analirzar en abundancia,"' és, tal vegada, I'autor que amb més 
contundencia assenyala que el Quixot és superior a Cervantes i que aquest no va 
entendre el seu heroi. Darío, per contra, dedica, el 1903, .Un soneto a Cervantesn 
(Cantos de W h y  Eperanza), en el qual evidencia que I'autor &El Quijotees con- 
sola de les mancances de la vida gracies a la seva creació immortal, i on mostra 
també la seva generositat («regalo un yelmo de oros y diamantes1 a mis sueños 
erranresu) i el seu geni («la tristeza inmortal de ser divino),). La visió de Rubén Da- 
río guarda encara algunes concomirancies amb la interpretació &El Quzjote com 
un llibre d'humor.70 

Una altra de les vies d'accés a I'obra immortal de Cervanres que encara rro- 
bem en comenfar el segle XN és I'esoterica. La crítica cei-vantina utilina el terme 
«esoteric)> per aplicar-lo a aquelles interpretacions que consideren que cal fer una 
lectura entre linies de I'obra, ates que, sota el sentit literal, n'hi ha un altre de 
molt rnés interessanr, que fins i tot pot assolir un significat simbblic o místic. 

67. J .  Blasco, <<El Quijotede 1905 (apuiires sobre el quijorismo finisecular)»,Arithrnpns, núm. 98-99, 
1989, p. 120-124. 

68. Vid. mCs cndavanr a la pol&mica sobre el cenrenari. 
69. Els treballs sobre el quixotisme d'Unarnuno són molt abundants i diversos. Remcto al rcpertori dc 

Blasco a I'arriclc citar, p. 123, nora 20. 
70. MCs endavanr, Darío coiirribuiri, amb la *Letanía de Nuestro Senor Don Quijote», a i'homrn;ltge 

que I'Areneo de Madrid reta Cervantei el 1905. A #La Leranian ens oferciv tina inrerpraació ja en 
wnsonincia arnb la concepció quixoresca tbpica de la fi dc seglc, fcnr esmcnr a I'heroi com a -señor 
de los rrisres.. .la Leraiiia. va dedicada al cervanrisra Navarro Ledesma. El poema fou llegir per Ri- 
cardo Calvo en presencia de Rubkn. Tal vegada per aixb, el soner abans cirat esri dcdicar a I'acror. 



El Quijote s'interpreta, doncs, no com una novel.la d'entreteniment sinó com un 
text críptic que va més enlli de la intenció explícita de I'autor de parodiar un gk- 
nere. Les vinculacions del vuitcentisme amb les teories esorhiques, un aspecte so- 
bre el qual ja van cridar I'atenció Ricardo Gullón7' i Octavio p a ~ , ~ *  semiren per- 
quk es continués potenciant I'esoterisme d'El Quijote. Des que, en la seva edició 
d'El Quijote (1781), John Bowle va considerar, per primera vegada, que el perso- 
natge de Cervantes personificava Carles V, enfocament complementat per certes 
referkncies de I'autor en el ~ e r d u t  Buscapié, diversos cervantistes s'obsessionaren a 
defensar que Cervantes havia escrir una novel.la en clau. També els krausistes es 
decantaren per trabar en el text cervanti un significat que sobrepassava el literal i, 
en conseqükncia, es posaren de la banda dels esoteristes. 

Si m'he detingut a repassar alguns aspectes fonamentals de la recepció d'El 
Quijote a les acaballes del segle XIX i a comenqaments del xx a les lletres espanyo- 
les, ha estat per tal d'observar que els criteris extraliteraris primen sobre els estric- 
tament literaris, com ja van destacar Valera73 i Menéndez y Pelayo,7* tal com suc- 
ceiri a la immensa majoria de textos que la celebració propicia i on es pot 
documentar el grau d'entronització social de I'obra anomenada «el libro rey>b75 o 
<<la Biblia Profanan.76 

Pero els esdeveniments que afecten Espanya cap al 1905 tenen una repercus- 
sió distinta a Catalunya, la qual cosa incideix en tots els imbirs de la vida política, 
social i cultural. En conseqükncia, el tercer Centenari de la Publicació de la Pri- 
mera Part &El Quijote tindri una transcendkncia també diferent, de la mateixa 
manera que El Quijote llegit des de Catalunya és sovint un altre Quijote. No 6s 
aquest el lloc per estendre'ns sobre els aspectes de la particularitat catalana, perb no 
puc deixar d'esmentar, de  passada, els motius pels quals, en uns moments de re- 
dreqament nacional, la sola menció del llibre immortal podia resultar polkmica. Ja 

71. Ricardo Gullóii, «ldeologias del rnodernismon, fnsukz, 291 (febrer, 1971), p. 1 i 11. 
72. Ocravio Paz, Lor h(jordellimo, Seix Barral, Barcelona, 1974. 
73. Valerades del seudiscurs nEIQuqote, sobre las diferenres maneras de comentarlo y juzgarlo,>, RAE, 

25 dr srrembrr de 1864, considera una mania veure eii Cervaiires ,<un siitilisimo psicólogo, uii 

rcfinado polirico y hasra iin médico consiimado», Obra Compktar, 111, Apilar. Madrid. 1958, 
p. 1067. 

74. Pcr la seva banda, MenGndrz y Pelayo ja el 1878 'luan comenta a la Revista Europea, Uiserrncioner 
y juicios literarios, llibre de Valera eii el qual es recull I'arridc mencionar en la nota anterior, esta 
d'acord amb el1 i considera que .,El Quijotc no es ni más ~ i i  menos que una novela inmortala. Vid. 
Obra Compkta. Aldus, Sanrander, 1956, vol. 11, varia. p. 111. 

75. Lafuenre Saenz, 1. Estudio crítico de nurrrro libm rry, Madrid, El Trabajo, 1905. 
76. Clarín, .Del Quijotc. Notas suclras~, La Ilwacidn Erpn?iokI e H&panoamrricana, XI-111, 41 

(1989). 



hem vist com El Quijote que arriba a 1905 arrossega una cirrega ideolbgica con- 
siderable i aquest llast no 6s gens positiu a I'hora de fer una interpreració estricta- 
ment literaria del Ilibre. Tot i aixb, hi ha a Catalunya diversos erudits que ens ser- 
veixen d'excepció, com ara alguns dels mis  importants cervantistes, entre els qual 
ens cal citar Cortejón, Givanel o Bonsoms, inreressats de manera especial pels 
aspectes textuals de I'obra. D'altres intel.lectuals, penso en Miquel dels Sanrs 
Oliver -porser el publicista que més aviat i amb un abast mis notable es fa eco 
del centenari-, Ramon Miquel i Planas, Carreras Candi o Gabriel Alomar, tot i 
que els seus treballs examinen aspectes més aviat intrínsecs a I'obra de Cervantes, 
tenen tendencia a justificar el seu interes pel llibre de cara als seus conciutadans. 
Aquesta justificació 6s naturalment simpromitica del clima políticosocial que 
es viu, pero també del fet que ningú se sent indiferent davant d'una obra com 
El Quijoteque tant té aveure amb Catalunya i encara més concretament amb Bar- 
celona. 

Situar fora d'aquest context la recepció de I'obra cervantina arran del Tercer 
Centenari impediria entendre-la de manera cabal. Em sembla necessari esmentar 
que al tombant de segle el debat sobre Catalunya-Espanya és d'allb més viu, com 
ho són també els aspectes en els quals es basa la nacionalitat catalana que, per ma- 
nifestar-se i consolidar-se, necessita fer-ho d'esquena a Espanya, rebutjant, en pri- 
mer Iloc, la seva llengua majoritiria, el castelli, que és alhora la llengua del poder 
i del prestigi. Com escriu Cacho Viu al seu assaig El nacionalismo catakn como&- 
tor de modernización: 

El rechazo de la influencia del castellano, indispensable para que la lengua recupera- 
se su propia fisonomía se extrapoló a otros campos, hasta convertirse en el principio 
axiomático: la modernización de Cataluña pasaba, tácticamente, por la ruptura con 
el centralismo cultural de Madrid, que nunca sería capaz de incorporarse a ese pro- 
ceso." 

La cita crec que ens ajudari a entendre com, d'acord amb aquests pressupb- 
sirs, era esperable que El Quijote pogués ésser rebutjar només pel fet que no havia 
estat escrit en catali. A més, tal i com ja hemvist, el seu protagonista encarnava els 
trets fonamentals de la raca espanyola que res tenia a veure, segons els nacionalis- 
t a ,  amb la catalana. Uns trets que, contrhriament al que succeia a la resta del país, 
sovint foren intetpretats de manera negativa. Per alguns nacionalisres catalans «ser 

77. V. Cacho Viu, El nacionalismo catalán comofictor dr mo&mización, Residencia de Estudiantes, 
Quaderns Crema, Barcelona, 1998, p. 62. 



un Quixot o fer el Quixot* no vol dir ser un idealista o actuar de manera pretesa- 
ment altruista sinó ser un boig poca-solta, un vanitós inflat d'orgull. La manca de 
previsió, I'esperit fantasiós de I'hidalgo, el seu orgull jactanciós, aspectes que el Ili- 
bre fa palesos, tornaren a manifestar-se en molts imbits de la vida espanyola des- 
prés de la guerra de Cuba. Crida molt I'atenció I'enorme quantitat de referkncies 
de la premsa satírica publicada a Barcelona que prenen com a pretext El Quijote 
per al.ludir a la pkrdua de les colbnies. El fet em penso que també té a veure amb 
la diferent manera que des de Catalunya es visqué la desfeta. Raimon Carr7* rela- 
ciona estretament el problema colonial amb el catalanisme que, abans minoritari, 
es converteix a conseqükncia de la derrota en un vehicle de protesta. Escriu Carr: 

El catalanismo contaba ya con una organización y con una doctrina. El desastre del 
98 le dio su primera oportunidad de conquistar una audiencia masiva de las clases 
medias. La imagen de un estado castellano moribundo que, tras obligar a su juven- 
tud a hacer el servicio militar, había perdido para Cataluna su mejor mercado, per- 
mitió que el catalanisino se convirtiera en una de las fuerzas generales de la regene- 
ración y en una fuerza electoral eficaz.79 

Josep Benet,*O per la seva banda, esmenta que I'empremta de la desfeta fou 
rambe diferent a Catalunya: 

per be que durant les guerra colonials lnolta gent catalaiia s'havia deixat dur per I'o- 
nada d'un patriorerisme espanyol retbric, després, davant del desastre, la reacció fou 
immediata i vigorosa, combativa 1 esperan~ada, i, alhora,  constructiva,^' 

Hi havia encara més aspectes que permetien qüestionar la celebració del Ter- 
cer Centenari de la publicació de la primera part d'El Quijote o, si mes no, en- 
tendre'l de manera diferent. No hem d'oblidar, tampoc, que la convocatbria ha- 
via partit d'un periodista madrileny. Era Cavia qui, des de les planes del tambe 
madrileny diari ElImparcial, féu la proposta de  la commemoració, i la ciutat de 
Madrid, com a capital de I'Estat, no podia ser mai una referencia grata per a la 
vida cultural barcelonina, que mirava mes Iluny, cap a d'altres capitals europees 
més modernes com París. Basta recordar, per entendre-ho, la diferencia que ob- 
servi Rubén Darío entre la vida cultural de Madrid i Barcelona durant el seu 

78. R. Carr, Erpafia 1808-1975,Arirl, Rarcrlona, 1982. 
79. Op. cit., p. 527. 
80. J. Benet, Maragallrlavant Lz Semana Trhp'ca. Ed. 62,  Barcelona, 1963 
81. Op. cit., p. 14. 



primer viatge.82 Pero, sobretot, cal fer esment que era 1'Espanya oficial, centra- 
lista i uniformitzant, que només acceptava l'hegemonia de la llengua castellana, 
la que va prendre sota la seva tutela I'organització dels fastos del centenari. Si te- 
nim en compre tots aquests aspectes entendrem per que la celebració no satisfeia 
els nacionalistes. 

Si en una cosa coincidien i tenien clara els nacionalistes catalans de diferents 
faccions, des del fundador de la Lliga, Prat de la Riba, fins al socialista Gabriel 
Alomar o el maurista Miquel dels Sants Oliver, era la necessitat de redre$arnent 
de la llengua catalana, i la vindicació d'una cultura nacional autbnorna. Per aixb, de . 

bon principi, els cal qüestionar-se la participació en els actes del centenari quixo- 
tesc i resoldre, després, tal com fan Alomar i Oliver, per bé que de manera dife- 
rent, contribuir-hi. Fent seu el llibre de Cervantes i demostrant, mitjanqant els 
seus escrits, fins a quin punt els és grat, donen, em penso, per una banda una Iliqó 
de seny, i per l'altra, confirmen que la lectura que fan &El Quijote és capaq de so- 
brepasar el llast ideolbgic castissista. En aquest sentit, I'article de Miquel dels 
Sants Oliver eEl Centenario del Quijote)) em sembla simptomitic i per aixb I'a- 
nalitzaré arnb atenció. Considero que I'enorme quantitat de textos i gravats pu- 
blicats a la premsa barcelonina amb motiu del Tercer Centenari és una prova més 
del taranni obert dels catalans. D'altra manera, ni La lreu de Catalunya,83 brgan 
de la Lliga, ni La Esquella de la T ~ t r a t x a , ~ ~  ni La Campana de Gra~ia,~5 que repre- 
senta els interessos dels republicans nacionalistes, li haurien dedicar números mo- 
nogrifics. Tampoc ho haurien fet els redactors de la publicació catalanista, Ilus- 
tració Catalana.8"el que fa a La Tralla,87 El Cu-cut88 i El Diluuio,8" cal esmentar 
que troben en El Quijote aspectes per sustentar la seva ideologia en escreix. Sovint 
les caricatures i els dibuixos alJegbrics-satírics del Quixot i el seu escuder fan re- 
ferencia als polítics locals. A 1'Ajuntament de Barcelona, el 1905 tenien majoria 
els regidors de la Unió Republicana, la cosa féu que els nacionalistes d'El Cu- 

82. Vid. les crbniques <tBarmlona,i i *Madrid» enviades el 1899 al diari La Nariin i despres incloses a 
Espana Contempordnea. Ciro per I'edició d'A. Vilanova, Lumen, Barcelona, 1992. Val la pena fer 
csrncnt de la crbniu «Madrid» (4 de gener de 1899). p. 4'1. 

83. La I/eu de Cualuqa,Tercer Cenreoari del Quixor, any XV, núm. 21 15 (21 de gener de 1905). p. 1-2. 
84. La Eryurlh úe kz Torraaa, any 27, núm. 1373 (28 d'abril de 1905), p. 273-305. 
85. La Campanade Gracia, any W(XV1, Batallada 1878. Número exrraordinari (6 de inaig de 105), p. 

1-8. 
86. Ilurnand Cauiann, Tercer Centenari del Quijote, any 111, núm. 86 (22 de gener de 1705), 

p. 50-64 i sense paginar les planes on es reprodueken diverses il.luscracions. 
87. La Tralla, any TI, núm. 67. Número exrraordinari (3 de febrer de 1905), p. 1-9. 
88. El Cu-cut, any 4, núm. 175 (4 de maig de 1905), p. 272-286. 
89. El'1Uiluui0, any XLVlI, núm. 31 (22 d'abril de 1905), p. 241-255. 



nrt o de La Tralla els disparessin a matar mitjan~ant escrits i gravats, tal com veu- 
rem. 

D'altra banda, com era &esperar, les publicacions de caire conservador escri- 
tes en castelli, com La Vanguardia,,"o La Ilustracidn Arristica9' o les revistes de 
marcat signe catblic -La hormiga de oro92 o La Academia Calasancia-93 dedi- 
quen també extensos números monografics a El Quijote. 

La recepció del Tercer Centenari a la premsa barcelonina 

La major part deis acres commemoratius esdevinguts a Espanya foren reco- 
llits en una Crónica del Centenarifl que van dirigir Miguel Sawa i Pablo Becerra. 
Pero, per tal d'establir una panoramica completa, cal consultar els repertoris cer- 
vantins de Simón Díaz" i el magne cataleg de J. Givanel.96A banda, cal mencio- 
nar el llibre de Francisco de Icaza El Quijotedurante tres siglos (1918), que ofereix 
una valoració de les distintes acrituds preses pel ce~antisme en comencar el se- 
gle XX. Amb un rigor més gran i una més amplia perspectiva tracten també sobre 
el tema diversos investigadors: R. Schevill,97 C. Real de la Riva,98 A. del Río,99 R 
Frank,'oo 1. Terrerian,Io' A. Marasso'02 i J. Blasco.103 Pero cap d'ells estudia les 
aportacions de la premsa catalana al centenari ni el que significa per a Catalunya 
la celebració, feina que desitjo portar a terme, i per aixb comentaré per fer una re- 
cerca a la premsa barcelonina que se'n fa ressb. 

90. La Vanguardia (7 de mayo de 1905), suplemenr i número diari junts, p. 1-8. 
91. La Ilusnacidn Ardstica, anyloW, núm. 1.201, Barcelona (1 de gener de 1905), p. 1-24. 
92. La honniaa de oro. flurwacidn católica, anv XXII, núm. 18, Barcelona, (6 de mayo de 1905), 

p. 273-288. 
93. La Academia Cahancia. dXnno de kz A c d m i a  CILunncia. bicueh Piar &Barcelona, any XIV, 

núm. 311 (18 de rnaigde 19051, p. 385-41(;. 
94. Crónica rkl Centemrio, Miguel Sawa i L'ablo Becerra, imp. San Hermeiiegildo, Madrid, 1905. 
95. J .  Simón Diaz, B i b l i o p f i  de LI literatura hi<pánica, vol. 8, CSIC, Madrid, 1978. 
96. Vid. nota 9. 
97. R. Schevill, ~Thrce Centuries of Don Quixoren, University of California, Chronirk XV, 1913, 

p. 181-206. 
98. C. Real de la Kiva, «Historia de la critica e inrerpreracioncs de la obra de Cervantesn, Revirra de 

FilologáEspañok 32 (1948), p. 137.166. 
99. A. del Río, «Quijotismo y cervantismo. El devenir de un simbolon, Rtvirrn &Ernidioi Hispáni- 

cos, I., 1928, p. 241-267. 
100. R. Frank, Kervantrs: Foiir Hiindrcd Ycars Aftcr,,, Sewanee Review Quarterly, LVi, 1948. 
101. 1 .  'ICrteriaii, *Sobre algunas iiiterpretaciones del Quijote en la Espana del siglo xw», Btimaxezur 

Romani~rhrn Philologie, 1967, p. 169-173. 
102. A. Marasso, nInterpretaciones cervanrinaso, Reduc. N, 1959. 
103. Arr. citar. 



Per ral d'oferir un imprescindible estat de la qüestió, em referiré, en primer 

Iloc, al famós article de Mariano de Cavia publicat al diari El Irnpa~cial,'~~ on, sota 

el lema «Post tenebram spero luces*, recorda als lectors que falten dos anys per a 

la commemoració del Tercer Centenari de la primera edició &El Quijote i marca 

les pautes per a una celebració ideal: 

En mayo de 1905 se cumple el Tercer Centenario del Quijote, de esa divina y colosal 
conseja, por cuyo soberano poder nuestra raza, nuestra lengua y nuestra nación se 
sobrevivieron a si mismas en la admiración, en el respeto y en el cariño de otros pue- 
blos y otras civilizaciones. 

Per a Cavia és molr més important la data de la primera edició que no la del 

naixement o la de la mort de Cervantes, ja que és i'heroi el que ha aconseguit que 

«España se llame la patria de don Quijote», amb la qual cosa s'acosta a les idees 

d'unamuno, i per aixb demana que es llenci literalment la casa per la finesrra en 

la celebració de 

la más luminosa y espléndida fiesta que jamás ha celebrado pueblo alguno en honor 
de la mejor gloria de su raza, de su habla y de su alma nacional que suponga el re- 
surgimiento español y la reanimación espiritual de esta tierra [...] común a todas las 
naciones que llevan en la sangre al sublime loco y al donosisirno zafio. Una fiesta de 
familia para todos los pueblos latinos, una fiesta fraternal para todos los hombres 
que comulgan en el noble y laborioso culto de sentir hondo, pensar alto y hablar cla- 
ro. La fiesta nunca celebrada de la ideal Quimera y la tragicórnica Realidad, hecha 
carne entre carcajadas y dolores, entre ansias generosas y vulgares desengahos. 

Tot recordant Carlyle, glossat, com ja hem vist, per Valera i després d'ell per 
un seguit de gasetillers, Cavia considera que 

si Espatía ha perdido su imperio colonial le queda El Quijote y eso es tanto y de tal 
grandeza que si existe allende el océano alguien que abomine del nombre de España, 
ese es el primero en descubrirse ante el nombre de Cervantes. 

El periodista madrileny proposa que el centenari es prengui com una qüestió 

d'estat i, en conseqükncia, les corts votin una llei que reguli els actes que cal con- 
celebrar amb Hispanoamerica i en fraternitat amb altres Ilengües rominiques, en- 

104. ElImparc~l(2 dc dcscmbrc de 1903) 



tre les quals no inclou ni el gallec ni el romanks. També esmenta els que el1 consi- 
dera representants maxims de cadascuna: Guerra Junqueiro per Portugal, Mara- 
gall per Catalunya, Mistral per Provenca, D'Amicis per Italia i Anatole France per 
Fran~aels quals, com a portaveus, haurien de prendre part en la celebració. A més, 
creu que 6s imprescindible comptar, en primer Iloc, amb la Real Academia de la 
Lengua Española i li consta que J. O. Picón i Ortega Munilla ja treballen en el 
projecte de la celebració. Una celebració que pertoca a tothom ja que, essent un 
afer nacional, cal que hi intervinguin tant ['Espanya oficial com el poble. Els seus 
suggeriments són variats i folklbrics i van, des d'un torneig a un ball de disfresses 
en els salons del duc de Fernán Núfiez, en el qual els personatges d'El Quijote es 
farien presents, passant per un banquet on nomes se servissin plats citats en el Ili- 
bre. 1, atks que al banquet serien deixats de banda els pobres, aquests podrien 
cornptar arnb un dinar de beneficencia, el menú del qual, perb, no assenyala.1°5 
Cavalcades i revetlles són altres dels actes proposats així com l'erecció de monu- 
ments a Barcelona, Toledo, Sevilla i París i la creació &un Instituto Benéfico para 
intelectuales viejos. 

La proposta de Cavia -una mescla d'intent d'obertura o, potser millor, de 
futura primera pedra per a la construcció d'un parc temitic cervantí, en part, deu- 
rota de I'homenatge a Calderón de 1881- fou presa molt seriosament i recolli- 
da per quasi tots els diaris i revistes, tot i que alguns, com Ramiro de Maeztu, la 
posen en qüestió.'06 

105. Tal vegada recordanr la pensada de Cavia, el dibuixanr Jou en el número que ElDiluuio dedica a 
commemorar el centenar¡ (any XLVII, núm. 31, Barcelona, 22 d'abril de 1905), p. 242, sota el 
rirol de uRcparro gratuiro del Quijotm mosrra un pobre que re el llibre oberr i cxclama: 
%Está bien; pero si nos lo dieran acompañado de un pucherito ... ,> 

106. A I'arricle aAnre las fiesras del Quijoren, Alma Erpañokz (13 de desembre de 19031, comenqa Ra- 
miro de Maezru per passar revista d r s p r é s  dels dirr rranscorregun- (el texr de Cavia apareix 
el dia 2 i el seu arricle surr el 13) a les adhesions que la idea de Cavia ha rebut i I'enrusiasme de la 
genr de Iletres, politics, professors, .algún que otro snob y los alcaides dc los lugares cervanrinosn. 
Pero *al entiisiasmo que la prensa ha venriladon oposa la manca d'interhs popular «que no apare- 
ce por ninguno de los cuatro puntos cardinales». Maeztu, com a bon iiirrl.lecrual de I'hpoca, viu 
fora de la realirar: amb una raxa d'analfaberisme que qiiasi arribava al 90% no  era gens rar que la 
celebració no morivés la gent del wrrer. Perh d'aixb, wrn Unamuno, en dóna la culpa als cer- 
vanrbfils. En aquesr senrir, Maezru apunta a la sacraliaació &El Quijote. .Se le ha rrarado como 
a un dogma, como a un fetiche, como a un misterio, como al arca cerrada del rabertiáculo.,, Se- 
guns Macztu, .Don Quijore se ha convcrrido en un clásico cuyo senrido, rccro o rorcido, sólo 
pueden interpretar los sumos sacerdotes de su culto,>. LCs referkncies religioses són abundanrissi- 
mes. <<Y en el rincón del laberinto que obsciirccc cl humo del incienso yace Don Quijote sepul- 
tado por sus te6logos, augures, interpretes, zelotes, exégetas, escobalisras, ergorisras, sacerdores 
y proferasn (p. 3) Pera Maezrii q u e  sera conrradir per les resis dc Navarro Ledesma el 1905- 
El Quijote Cs un llibrc de decadkncia, dc veliesa tal i w m  ja va apuntar en un article anrcrior, ,(El 



Pel que fa a la premsa barcelonina que se'n fa ressb, fou l'article <El centenari del 
Quijotm de Miquel dels Sants Oliver,'O7 sense cap tipus de dubre, el més interessant 
i suggestiu. El periodista mallorquí hi analitza un seguit d'aspectes que van més enlla 
de la literamra i que tenen a veure amb la idiosincrbia nacional i es pregunta: 

¿Quin monument mes grandiós ha pogut aixecarse al bon seny, que aquesta admira- 
ble sitira del Quijote? Y, aixó, no obstant, la falta de bon seny, de sentit práctich, de 
visió de la realitat y de sanitós equilibri, caracterisa I'historia &Espanya, conduida y 
embeguda perla del poble castellá. 

Comenca, perb, lloant l'heroi de Cervantes, a la manera rombntica: 

La mateixa figura de don Quijote está plena d'encant y sirnpatia. ¡Tan de bó hagués 
sigut aquest el tipo ideal &Espanya. Malalt de puresa, de justicia, de castedat, no es 
dedica a fer torts y greuges sinó a desferlos! 

1 tot seguit I'oposa a don Juan, una figura que, segons Oliver, resumeix i per- 
sonifica i'escbria dels desarrelats iperdonavidzs que es Ilancb «sobrCls paisos nous 
en nostre desgraciat sistemade colonisació, mancats de fré y de lleymoraln. Si don 
Quixot i don Juan en un combat imaginari s'enfronressin ... 

Don Quijote mataría al Tenorio ... o més ben dit, el Tenorio rnataria Don Quijote; 
I'ha mort, en gran part, dins I'ánima del poble, seduida per la moral ficil y egoista 
del que no es veu obligat per cap respecte, [...] sinoporque sepuede. 

libro de los viejosu (La comyondmcia d e E p ñ a ,  12 de  maig de 1901), del qual, d'altra bandd, aGrma 
sentir-se orgullós. 1 wnclou: «El libro es graiidc porque cxprcsa el esrado de toda España en su rienipo, 
pobre y exangüe, despciblada, próxima a la derrota.. Pero Maezro no abomina El Quijote; per conrra, 
considera «que es el libro de los cansados, dc losvicjos, de los decadenres ... Es el libro nuestro, el de Ca- 
via y el mlox La figura de Cewaiires li sembla riuii espejo en el que el Futuro va a reflejar a los jóvenes 
escritores, hoy pobres, y mañana en la vejez, olvidados, sin que por ello, olvido y pobreza les lleven a 
mendigar sowrro ni de los hombres ni de la gloria, [...] decadentes como los heroes de D'Annunzio del 
Triunfo de lu mtr~rtesólo les queda un lrnro suicidio en vida, en cada arrículo, en cada lineax. En aquest 
contcxt, cree que s'explica millor la proposra de Maezru: *Guardemos el Quijotep~ra nuestras fiestas ín- 
rimas, pero seamos altmisras ya que nuestra decadencia nos permire scrlo, y no prcrcndamos en w n -  
vertir cn libro vira1 de  España un libro de abarimiento y amargura». L'impuls nirtzschii triomfa final- 
ment, coma Navarro Lcdcsma: ~l'ongamos en manos (del pueblo espahoi) libros que le retraigan de la 
aventura sino que le exciren a la acciónn. Maezru no 6s caiirrari a la celebració dels fastos sinó en rant 
que xel Quijote no es el ejemplo nacional más idóneo para enfrenrane a la wnquisra del futuro.. 
107. La Veir de Catalunya, (1 1 de desembre de 1903), reprodtiit a Obres Complpte~, Selecn, Barcelona, 

1948, p. 714-718. 



Esta clar que per a l'autor de L'bostalde la bolla, hn Juan representa el pitjor 
del majismo casticista que se li fa tan insuportable i que li sembla tan allunyat del 
taranni dels catalans. Una coincidencia que comparteix amb Sebastia Gomila.lO8 
Per contra, El Quijote i Cervantes no hi tenen res a veure. 

Exemple alríssim d'aquestes reaccions entre la realitat nacional y son geni, és el de 
Miguel de Cervantes, així com sa crisralisació definitiva 6s el Quijote. A voltes per 
contra-coup apareix en el gran home o en sas obras I'ex~resió suprema d'aquellas qua- 
litats que manquen a son poble ... 

El seny -segons Oliver- no I'expressa Sanxo, pel qual no p a r d a  cap flore- 
ta ates que Sanxo és ad'una prosaica grolleria i té un sentir abjecte, ribelesii de 
la vidar sinó Cervantes en I'obra del qual hi ha presents «la resignació y la tole- 
ráncia~. Fruits, tal vegada ad'un temperament antiinquisitorial, anticalderonián 
que ha sabur veure la «veritat universal dins lo nacional*. 

Els elogis a Cervantes, considerat també com un humanista, són constants al 
llarg de I'article. Oliver admira, potser encara més que don Quixot, el seu creador. 
No debades l i  dedicara una biografia que iniciara cap al 1905 i no debades en I'ar- 
ticle de 1903 insistid en I'universalisme $El Quijote: 

Precisament per lo que hi há en el llibre de Cewantes de sentit comú y universal ai- 
xecantse contre'l temperamenr tancat y anticosmopolita de la rassa, s'explica (apart 
de la sublimitat artística de I'obra) el que hagi posseit el cor de i'humanitat y que I'in- 

Bowie I'hagi poguda apellar <<honor y delícia de la nostra especie),. 

Per Oliver, I'universalisme de I'obra és un tret foiiainentalíssim que els cata- 
lans, al seu entendre més cosmopolires que la resta dels espanyols, han sabut cop- 
sar a l'hora de considerar el llibre de Cervantes, I'hxit del qual és evident i por ob- 
servar-se amb el seguir d'aspectes que anomena: 

Per aixó tambk s'explica la forta predilecció que Catalunya ha sentit prl gran Ilibre, 
el sens fi d'edicions que sas estampas han tingur, las traduccions de que ha estat ob- 
jecte en la nostra llengua -lengua catalana li deya Cewanres, que no havía Ilegit, el 
pobre, res den Romanones ni den En Menéndez Pidal- y el nombre de cervantó- 
fils catalans que ha ilustrat la biografia y les bibliografies cervantinas. 

108. Vid. Sebasrián Gomila, <<Quijote, Tenorio y Sancho Panza», ELLiberaL, any V, núm. 1474 (7 de  
maig de 1905)., s. p. 



L'escriptor mallorquí aprofita I'autoritat de Cervantes per al.ludir Romano- 
nes, consurnat anticatalanista-que el 1901 havia ordenar, rnitjanqanc un decret, 
que calia aprendre el catecisme en llengua espanyola-'0' i Menéndez Pidal -que 
tot just acabava de polemitzar amb Massó iTorrens sobre la llengua catalana, amb 
afirmacions molt poc generoses-'"' i per assenyalar el fet objectiu de I'interes 
despertat per I'obra cervantina a Barcelona, tot remarcant que aquesta és I'única 
ciutat on entra don Quixot i. sense esmentar la swa estada amb els ducs, assegura 
que I'heroi cewanti 

va sempre perlas planuras de la Manxa y no coneix més que ventas y cabanas de pas- 
tors. 

Oliver observa, com després no es cansaran de repetir tots eis comentaristes 
&El Quijote, siguin o no catalans, que I'únic episodi urbi de tot el llibre succeeix 
a Barcelona, on, a mes, 

veu el mar per primera vegada, sent el brogit de las Drassanas, contempla'l manio- 
brar y simulacras de las galeras, y aqui fa aquella sugestiva y inolvidable visita a una 
imprempta [...], que deixan en el lector la impresió d'un centre de cultura y d'es- 
pandirnent progressiu, en mig de la desolació dels camps ermots y de la vida prirni- 
tiva y rústega que anreriorinenr ha atravessat. 

109. Romanones, com a ministrc d'lnsrrucció Pública signi el decret que obligava a aprendre en Ilen- 
gua castellana el catecisme, L? Gaceta deMadrid (23 de novembrr de 1901). 

110. Oliver al.lud& a les atirmacioiis de Meiiénde~ Pidal sub= el carala. He pogur localirzar a I'Herne- 
roreca Nacional de Madrid el pcriodic ElI,nparciul, any XXXVI, núm. 12825 (1 5 de desembre 
dc 1902), o11 Meriénde~. Pidal publica I'articlc iiCaraiunya bilingüe», fent-se ressb del darrcr inis- 
satge dels catalaiiites a la Corona (1898); argumrnta quc cl catala 4s una llengua quasi subsidia- 
ria del castelli i considera que ha de ser estudiada perb no emprada com a veliicle de cultura ni 
coneixement. Conclou: «El Estado, lcjos de buscar la muerte del catalán, debe promover su estu- 
dio, aunque no el estudio empírico y eleineiiral de la rscuela, que es inncccsario y no se puede su- 
mar con cl prcciso de la lengua nacional, sino el estudio más profundo y cientificu de la Univer- 
sidad.. Tal i com m'indica arnablemcnt Joaquini Molas, segons consta al Llietari de López Picó, 
en una anotació del 28 de febrer de 1931, Massó iTorrcns va polernirzar ami> MenCndec Pidal 
sobre la llengua catalana. En efecte, rrobo a La @u de Caralunya (any XI11, núm. 1422,6 de 
gcner de 1903) un llarg esctit dc Massó i Torrens, .Sobre un article del Sr. Menéndcz Pidal., en 
el qual contesta cl text del filbleg castelli aparrgut a El Imparcial (15 de desemhre de 1902), 
oii considera, entre altres aspecres, quc hi ha riiolrs aragonesismes al canli medieval. Menénder 
Pidal rorna a replicar a l  Diario de hrceluna (20 de gener dc 1903) i Massó iTorrens hi diu la seva 
des de La &u de Catulunya (any XIII, núm. 144, 29 de gener de 1903). Argiimenta, pcr con- 
cloure, que Mcnéndez Pidal ridiculicz.3 el rnissatge dels catalans al rei, va voler atacar la nostra 
llengua i *#ens ha fet veure que no esrava encerar de les necessitars del nostre poblc y que no esta 
rarnpoch proii al correnr de la €onéricacatalana~~. 



No esmenra pero el fet que don Quixot sera vencut a la platja de la Barcelone- 
ta ni tampoc que el primer que li succeiri quan arribi a terres catalanes sera I'encon- 
tre amb la partida de Roque Guinart, com Ortega i Munilla va retreure anys des- 
prks,"' per tal que ambdues situacions li semissin per basar el seu anticatalanisme: 

Don Quijote fue a Barcelona, ya que no había querido ir a Zaragoza, no para ser fes- 
tejado, sino para que las burlas y vituperios que allí sufrió quedaran en la memoria 
de los siglos y fueran vaticinio de lo venidero. 

Miquel dels Sants Oliver és un home de concordia, i com a tal, acaba el seu 
article proposant que Catalunya commemori el Tercer Centenari de I'edició de la 
primera part d'El Quijore. Apel.la d'una manera simptomitica a: 

Rahóns elementals de civilisació y de politica aconsellan a la nova Catalunya que 
prengui sa part en el centenari del Quijote. Si en determinadas ocasions cal retreu- 
re'ls agravis y ferlos valer, la justicia y la gratitut han d'essers rnés fortas y visiblas 
quan es tracta d'aquellas personalitats altíssimas que suposen una desviació del tem- 
perament dominant y un esperit d'amplitut y de llarguesa capás de produir, si pros- 
peres qualque dia, la veritable y íntima comunió dels pobles ibkrics. 

El periodista mallorquí coincideix en la referencia *a la comunió dels pobles 
ib&rics», en el desig sovint expressat per Maragall de «l'Espanya gran*, I'Espanya 
plural del futur.112 No oblidem que el federalisme peninsular 6 un referent de 
bona part dels naciolistes des del tombant de segle XIX. Tambk Gabriel Alamar, 
que contribueix a I'homenatge a Cervantes, com veurem, considera ~Catalunya 
com a somniat Piernont espanyol»."3 

Pero tornem a Oliver. Segons proposa, cal que siguin seis grans centres de  cul- 
tura de Catalunya, com I'Ateneu i I'Academia de Bones Lletres* els principals im- 
pulsadors dels actes que se celebrin a Catalunya. Ambdues insritucions 

tenen molt que fer y que dir, bé per sumarse al centenari, be per rectificarlo y digni- 
ficarlo si se'l prostituís a una calaverada dels chicos de laprensa. 

11 1 .  Des de les planes del diari ABC (3 de gener de 1919). 
112. Vid. Maragill, «Catalunya y avana (5 d'octubre de 191 1)  i '<La integridad de la patria. Diálogo 

trágico. (2 dc gcncr dc 1909). Obrer Completer, Sclecta, Barcelona, 1961, vol. 11, p. 761 i 750. 
113. Alomar, Gabriel, *El debar politic», Lu Campana de Gracia (27 de juny de 1914). Vid. rambé la 

inrrrpreraciú de Cacho Viu, El narionalirmo catakín romo factor dc moderniwidn, Quaderns Cre- 
ma, Barcelona, 1998. 



Notem que Oliver no esmenta la universitat i, per contra, fa referencia a I'A- 
teneu que, per aquella epoca, ja havia comenqat a catalanitzar-se1'* i on encara, 
tot i que els llocs de  poder ja havien estat ocupats per personalitats del catalanis- 
me polític, alguns sentien nostalgia pels temps en que s'emprava el castelli «por 
urbana consideración a los hijos de España~."5 Tot i aixb, cal no oblidar que el 
1892, quan se celebraren les commemoracions del quart centenari del descobri- 
rnent d'Amkrica, Yxart, aleshores de I'Ateneu, potencia també un seguit 
d'actes, donant-los una particularitat catalana, i per tal de destacar I'aportació de 
la Catalunya de I'epoca a I'arnbit espanyol, promogué un cicle de dotze conferkn- 
cies que aplegaren un píblic molt nombrós. L'exemple podia servir també per po- 
sar de manifest I'aportació catalana a les festes d'El Quijote, una aportació que te- 
nia a veure directament amb la novel.la. Pel que feia a I'Acadkmia de Bones 
Lletres, el seu cervantisme era ja aleshores provat i comprovat."6 

Oliver conclou amb un desig que va rnés enlli de la celebració cervantina, un 
desig que coincideix, altre cop, amb el maragallii d'una nova Espanya, acollidora 
de tots els seus fills, també d'aquells que interpreten Cewantes des de la periRria 
i que parlen en llengua no castellana d'El Quijote. 

Hi há que fer veure inostre Cervantesn y ab el1 la nova Espanya, l'Espanya que vol- 
drlam, la que há de náixer y surgir de bell nou, si és que no s'empenyen el tenorisme 
y la impeiiitencia en que s'extenui y's mori, sernpre més, sempre mks.1'7 

Miquel dels Sants Oliver empra el pretext del cenrenari per donar suport des 
de Catalunya a la idea regeneracionista d'una nova Espanya, distanciant-se del 
que significa 1'Espanya vella -com fara després Or~ega-,~'a identificada amb el 
tenorisme, o el que ve a ser el mateix I'Espanya del subdesenvel~~ement i el caci- 
quisme, la de «charanga y pandereta», per dir-ho a la manera de Machado. 

L'article de Miquel dels Sants Oliver, tot i ser de  1903, és simptomatic de la 
polkmica desenvolupada a Catalunya arran del Tercer Centenari, els esquims de 
la qual arriben fins ara. Quan el President de la Generalitat, Jordi Pujol, assegu- 
ra que sent Cervantes tan proper com pot ser-li Goethe se'n fa ressb, i quan 

114. Pera la qüesriú por cansulrar-se Jordi Casassas, L A t m  barcelonPr, La Magrana, 1986. 
11 5. Casassas, op. cit. p. 64. 
116. Vid. nota 6. 
117. L'inrerks per Cervanres de Miquel dels Sanrs Oliver augmenra a parrir de la Cclebració del Tercer 

Centenari. El periodista rnallorqui s'ocupari, com vcurcm, a d'alrres arrides del llibre iiiirnorral. 
118. Vid. Ortega y Gasser *Vieja y nueva polirica» (23 de mar$ de l914), a Obra Compkta, Revista 

de Occidente, Alianza, Madrid, 1983, vol. 1 ,  p. 271-275. 





Després a1,ludeix I'article que, «si no recordem malament aparegué en el pe- 
ribdic Epaña,,121 en que I'autor, el nom del qual no vol dir, escriu insultant els sa- 
talans: «Vale más un Quijote que todas las manufacturas de algodón de esos cata- 
lanes,,. En nota al peu, assegura Miquel i Planas que nLa R m a k s a  va recullir-ne 
I'alusió y la contesta com mareixia>,.'22 A més, per rebatre I'afirmació, i per reba- 
tre també la idea que El Quijote fa quedar bé els castellans davant el món civilit- 
zar, considera que és trist haver de referir-se al passat quan 

es avuy rnés visible la profonda abjecció en qu'es rroba cayguda, no trnint  cultura ni 
arr ni cap ideal digne &un poble civilitzat.'2" 

És ben possible, tal  com assegura Valera, citat textualment, que la immensa 
majoria de castellans no hagin llegit ElQuijoteque diuen admirar tant. El cervan- 
tisme dels castellans té molt d'interessat, els serveix per presumir a molts de parent 
ric i a d'altres, com els erudits, Clemencin o Hartzembusch, per fer d'El Quijote 
tema de particulars especulacions. Tots aquests aspectes contrasten amb I'estima- 
ció dels catalans per Cervantes, absolutament desinteressada, malgrat els retrets de 
mercantilisme. 1, per demostrar-ho, passa revista al seguit d'edicions impreses a 
Barcelona. Comenca, com fati Rico després, per esmentar la importancia de I'e- 
dició de les dues parts plegades. Fou el llibreter barceloní Rafel Vives qui consi- 
dera, ja al 1617, que ambdues parts constituien un tot i, des d'aleshores, s'han 
impres juntament. Segons Miquel i Planas ha estat a Catalunya on s'han publicat 
les millors edicions del Ilibre, sense comprar, a mes, amb protecció oficial i per 
aixb destaca la importancia de la família Gorch i asenyala com l'edició de 1832, 
que porta una dedicatoria «a La Nación Española», és superada per la de Tomas 
Gorch de 1859, que, essent un modest impressor, ofereix la que es pot considerar 
la primera edició critica. Un alrre merit de Gorch és que no hi ha cap errada ti- 

121. He  buscar a 1'Hemcroteca Nacional de Madrid el diari de Troyanu, Erpnña, fundar el 1903 i he 
mirar tors els seus númcros des del 1904 fins al 1905, pero no he trobar cap referencia a la qües- 
ri6 ni cap arricle signat per cap dels rrcs germans Goniález Blanco, jaque aquesr és el nom del pc- 
riodista, segons els dc La Tralh. 

122. Tot i repassar els números del diiri La Renaixenra no he rrobat cap al.lusi6 a Gónzalez Blanco. 
Pera gricies a I'amabilirar de Carola Durán, rnhima aurorirar en el rema, qiie cm recorda que L? 
Tralla cs feia en la mareixa redacció que La Renaixenra, sospito quc Miquel i Planas rs refereix al 
text aparegur a La i i a h ,  representatiu de I'ideari dek de La Renaixema. Carola Durán m'explica 
qiie als números 11,II;  8,II;  10,111 LaRenaixma informa punriialmcnr de la suspensió de la re- 
vista i als números 22, 111, 23, 111, de I'emprrst>narnenr, i finalment, de I'alliheramenr del scu di- 
rector Manuel Riu, «que és un horne de La Rennixenrun. 

123. Ibid., p. 330. 



pogrifica i, a banda, ofereix notes molt assenyades i un seguit de lamines que en- 
carrega als millors artistes. El seu amor per El Quijote el porta el 1892 a imprimir- 
lo amb caricter d'escriptura bastarda, la qual cosa el condueix a fer fallida. 

Finalment, en aquesta primera part, I'autor esmenta López Fabra que, entre 
el 1871 i el 1879, aconseguí la primera edició facsimilar i després emprengué la 
feina de la publicació el 1879 de la Iconograj?a de don Quijote, on s'ofereixen re- 
produccions fidelíssimes de les il.lustracions tretes de les seixanta edicions fetes 
fins aleshores per artistes de tots els paisos. Miquel i Planas finalitza assegurant 
que deixa pera un alrre arricle parlar dels traductors, il.lustradors, comentaristes i 
apologistes, per tal de demostrar la generositat amb la qual els catalans s'han de- 
dicat a Cervantes. En efecte, en el número següent'24 es refereix als traductors ca- 
talans d'El Quijote, les inhdites de Pelay Briz i d'Ignasi Petit, la d'Eduard Tamaro, 
que no passi de la primera part, i la d 'h toni  Bulbena. Tots ells proven el desin- 
teres amb que han obrat, ja que els catalans ~ o d e n  llegir C e ~ a n t e s  en castella. 
També són catalans Antoni Sola, I'autor de I'esrirua de Cervantes que hi ha da- 
vant del congrés i Rosendo Nobas, I'escultor del bust encarregat per Rius. Entre 
els il.lustradors destaca Josep Lluís Pellicer que continua, després de la mort de Ri- 
card Balaca, les il.lustracions d'El Quijote de I'edició de 1880 de Montaner i Si- 
mon. Entre els comentaristes catalans valora especialmenr Col1 i Vehí, Los refranes 
A¿ Quijote, Lospn'mores del Q~Gote del mccge alienista Pi i Molisr125 i I'estudi de 
Carreras Arrau la FilorofZa de Derecho en el Quqote. l 26 Aquestes obres avalen el fet 
que a Catalunya s'han estudiat Naspectes eminentmenr humans que són potser el 
secret de son éxit universal», per contra a Castella, *han volgut atribuhirli signifi- 
cacions amagades y simbolismes trascendentals y per aixó no l'han entesas, ja que 
per Planas, El Quijote és sobretot un llibre d'enrreteniment. 

Acaba recordant que ha estat un catala, Leopold Rius, qui comen$ la Biblio- 
grafta critica de las obrac de Miguel de Cervantes Saavedra i un altre, Bonsoms, el 
millor col.leccionista, especialment després que el marques de Jerez de los Caba- 
lleros vengués la swa biblioteca als americans. 

Miquel i Planas conclou observant que 

124. Amb el rnarrix tirol ucervanrisme caralb. I I i  últirn Jovenrut, any VI, núm. 277, Barcelona (1 de 
juny de 19051, p. 345-348. 

125. En el número d'hornenacgc dc La Vanguardia es reprodueix un fragmeiic del llibre de Pi i Molist, 
"El Qiiijorismon (Fragment del capírol XXIII de LorprirnorerdeDon Quqore), p. 8.  

126. De Carreras Arrau la revista Catalunya ens oferiri I'article, <<La psicología cendntica en lo Quijo- 
re,. p. 5-10; tambe el professor donati una conferkncia a I'Areneu sobre el marei rema. 



cada vegada que algun d'aquells inconritilr ens parli de les nostres manufectiires del 
cotó, cosa que, dita sia de pas, no sabkm veure perquk ha de ferloshi tant mal d'ulls. 
Nosaltres, lluny d'envejarloshi la gloria d'haver produhit un Cervantes, ens ne fem 
desinteressats admiradors.'27 

El debat  sobre la celebració del Tercer Centenari 

Tot i les opinions de  Miquel i Planas, el debat sobre si Catalunya ha de  cele- 

brar el cenrenari i si té algun deute d'agraiment a m b  Cervantes fou vivissim i aviat 
se'n fa t i  una qüestió política que  troba un  eco immediat e n  la premsa. Tant des 

del diari de la Lliga, La Var de Catalunya, com des d'llurtració Catahna,  que pu- 
bliquen al mes de  gener els seus números d'homenatge a Cervantes, es considera 

que  si. E n  el texr que amb el títol de ~ N o s t r e  homenatge» que  sense signar apareix 

a Ilwtració Catalana, podem Ilegir: 

Aquest mes de Janer fa trescents anys de la sortida del Quijote. Pet tot arreu Sha par- 
lar desde fa ternps de celebrar aquest ters centenari de I'obra capdal de la 1' lteratura 
castellana, immortal no precisament per lo que ringa de castellana sinó per lo que té 
d'huniversai, de generosa. 

C o m  que I'equip de redactors d'llustració Catalana es decanta pqr creure, 
seguint el criteri dels cervantistes més importants, com Cortejón, Givanel o 

Oliver, que  és al mes de  gener quan s'escau la celebració, es queixen del poc 

ressb: 

Als qui'ls toca de mcs aprop, los passa aquest mes sense conirriemorar lo Janer de 
1905. Nosaltres, qu'hem de saludar de mis lluny perb no ab menys amor I'aparició 
de I'obra de Cenanres, no volem acabar aquest Janer sense rendir publicament lo 
nostre homenatge a la gloria del Quijote y de son immortal autor. 
En nosaltres hi h i  dues rahons que'ns impulsan a rendirli aquest modest tribut: I'ad- 

miració natural al geni y al llibre que son ja de rot lo món y I'agrahiment al esperit 
superior que tant ha enaltit a la nostra Catalunya.128 

127. nCervanrisme catala» TI i últirn Jowntur, any VI, núm. 277, Barcelona (1 de juny de 1905), 
p. 347. 

128. Op &t., p. 51. 



Per contra, els setmanaris republicans com La Tralla129 o El Cu-cut,'30 tot i 
dedicar números monogrifics al centenari, asseguren que El Quijote no té res a 
veure arnb Catalunya. Comencacé, d o n a ,  per assenyalar quins motius fan wi- 
dents cadascuna de les dues faccions. 

Entre els que creuen que Barcelona té molt a agrair a Cervantes, a banda dels 
ja esmentats Oliver i Miquel i Planas, trobem Antoni Careta i Vidal, que, en un 
article de títol simptomhtic <<El nostre amic Cervantes* (La Veu de Catalunya, 
núm. 21 1 5 ,  p. l), comenqa lloant Cervantes, el qual considera regionalista, ja que 
sentia el més gran respecte pels idiomes -cita el parigraf del capítol CXVI de la 
11 part, en la qual don Quixot defensa I'ús de la llengua vernacla. Per aixb de se- 
guida afegeix: 

Que la llengua es la fe de vida rnés eloqüerit d'una rassa, ho saben tots els pobles que 
{estiman y tots els déspotas que voldríen anorrear rota parla que no sía la que a n'ells 
els convé mantenir. El pobre mancho1 de Lepant rés de aixó ignorava.'3' 

A més, demostra amb exemples I'afecció que Cervantes sentia cap als catalans 
tot citant el llibre 111, capítol XII de Persiles i el fragment del capítol LXXI de la 
segona part i també I'elogi que inclou a Lar Dos Doncellas. 1 assegura que Cervan- 
tes troba <<colors simphtian per pintar la figura de Roque Guinart. Aquesta afec- 
ció, segons Careta, no és fruit d'un C ~ I C U I  sinó instintiva, filla del temperament, la 
qual cosa es proposa demostrar en la segona part del seu article on ens explica que 
molts d'anys després d'haver llegit El Quijoteva llegir Tiraut lo Blanc i en va veu- 
re les coincidkncies, que tot seguir passa a examinar: hi ha coses extraordinhries al 
Tirant, perb res de sobrenatural. A més, assenyala les afinitats: Doña Rodríguez i 
la Dueña Dolorida tenen a veure amb La Viuda Reposada, i Altisidora és parenta 
de Plaerdemavida. Probablement, conclou, Cervantes va llegir en castelli el Ti- 
rant sense saber que el seu autor era un valencii, pero 

va plauren-hi la manera franca y natural, dins de lo artificiós del genere, propia del 
nostre caricter. És que Cervantes era el castellá menys castellá de sos contemporanis 
amb rot y &ser el més veritable espanyol. ¡Ay! Si la rnajoria de sos paisans haguessen 
tirigirt el taient y la noblesa que el1 tenia, no s'haurien visr i'aipiiierir y la separació 
de Portugal y Catalunya en 1640. 

129. La Tralla, Número dedicat á conmemorar el Centenari del Quixot, Barcelona, 3 de febrer de 
1705, any 11, núm. 67. 

130. El Cu-cuten el seu núm. 175 (4 de maig de 1905) es fa ressh ampli del Cenrenari. 
131. La V i d e  Catalunya,'l'ercer Ceiiteridri del Quixor (21 de gener de 19051, núm. 21 15, p. 1. 



En la tercera part, Careta recorda com feia uns anys un catedratic rus li havia 
dit que al seu país fins els nois coneixien la figura i els fets de don Quixot. Per Ca- 
reta, Jenderezador de tuertos y el desfacedor de agravios)) (val la pena notar que 
Careta 6s dels pocs articulistes que cita bé la referencia) tot i ser fiI1 de Castella i 
del segle mi, té valor universal. 

Aquest es precisament el poder de i'obra veritablemeiir genial no concebuda ni exe- 
cutada segons cánons o anarquias de moda, per aixó viuen y viurán sernpre Hamlet, 
Otel.10, El alcaide de Zalamea y Mireia. 

Careta continua considerant que .si en rasses tan diferentas y en terras tan 
apartadas passa a+, no és estrany que El Quijote hagi posat arrels a Catalunya 
fins al punt de donar vida a Barcelona a dues Hegendes. Recorda, aleshores, que, 
segons diuen alguns, al número 33 del passeig de Colom hi va viure Cervantes 
ilo, segons altres, el Quixot, ja que en aquell lloc hi tenia la seva casa don Anto- 
nio Moreno i, per aixb, alli sojornaren el cavaller i el seu escuder. Al.ludeix tam- 
bé a la finestra gbtica piateresca, per bé que apunta que és anterior al segle XVII, 

on la tradició ha volgut veure esculpida la imatge de don Quixot i Sanxo o 
també la de Cervantes en un medalló. Careta considera que cal guardar la Ile- 
genda i afegir-hi una plana d'histbria fent esculpir una lapida en la qual ~escrit  
ab bon catalá s'hi Ilegís un tribut d'admiració i agraiment al nostre amich Cer- 
vantesr. 

També en el mateix número de La Veu de Catalunya publica Petrus Bofill 
(Xúltim Llibre de cavalleriasx. Bofill considera que Cervantes i Dante són els dos 
autors que millor plasmen els costums dels seus temps. Relaciona amb I'esperit 
idealista del Quixot els alquimistes, els buscadors de la pedra filosofal, dels quals 
va néixer la química. Es decanta per considerar que I'idealisme és superior al posi- 
tivisme que no val res. Finalment, creu que el centenari s'ha de celebrar 

tant bé o mes be de lo que's pugui. A Madrid hi ha una comissió oficial que no sa- 

bém lo que fará, ni si lo que fassi será bó o dolent. 

Critica després .el bunyoli) de Blancoy Negro, que ha ofert un suculent premi 
a qui millor presenti la vera efígie del Quixot. Per Bofill, la figura del Quixot és 
(~indibuixablen ja que 6 un simbol d'una part de la humanitat. Tothom el veu a la 
seva manera. <Que fara Barcelona?, es pregunta després i respon: 



Lo que pot fer és pagar ab un recort d'agraimeiit, el deuce d'un elogi sabut de rot- 
hom. Don Quixor va venir y aquí, al caure va cornenqar a recobrar sa perduda rahó. 

Com que aixb, segons Bofill, va succeir al pla de Palau caldria reproduir i 
commemorar alli el desafiament amb el Cavaller de la Blanca Lluna. 

També creu que no és just que Avellaneda quedi arraconat. Gricies a la seva 
contribució, Cervantes envii a Barcelona el seu heroi, cosa que, indirectament, li 
deu la ciutat. Acaba demanant una nova edició d'El Quijote, ja que malgrar haver- 
n'hi a centenars, I'edició ideal encara manca. Bofill no dissimula el seu entusiasme 
quixotesc. Gricies a 

I'esfor~ dels Quixots el moii va arrodonint-se)) [. ..] la historia einplena ses fulles ab 
més tinta verda que vermella, ab mis esperansas que sang [. . .] y la terra va acostant- 
se cada dia ni& a la constelació de laverirat. 

Igual que els números d'homenatge de La Veu de Catalunya i d'llwtració Ca- 
talana, surt al mes de gener el rnonogrific bellíssim que La Ilustración A~tÚtical3~ 
dedica expllcitament al Tercer Centenari, tal com consta a la coberta, «Homena- 
je al libro Don Quijote de la Mancha 1605-1905r.133 Totes tres publicacions, en 
considerar que el gener és el mes adient per a la commemoració, coincideixen amb 
els acadkmics de I'Acadkmia de Bones Lletres de  Barcelona, que, en reunió de 7 de 
gener prenen la decisió de celebrar el dia 21 del mateix mes una sessió extraor- 
dinaria <<para honrar la memoria de Cervantes con ocasión del Tercer Centenario 
del Quijotm. Tots ells creuen, com esmenta Oliver en el seu parlament,'" que no 
fou pel maig sinó a principis de gener del 1605 quan els llibreters de Madrid po- 
saren a la venda la primera part del Ilibre. Dues de les intervencions en la vetllada 
quixotesca organitzada per I'Acadkmia de Bones Lletres, desetivolupada a casa $1- 
sidor Bonsoms, les d'Oliver135 i de Carreras Candil36 foren recollides entre les 
planes d'llutració Catalana. 

132. La Iluinación Artirtica, any XXIV, Barcelona, 1 de gener de 1905, núm. 1.201. 
133. La Iluitraridn Arrírtica, any XXIV, Barcelona, 8 de maig de 1905, núm. 1219, torna a dcdicar-lo 

a Crrvantrs. Vid. Apkndin. 
134. A I'Acra de la Scssib conservada a la Reial Academia de Bones Llerres s'esmenra qiic Miqiiel dels 

Sants Oliver ileyú otro trabajo en catalán, haciendo resaltar con notas brillantes y subsranciales el 
intcris universal y humano del Qiiijotc, por cncima de la admiración simplemcnrc gramatical y 
externa*. 

135. .El ceiitenari del Quijoren, Ilurnació Catahna, aiiy 111, núm. 86 (22 de geiier de 1905). p. 52-53. 
136. Es tracta de l'article *Les edicions del Quixot a Caralunya., ,,p. cit., p. 53-54. 



Potser esperonat per les publicacions catalanes que commemoren el Tercer 
Centenari el mes de gener, el setmanari satíric La Tralla no espera la primavera, 
com EIDiluuio, que surt el 2 1 d'abril, o El Cu-cut, que ho fa el 4 de maig, sinó que 
s'avanca al 3 de febrer i ho fa, tal i com s'anuncia a la primera plana, amb un «Nú- 
mero dedicat á commemorar el Cenrenari del Quixot»,l37 que fou objecte «&una 
denúncia per part del fiscal de su Majestad», segons consta al Cathleg de la col.lec- 
ció cervintica,l38 ,<per culpa dels dibuixos político-quixotescos que omplen les se- 
ves pagines». Tal com calia esperar, el setmanari catalanista intransigent s'oposa a 
la celebració quixotesca. Pep de la Tralla,l39 per exemple, en el romanc cEls Qui- 
xots>>, després de fer referencia a la guerra de Cuba, («de la insurrecció famosa I en 
un tros de rerra hispana que ~vosaltres de I'hidalguía / y  la sanch de pura raza,, con- 
sideraveu que mai no podieu perdren) acusa els espanyols de superbs, ximples i va- 
nitosos. Compara la seva actitud davant de la guerra de Cuba amb la manera com 
Cervantes presenta el Quixot (orgullós, petulant, il.lús) coincidint amb un escrit 
juvenil de Prat de la Riba.14'J Per tot aixb, creu que els catalans no s'han d'unir a la 
celebració, encara que esta segur que si Cervantes tornés, faria abona amistat ab ... 
nosaltres». 

Igualment, Eloras141 en un «Epigrama» (La Tralla, p. 4) satiritza el centenari, 
jugant amb el nom de La Manxa, al.ludeix al *bullir que es prepara pel centenari 
d'un manxaire~. ~D'humorada* qualifica la commemoració el conegut Picarol, 
pseudbnim utilitzat per Josep Costa, autor de la creació grhfica del Senyor Esteve 
i molt popular per les swes caricatures polítiques, rant a La Esquella coin a La 
Campana de Gracia, on sovint col.labora. Les seves contribucions als números 
d'homenatge a El Quijote són abundants. En una caricatura amb la qual al.ludeix 
a la celebració del 2005, sota el rktol: «Últim acte del Centenarin (La Campana de 
Gracia, p. 2) veiem don Quixot arnb camisa de dormir, una espelma i un orinal, 
acomiadant-se: *Bona nit, senyors y fins d'aqui á cent anys, si es que llavors tor- 
nan á tenir I'humorada de recordarse de mir. Per la seva banda KOK, pseudbnim 
d'Eduard Coca, publica a El CU-mt (p. 275) una composició sarírica, «Els Quijo- 
res., on considera que la celebració són (iromansos)) i que no cal commemorar res 
perquk el fet de ~ f e r  el quixot>> és negatiu. De ~Moxiganges ridículesn, qualifica 

137. Barcelona, 3 de febrer, any 11, núm. 67.  Número extraordinari. 
138. Colkccid Cerr/antica, op. cit, p. 224. 
139. Pep de IaTralla 4s el pseudbnim emprat per Josep Gibrrt i Buch; va prrtinyer al Fomenr Carala- 

nista i fou vocal d'Art i 1,iterarura. 
140. Vid. nora i tambd p. 36 op. cit., on assegura que la hisrbria &Espanya es resumeix en el fet que 

I'elm del Quixot no era I'elm de Mambrino, ni tan sols un elm, sinó un baci de barba. 
141. Suposo que cs tracta d'iin pseudbnim que no he pogut identificar tot i consultar divenes fonrs. 



Jaume Arau («Moxiganges», La Renaixensa, núm. 9822, p. 5) les que s'estan pre- 
parant a tota Espanya. Segons Arau sera un fracas perquk 

ni enlairaran I'escriptor á qui van dedicades n i  donaran boiia idea d'aqiiells que I'or- 
ganissen 

1 proposa, en lloc de la tasca inútil de I'homenatge, que la manera &honorar 
dignament Cervantes i El Quijote 

sería modificant I'escut de I'estat en que I'héroe manxego i quedés naruralment en- 
quihit. 

Com calia esperar &un brgan de difusió tan antiespanyol, totes les contribu- 
cions oferides per El CU-CU~'*~  es fan eco del centenari per ridiculitzar-lo i mos- 
trar-hi el seu desacord. El número s'obre, igual que des de la fundació del setma- 
nari,'43 amb la «Llista de la Bogaderan (p. 274) signada per Lleixiu, pseudbnim 
emprat pel seu director, Mane1 Folch i Torres, el qual considera que e n s  trobem 
en una passa de cervantorreab, que serveix per emmascarar un seguit d'aspectes del 
tot denunciables, com el fet que les corts estiguin t a n c a d e ~ , ' ~ ~  ala desidia quemo- 
tivá I'enfonzament del tercer dipósit>),'45 «el rebombori motivar per la qüestió de 
les subsistknciasa'46 o «els temors per I'alteració de I'ordre públich». A mes, la gent 
de la meseta, segons I'autor, no té massa a agrair a Cervantes per pintar-los com 
són, ja que don Quixot torna a la raó després de trepitjar terra catalana, ben entes 
que no és per contagi amb els catalans, que, més aviat acorren el perill de guillar- 
se amb el contacte de la descendéncia quixotina)), que no a I'inrevés. L'esperit cas- 
telli surt malparar en El Qzkijotei I'admiració pel seu autor *ha anat parella a la xa- 

142. E6 Cu-nrt, any 1, iiúm. 175 (4 de maig de 1905). 
143. ElCu-cutaparrgué el2 de grnrr de 1902. El seu director lirerari fou Manucl Folch i Torres (1877- 

1928), que sigiiava amb cl pscudbnim de Lleriu.Cairti Cornet era el director arrisric. El sctma- 
nari, d'un catalanisme abrandat, rirava 20.000 exemplars. Kecordem que fou assaltar per rres- 
cenrs oficials de la guarnició de Barcelona el 25 de novembre de 1905 a causa dc la seva coberta 
on es feia referencia al iiBanquer de la Vicibrian (cclcbrava I'erir de la L l ip  a les eleccions de regi- 
d o r ~  a I'Ajuntamrnr). Un militar, contemplant el rirol encastar al local oii sc celebrava, es prr- 
guntava: <iiVictoria? Eso será cosa de paisaiiosn. La ridiculirzació de I'ex&rcit drsprés de la pkrdua 
de Cuba fou sisrcm&tica a la prcmsa sarírica caralanisra. 

144. En rfrcte, tal i com podem constatar a la prernsa, les coris restaven rancades rot i les protestes de 
I'opinid ~ública. 

145. L'enfonsament provod una trenteiia de inorrs i nombrosos fcrirs. 
146. Segons constato, a Madrid va escassrjar el pa durant aquella sermana. 



cota que a tot arreu s'ha fet del seu poble~. Quant a I'homenatge, si han sortit de 
mare per tributar-ne un a Echegaray147 és normal que surti rota la família per tri- 
butar-ne un a Cewantes ... D'altra banda, els polítics i el poble han seguir reno- 
vant les afazafiasn de l'heroi en (aventuras perillosas per rerra mar y aire i veient 
peus de porch -1'al.lusió a la derrota contra els americans és palesa- on hi havia 
verdaders brassos de gegant [...] que li varen blavejar el cutis d'una manera asaz ex- 
tremadas. 

Lleixiu critica els incon~Útih'~* de I'Ajuntament pel fet d'enviar la banda mu- 
nicipal a Madrid-ja que a I'Ajuntament es va prendre I'acord de fer-la participar 
en les festes i desfilades organitzades a la capital- i, més encara, el número com- 
memoratiu de La Esquel ,  la revista enemiga <<digna de Rocinante per la seva ma- 
gricia literaria y artística)). Als antípodes dels que opinen -com Oliver, Careta o 
Carreras Candi- que Catalunya t6 un deute amb Cervantes, Folch i Torres creu 
que la ((respatllada donada als catalans per part de Cervantes els va fer un flac ser- 
vein. 1 conclou amb contundencia: 

Quedinse'ls castellaris ab el seu Quijote y bon profit els fassi, q u e  nosaltres no som 
de la seva parriiquia. 

Tot i que sovint Catalunya toca les conseqükncies del mal cap dels castellans 
i ha de  proporcionar ungüent per guarir-los les nafres. Si en el quart centenar¡ 
tornen a organinar-se els episodiosplásticos, nosaltres, conclou, ~ h i  reclamarem el 
paper de Caballero de la Blanca Luna*. D'una manera forFa visceral i simplista, 
sense voler entendre els merits literaris de I'obra de Cervantes ni els aspectes uni- 
versal~ que fan que I'obra pugui ser considerada patrimoni de la humanitat, Folch 
i Torres {obstina a remarcar tot allb que li permet o be criticar la situació 
tica o rebutjar el nacionalisme castelli. L'enfrontament entre catalans i caste- 
llans esdevingué un rbpic al rombant de segle. Com recorda amb encert Albert 
Balcells,'*9 

147. En efecre, trobem a la prrmsa nombroscs rcfcrkncies ds banquets i homrnatges rerurs a Echcga- 
ray amb moriu de la pol.lbmica pel preini Nobel. 

148. Dedueixo que els inconsútils són els regidon espanyolisres. Srgons m'informa molr arnablemcnr 
Jordi Casassas, Puig i Cadafalch, en un eiifronrament arnb Maun al Congrés, el 22 de juny de 
1907, fa al.lusió als que consideren «que la rúnia &Espanya no te costores,), aixb 4s iiiconsúril, la 
qual cosa significa que la seva visió de I'Esrat és cenrralista. 

149. Alberr Balcclls, Historia delNacionalUme Catah. Delr origens al norm tempr, Genenlitat de Ca- 
dunya ,  Col.lecci6 Textos i documenrs, l l ,  Barcelona, 1992. 



el fet tenia molt a veure en I'esforg de recuperació de I'autoestirna d'un poble, al qual 
la nació dominadora havia inculcat un sentiment d'inferioritat i impot&ncia.'50 

En la mateixa linia antiespanyola contraria a la crlebració del centenari i en- 
cara més a I'anada de la Banda Municipal a Madrid per prendre part en I'home- 
natge nacional, organitzat pel govern, El Cu-cut ens ofereix dues caricatures que 
no van signades.'5' Apa, pseudbnim de Feliu Elias Brancons, en firma un altra, 
*Coses &ara» (p. 284), on un noi demana a un amic que li deixi El Quijote: «Mira 
que no hi és tot», -li diu aquest, al.ludint, potser, a banda de la bogeria, a la tra- 
ducció abreujada de Bulbena- «Oh, ja ho sé que al Quixot n'hi faltava un bull*, 
li contesta. Molt més contundent és la caricatura del famós i prolific Junceda, 
nom habitual de Joan García-Junceda Supervielle, que ocupa la darrera plana 
(288) &El Cu-cur, sota el títol ~D'ahir  a avuyn veiem un catala cofat amb barreti- 
na -probable al.lusió a don Antonio Moreno- convidant a dinar don Quixot. 
A lavinyeta inferior el manxec segueix assegut a taula. La inscripció «Y avui en dia 
encara és I'hora que s'esti a taula menjantn completa la referencia a 1 'hidalgo, com 
a castella aprofirat dels catalans, amb un tbpic ultranacionalista. 

Contririament a El Cu-cut, a la revista carblica i conservadora La Hormiga de 
oro,'52 li scmblen bé els actes del centenari i la col.laboraci6 catalana. En una crb- 
nica, «El centenario del Quijote en Madrid», se'ns descriu I'arribada a la capital, 
el 7 de maig de 1905, dels Cors Clavé i la Banda Municipal. Recull també les pa- 
raules del regidor de I'Ajuntament de Barcelona, Fabra Ledesma, que davant de 
I'alcalde de Madrid va considerar que 

honrar a Cervantes es honrarnos a todos y que Barcelona y Cataluna entera etivia 
con gusto a sus hijos para que canten las glorias del inmortal manco de Lepanto. 

Esmenta, a més, que en el concert del Teatro Español la Banda i els Cors Cla- 
vé varen ser «aclamadosx i que el dia vuit els Cors Clavé i la Banda Municipal van 
intervenir a la Processó Cívica que va recórrer Madrid en homenatge a Cervantes. 
També el Diario de Barcelona153 reprodueix una crbnica presa de La Época en que 
se'ns ofereixen molts detalls sobre els actes cívics celebrats a Madrid, entre els 

150. Op. cit., p. 66. 
151. .La Batida Municipal>2 (p. 278) i <,La Randa Camí de Madrid» 280). 
152. 1~ honnigu de nro, Ilusrracióri Católica, aiiy XXII, núm. 18, Barcelona, 6 de maig dc 1905, 

D. 274-268. 
153. ~ímiodeBurcelona, núm. 115 (1 1 de inaig de 1905) 



quals destaca el Festival d'orfeons'54 les exkquies en honor a Cervantes i el discurs 
fúnebre pronunciat pel bisbe de San Luis de Porosi, Montes de Oca. 

En el número de La Esquella de la Torratxa155 dedicat al centenari, que tin- 
gu6 tant d'kxit que va exhaurir-se el mateix dia de posar-se a la venda,'56 I'arti- 
cle signat per d'A. March, pseudbnim de Juli Francesc Gibernau,'57 ((Entre ellsn 
(p. 282-283), critica la celebració perb no considera que els catalans hagin de restar 
al marge. Gibernau s'acull a la creenGa popular que considera que en circumstin- 
cies especials els morts ressusciten, la qual cosa explica que Sanxo Panza, a conse- 
qükncia de l'enrenou de I'efemkride, torni a la vida i s'adoni que la gent no fa m 6  
que parlar d'ell i del seu amo, per aixb el desperta i plegats senren algú que llegeix 
la notícia de la commemoració del «Centenario del Quijote, que promere ser un 
verdadero acontecimiento)). Decideixen deixar les seves tombes i sortir del ce- 
mentiri, abans pero es troben amb Cervantes, que els pregunta on van. Don Qui- 
xot contesta (<a disfrutar». Aleshores Cewantes els desencisa: 

Pero jvosaltres creyeu que en aquesta smoixiganga~ hi aneu á tocar algún pito y á re- 
presentar alguna cosa? 

Cewantes els recomana restar al marge d'una celebraci6 que només serveix 
perquk el govern aguanti uns quants dies més,'58 

la prernpsa per aumentar la tirada, els escriptors per exhibir la seva vanitat insupera- 
ble, las corporacions per'omplirse la casa de senyoras, las senyoras pera lluhir [...] y 

154. La crbnica Cs prou derallada ja que ofereix des del preu de les enrrades fiiis als aplaudiineiics re- 
burs pcr la banda Municipal i el reperrori interpretar, el t<Gloriaa España dcl inmorral Clav&, di- 
rigir pel mesrre Sadurni. Igualmenr ofereix referkncies dels Cors Clavé «que cantaron a voces so- 
las la hermosa composición "Els pescador? que fue aplaudidísima.. 

155. Pera la hisrbria de la publicació es por veure Lluís Sola, La Erquella de la Torratxa (1872-1939), 
Bruguera. Barcelona, 1970. 

156. La revista va rornar a imprimir-se amb el i~iateix conringur perO en iin ramany mes reduir, forinar 
esp. 130 X 92 mm X 70 mm. Igualmenr, cs f6u una tirada especial de rarnany normal en papcr 
coudié. Tambe als números de 2 1 d'abril, 5 de maig i 12 de maig rrobem iiombroses referhncies 
al cenrenari. 

157. Juli Francesc Giberiiau, sota el mareix pseudbnim, és I'aiiror del llibre satiric, Pequeñecei cakzla- 
m: menudencier del Pare A. March de Lí cumpanyia de La Cquella de la Grrahi?, Barcelona, Luis 
Tasso, 1901. Al diccionari de P. P. Rogcrs i F. A. Lafueiire, Diccionario derruddnimor Iirerarior er- 
panoler, Gredos, Madrid, 1977, transcriuen Gimbernaii, i asseguren que sota el pseudbnim de C. 
Gumá publici Elperalde Eva i Fruira delrempr i amb el pseudbnim de Matias Bonafé, Guía Cd- 
mica de h Exporicidn Uniuerjal, Barcelona, 1888. 

158. Es tracra del govern cenrral presidir pel conservador R. Fernándr~ Villaverde, que dimiriri, un 
mes després, c l23 de juny i sera succeir per Montero Ríos. 



estrenar. [...] En aquest centenari, las nostras figuras no son més que pretextos, ex- 
cusas, pantallas darrera de las quals s'hi amagan la frivolitat, la superbia, la ignoran- 
cia y las ganas de farolejar y divertirse. Ni mes ni menos. 

Finalment, I'autor aconsella els seus personatges tornar-se'n a les swes tom- 
bes i excusar I'assistkncia, com fari el1 mateix. 

Sobre la possibilitat que Cervantes preferís morir altre cop abans d'haver de 
prendre part en els banquets, vetllades i discursos organitzats arran del centenari, 
tracta també I'article de  Juan Buscón, pseudbnim d ' ~ z e ~ u i e l  Boixet, ~Divagacio- 
nes» (La Enguardia, 7 de maig de 1905, p. 6) on fins i tot fa referencia a L e r -  
vantes sometido a un chorro de palabrería, huyendo de un discurso de Romero 
Robledo» i pregant a Déu que li atorgui una benefica sordera per no sentir «la ma- 
jadería de esos brindis con que en almuerzos, comidas y cenas me acometen y asa- 
eteann. 

A les planes de La Esquella, el seu director, Josep Roca, sota el pseudbnim de 
l? K signa I'article .Un deute per pagar» (p. 294-296), de titol ben explícit i on 
passa revista a la relació de Cervantes amb Barcelona. Recorda la seva estada amb 
el seguici &Aguaviva, així c o n  les referkncies a la ciutat, a Las dos doncellas, i con- 
sidera que el fet que Cervantes escrivis que Catalunya és honra d'Espanya és un 
exemple de ~manteniment de I'harmonia entre tots els pobles que constitueixen la 
nacionalitat espanyola». «De Catalunyali agradava rotn, fins i tot la partida de Ro- 
caguinarda («Fins per a pintar als bandolers catalans trobá Cervantes colors sim- 
pátichs en sa riquíssima paletar).'59 Desptés d'espigar altres passatges d'El Quijo- 
te, de La Cueva de Salamanca i del Persiles, es pregunta: iCom s'explica que 
Cervantes que tant ha honrar Catalunya no tingui encara un monument a Barce- 
lona? 

A La Campana de Gracia,'6" dirigida també per Josep Roca i en la qual figu- 
ren sovint els mateixos col.laboradors que a La Esquella, A. March torna a fer re- 
ferencia als acres del cenrenari sota el rítol de eiSolemnitat nacional?)i (p. 6), on 
repeteix conceptes ja exposats a I'article abans comentar. Ironitza de bon co- 
mencamenr sobre el fet que el govern espanyol senr predilecció per donar suport 
a qualsevol «acre aparatós com per exemple un ball de gala, un Tedeum o una 
corrida de toros...» i, per contra, «us envia a la quinta forca si li proposeu una cosa 

159. Norem la coincidencia de la frase anili una de Cirrta i Vidal que hem transcrir, tambe referida a 
Roca Giiinarda. Vid., p. 37. 

160. La Campanade Graciava rreure el 6 de maig de 1905 (número -quedes de laseva fundacid ano- 
menaven batallada- 1878) un extraordinari. 



seria*. 1 aixb, recapitula, 6s el que ha succeit amb la celebració del Tercer Cente- 
nari. March considera que la proposta de Cavia, el qual no cita, referint-se a el1 
coma .periodista festiu, tant excelent escriptor com notable tomador de pel y dia- 
bólich humorista*, no tenia més intenció que armar una mica de gresca i fer un 
article. Perb com que el govern es deleix per les festes, no debades estem «a la rer- 
ra de pan y toros y dels toros sin pan», se la prengué seriosament. Ergo, tot el que 
s'ha aconseguit ha estar no res. Certament, els instiruts hi prenen part, les univer- 
sitats s'hi adhereixen, les corporacions oficials, les acadkmies, els cercles literaris se 
sumen al moviment ..., perb tots són gent manada ... La esolemnitat nacional» ser- 
vira només perquk alguns puguin lluir quincalleria diversa, conclou. Ben segur 
que als llibreters els quedaran una pila de Quixotr per vendre. 

En la mateixa Iínia, podem esmentar el poema «Cantars», on L. Wat, també 
des de les planes de La Campana de Gracia (p. 7 ) ,  se'n riu dels acres del centenari: 

Programa del «Centro Hispano» 
Concierto, tómbola, baile, 
lunch y dos toros de puntas ... 
jTot en honor de Cervantes! 

i aprofita per assenyalar que avui 

El mestre fa de Quijote 
el capella fa de Sancho: 
el primer vetlla i dijuna 
el segon jvingan bons tragos! 

Finalment, mostra la seva perplexitat: 

Molt bé que's festeji un Ilibre; 
pero jno trobeu extrany 
que aixó es fassi en una rerra 
hont hi ha tants y tants esclaus? 

Malgrat que sovint els textos inclosos a La Esquella i a La Campana de Gracia 
critiquen la celebració oficial aprofitant per mostrar el seu anticlericalisme i repu- 
blicanisme ilo catalanisme, no rebutgen la commemoració. Per contra, creuen 
que cal lloar encara a hores d'ara els mkrits de Cervantes. D'altres publicacions 



conservadores, La hormiga de oro, La Acadwnia Cahancia o El Correo Catalán,'61 
s'adhereixen a la celebració sense fer cap retret. Un editorial &El Correo Catalán, 
«En honor de Cervantes., expressa I'adhesió al  Tercer Centenari ates que Cervantes 
«pertenece a la España que amamos admiramos y hacer surgir,). 

Una mostra més que el centenari resulta polemic a Catalunya i que fou tema 
de discussió entre els catalanistes ens I'ofereixen els versos satirics de Paco Pico,'62 
publicats en la secció «&vuela sota el tito1 de «Notas cómicas» al peribdic 
EL Liberal:I63 

Ya dió fin el centenario 
hoy term'inan los festejos 
y ya los catalanistas 
respirarán satisfechos, 
pues, con tales homenajes, 
tantos disgustos sufrieron, 
que andaban por esas Ramblas 
con el rostro descompuesto, 
mesandose las melenas 
y recitando fragmentos 
de un discuto de Domenech,'G4 
intercalados con versos 
de Casellasl65 y otros vates 
de reconocido mérito 
entre la gente que gusta 
dejarse crecer el pelo. 
Carner'G6 estaba iracundo 
Prat de la Riba'67 frenético 
Abada1168 hecho una furia, 
medio loco, Cacaseno; 

161. El Correo Caraldn, any XXX, núm. 691 8 , 6  dr maig de 1905. 
162. Naruralrnenr es rracra d'un pseudbnim, porser abreujar de Paco Pica-Poco, inib el qual sigiiava 

Manuel h a m o  Alonso les seves col.laboracions a rcvisrcs raurincs i rambt, la iiovcl.la LafIor es 
nata, iiluetar taun'nm, Madrid, 1904. 

163. El Liberal, any V, núm. 1476 (9 de maig), sense paginar. 
164. Es cracta de l'arquirecre i rnembre desracadissini de la Lliga, Lluis Domenech i Monrarier 
165. Raimon Casellas, auror d'Eksotsferértecs, lligar al Modcrnisme i al grup dc I'Arcnco. 
166. Jaumc Carner i Ronieu, de la Uiii6 Caralñnisra, fou presidenr de la Junradel Centre Nacional Carda. 
167. Enric Prat de I i  Riba, presidenr dc la I.ligl de Carslunya. 
168. Raimon $Abadal fou regidor a I'Ajiinramenr perla candidatura rcgioiidista. 



y me han dicho que Miret,'@ 
a unos perdigots'70 reuniendo, 
el coro dels segadors 
les entonó a voz en cuello. 

A part de la qüestió de la participació en la commemoració o del seu rebuig, 
els articles que trobem als diaris i revistes barcelonines que s'ocupen del Tercer 
Centenari quixotesc, esmenten, en general, els mateixos aspectes que els que es re- 
cullen en la premsa editada a la resta &Espanya, amb dues excepcions forca im- 
portants. 

L'especificitat de la premsa catalana 

A) D'una banda, s'evidencia un rnajor interks per incidir en els aspectes que 
relacionen el personatge del Quixot o la persona de Cervantes amb Barcelona. 
B) De I'altra, apareix una interpretació política de la figura del Quixot per tal d'a- 
profitar el centenari per manifestar el rebuig a una situació marcada perla guerra 
amb els Estats Units i carregar contra Espanya i els espanyols, emprant totes les 
al.lusions possibles a la desfeta que suposi la pkrdua de les darreres colbnies i/o per 
fer referencia a aspectes polítics, sovint de caire municipal. 

A) La insistencia en la relació del Quixot o Cervantes amb Barcelona 

Ja hem vist com un dels aspectes en el qual els partidaris que Catalunya parti- 
cipi en la celebració del Tercer Centenari &El Quijote posen kmfasi és, precisament, 
la vinculació de I'obra amb Barcelona. No 6s estrany, doncs, que dues publi- 
cacions, El Noticiero Universal,'7' d'una banda, i La Esquella de la Torratxa, de 
I'altra, convoquin concursos literaris per tal de posar de manifest aquesta relació. A 
ElNoticiero proposen treballs sobre els temes següents: «Notas críticas sobre el cap. 
W de la Segunda Parte: "De lo que sucedió a Don Quijote en la entrada en Bar- 

169. Joaquim Mirct i Sans, importanr historiador caralanisra. 
170. Als de La V a  dp Catalunya els deien perdius, de la qual cosa dedueixo que els perdigors eren re- 

gionalisres abrandars de la seva corda. 
171. El Noticiero Univrnal, any IX, núm. 2886 (16 de mar$), sense paginar. Bases del wncurs: 

.Homenaje a Cervantes. Certamen lireratrio arríscicor. 



celona, con otras aventuras que rienen más de lo verdadero que lo discreto")) i 
*;Estuvo Cervantes en Barcelona? ;Cuándo?),. Els concursos foren guanyats per 
Luis M. Soler i Terol i per Juan Givanel,'72 respectivament. A La Erquella es de- 
canten per premiar'73 un article de Josep Aladern sobre el retorn de don Quixot a 
Barcelona, ((Visita de Don Quixot de la Manxa a la Barcelona actua1».'7* 

A. a) Contribucions erudites 

Els articles guanyadors del concurs d'El Noticiero són represenratius del cer- 
vantisme catali d'aleshores. Tant Givanel com Soler demostren la seva erudició. 
Givanel -.Estuvo Cervantes en Barcelona» (EINoticiero Universal, 7 de maig de 
1905, s.p.)-creu que I'autor d'El Quixotvingué a Barcelona, pero no ho féu amb 
el cardenal Aquaviva, ja que ni el1 ni el seu seguici varen passar perla ciutat, sinó 
en I'escala de la nau en la qual viatjava, quan fugí de la justícia i s'embarci a Car- 
tagena per arribar a Italia. Luis Maria Soler iTerol a ,<De lo que sucedió a don Qui- 
jote en su entrada en Barcelona>, (El Noticiero Universal, 7 de maig de 1905, s.p.) 
fa referencia a la trobada amb Roque Guinart, pero el que més interesa 6s que 
considera les festes barcelonines celebrades el mes de julio1 de 1613, dedicades al 
príncep de Saboia, com a antecedenr de i'episodi quixotesc a Barcelona. Un as- 
pecte que Martí de Riquer175 tambd ha tingur en compte. 

Una altra contribució de Franquesa i Gomis, «Catalunya vista per Cervantesn 
(Ilus~ació Catalana, p. 56-64, s.p.) insisteix en els vincles que estableix Cervantes 
amb la nostra terra, que I'escriptor coneixia bé. De manera semblant, sobre la re- 
lació del Quixot amb Catalunya versa també el discurs que la Universitat de Bar- 
celona va encarregar a Rubió i Lluch per tal de commemorar el 9 de maig de 1905 
I'homenatge de la institució a Ce~an tes .  Rubió fa referencia, en primer Iloc, a 
I'estada de I'heroi manxec a Barcelona i, desptés, passa revista als estudis que els 

172. ElNotin'rm Uniwrral, any IX, núm. 6147 (7 de maig), sense paginar. 
173. El prerni estava dorar amb 1.000 pesseres. 
174. Trobo a ElProgrro, Barcelona, 18 de felirrr dc 1912, una rraducciá de I'articlc d'Aladern, frta per Vi- 

cente Fernánda Alonso, sota el rírol de .Don Quijote en Barcelonau. 
175. Martí de Riquer, C m n t e r y  Burcrlona, Sirhio, Barcelona, 1989. A banda del llibre fonamental 

de Riqucr sobre Cervantes i Barcelona, un aspecre que interessi molt a diversos academia de la 
RABL, poden veure's els articles de Groffrey Sragg, <iCervantes and Cataloniau, Acre drl Tercer 
col.laqui d%rtudir Cltuhnr Nord-adricu. Ermdir en honor 05 J o q  Roca Ponr, Publicacionr de 
I'Abadia de Motitserrar, Barcelona, 1983, p. 187.199, i el de Monique Joly, <Las burlas de Don 
Antonio. En torno a la Estancia de Don Quijote en Barcelona», Acta del11 Cologulo Inrernario- 
nal& la Arociacidn de Cervantirtar, Anthropos, Barcelona, 1991, p. 71-81. 



catalans (Capmany, Aribau, Piferrer, Milá, Coll i Vehí, Pi i Molist) han dedicat a 
Cer~antes. '7~ Acaba assenyalant: 

Don Quiiote es el que ha conquistado el corazón de la humanidad, inspirándola ha- - .  
cia Espana una inmensa simpatía, cuyas poderosas palpitaciones repercuten hoy, con 
júbilo de apoteosis en su vuelo cual voz amorosa que la consuela de las pasadas debi- 
lidades. Don Quijote es hoy tambien el que nos une a todos los españoles en un es- 
trecho abrazo de amor y concordia que ojalá no se desate jamL.'77 

Un altre dels aspectes que vinculen arnb Catalunya El Qzrijote, segons Rubió, 
6s el nombre d'il.lustradors catalans del Ilibre, un tret que la revista La Esqzrella 
toca quan ens ofereix reproduccions d'Espalter, Ferran, C. Lorenzale, Fluizench, 
~ u s e b i  Planas, Martí i ksina procedents~de I'edició monumental de T. Gorchs, 
Barcelona, 1863 (p. 276-277) a les quals segueixen (p. 279), les vinyetes 
d'Ape1,les Mestres de I'edició Aleu, 1879, els gravats de Peleguer per a la primera 
edició de Serra i Martí (Barcelona, 1808) (p. 295) i un cromo de Laureh Barrau 
(Edició de Seix, 1898). També s'hi inclouen dibuixos de Masferrer (Edició viuda 
i fills de Gorchs, 1832) i de Puiggarí (Ed. de C. Miró, 1884) (p. 299) i finalment 
quatre dibuixos pbstums de J. Lluís Pellicer (p. 301-303). Igualment de Pellicer 
des de Ilustracid Catalana dóna a conkixer tres dibuixos inkdits: Les il.lustracions 
dels capitols XXXII i XXXVIII de la segona part (sense paginar) i també del XLX 
de la primera part (sense paginar). Igualment, a la mateixa publicació, per tal de 

176. El diicurs .Impresiones surgidas por cl Quijote. Discurso en conmemoración delercer Ccntcna- 
rio de la publicación de El Quijore que para la solemne sesión que cclebró la Universidad de Bar- 
celona el 9 de Mayo de 1905, escribió por encargo de la misma el Doctor Don Antonio Rubió y 
Lluch, catedrático de Lengua y Literacura españolas en dicha universidad., Tipografia .La Acadé- 
mican, Barcelona, 1905, fou reproduir pel Diario de Barcelona, iiúm. 116, p. 5381, 11 de inaig 
de 1905. També aparrgueren fragmenrs al rnonogrific de Lo Aradem2a Calarancia (p. 397-402), 
que oferí a més una ressenya de I'homenatge quc considera molt solcmnc y rcprodueix fragments 
de les obres dels guanyadors dels certimens lireraris, Lluís Soler, Raman Noguer i Jasep Maria 
L ó p a  Picó, que tracren respecrivamenr sobre Roca Guinarda, p. 402-404, «El humorismo en 

Cervanres y en especial en El Quijota, p. 405-407, i .Influencia de las obras de Cervanres en el 
Tearro Español» (p. 407-4091, 

177. La crbnica dels actes organitrats per la Universidad literaria de Barcelona ens I'ofereix el Diari dz 
Barcelona del 10 de maig, on asenyala que el discurs de Rubió fou llegir per Daurella i que des- 
prés de la srssió academica fou estrenar el poema simtbnicde Srnus, Don Quijote, dirigir pel mes- 
rre Ribera. Sobre I'estrena del poema simtbnic ens ofereix una critica f o r p  interessant, «L'Opera 
Cervantinan, Josep Rafel Carreres a la RevirtaMwical Caralnna, any 11, juny de 1905, núm. 18, 
on es refereix a les bperes que renen com a rema o s'inspireii en rexros de Cervanres. També des 
de les planes de La Acndémia Cahancin (p. 410-412) Sinclou un comenrari uEl poema D. Qui- 
jore de Srraussx signar per <<Un aficionado a música.. 



remarcar l'íntima vinculació &El Quijote i Catalunya es reprodueixen les portades 
de la primera edició impresa a Catalunya de la col.lecció Bulbena i de gravats de 
la primera edició historiada feta a Catalunya de I'edici6 de Jolis, 1755, (p. 55-56). 
També se'ns mostra la primera auca que sorti a Catalunya sobre El Quijote (sense 
paginar), aixi com les escenes estampades a les cobertes dels llibrets dels papers de 
fumar edirades amb motiu del Cenrenari, (p. 53-54). 

A. b) Contribucions divulgatives 

L'imaginari retorn de don Quixor dóna peu a un seguir d'articles de caire di- 
vulga[¡~ amb pretensions lireriries entre els quals destaca el d'Aladern, pseudb- 
nim emprat per I'escriptor i periodista Cosme Vidal, forqa interessat perla figura 
del Quixot, i el de Josep Roca. 

El rreball d'Aladern, <<Visita de Don Quixot de la Manxa a la Barcelona ac- 
tual» (LaEsquella, p. 276-280), parteix de la idea que don Quixot i Sanxo no arri- 
baren mai a la Manxa, sinó que desprks de ser vencuts pel Cavaller de la Blanca 
Lluna, quan sortien de Barcelona per les costes del Garraf, foren encantats per 
Merlí i aixi passaren segles fins que, fa pocs anys, abans de la celebració del cente- 
nari, un dijous gras es despertaren i decidiren tornar a Barcelona. Tot just havien 
caminat una hora quan es toparen amb un castell, pretesament del gegant Fie- 
rabris, i quan don Quixot anava a tocar a la seva porta van veure sortir un mons- 
rre terrible <<que corria com una serp, xiulava horrorosament». Don Quixot I'en- 
vesreix cridant que s'aparti i, en efecre, ho aconsegueix. El monstre és engolit per 
la terra, mentre llanqava horrorosos xiscles d'angúnia. 

Satisfers perla victbria, cavaller i escuder, marxaren cap a Barcelona. En albi- 
rar-la, don Quixor considera que el que veu era producte d'un encanteri perquk 
si no fóra pels campanars de les esglésies, la catedral, Sanca Maria del Mar o I'es- 
glésia del Pi, no hauria reconegut la ciurat. Toc just aparegué un aurombbil que 
prengueren per un dimoni boterut, amb cap de persona i cua de drac, que esbu- 
fegava terriblement Ilanqanr per la part de darrere una recula de pets, i sense fer cas 
de don Quixot que el convidava a amidar les armes, va desaparkixer a corre-cuita. 
Pels carrers de la ciutat es toparen amb un rramvia que prengueren per una car- 
rossa que corria tota sola i, parant al seu davant, el cavaller s'adregh al conductor 
preguntant-li si entre les dames que traginava hi havia Dulcinea. El tramviaire, 
que cregu.4 que don Quixor era una disfressa, intenta fer-lo fora de les vies per po- 
der passar i Rocinante, esperitat, tot reculant caigué a terra. S'arremolinh gent que 



tira en cara al conductor la poca amabilitat i paciencia a acceptar una broma en 
dies de carnaval. Don Quixot i Sanxo, seguits de la gent que els reconeixia, ana- 
ren endinsant-se cap a la ciutat. A la Ronda de Sant Antoni, un fabricant de saba- 
tes oferí a don Quixot portar un cartell anunciador de &abates a preu de fábrica.. 
Don Quixot I'advertí que no comprenia gaire el catala, pero que havia entes que 
I'industrial li oferia anar al seu palau després de passejar el cartell, i com que sí 
que sabia una mica de grec i «sabates» li sonava a «sabat», que en I'antiguitat vol 
dir *encantament», accepti. Acompanyats de la multitud que cridava asabatesn, 
don Quixot entra en una impremta on considera -veient un exemplar que 
s'estava reimprimint- que el seu nom, don Quixote, havia estat variat per don 
Quijote: <(Jo em dic don Quixote y poch fort será en gramática qui tal cosa ha es- 
critn. L'impressor li digué que així ho dictaminava l'Acadkmia. 

Després, encaminat cap al Paral.lel, entra en un cinema on feien la pel.lícula 
«Joana d'Arch»; en veure-la, considera que el mag Merll I'havia transportar pel 
temps enlla perque pogués auxiliar la donzella i quan anaven a cremar-la envestí 
amb I'espasa contra la pantalla. Tot i que es creia haver fet una gran «hazafia», fou 
detingut i enviat al Govern Civil des d'on va retornar a la seva terra, «un poblet 
miserable y perdut d'alla les planes castellanesn. 

Els invents moderns -ferrocarril, cotxe, tramvies, cinema- vistos per don 
Quixot no poden deixar de ser considerats monstres. L'autor intenta fer-nos ob- 
servar la realitat des dels seus ulls. Don Quixot al segle m és pres per una disfres- 
sa. En el fet que don Quixot s'hagi despertat del seu son de tres segles, justament 
un dijous Ilarder, rau, crec, la clau del text que, d'altra banda, guarda semblantes 
amb I'article signar per R. i?, uNueva aventura de don Quijote de la Mancha» (La 
Vanguardia, 9 de juny de 1903). També aquí el seu autor fa referencia a I'arribada 
de don Quijote a la Barcelona actual, on és atropellat per un cotxe que el1 pren per 
un drac monstruós i és vencut per un geni, *el único que existe hoy, el genio del 
progreso y de la civilización que es el de la verdad y el bien,). 

També el número extraordinari de La Esquella s'obre amb una crbnica: «Cer- 
vantes a Barcelona>i (p. 273-276), signada per l? del O., pseudbnim emprat per 
Josep Roca i Roca, aleshores el seu director, en la qual es fa referencia a una nori- 
cia imaginaria: I'arribada de Cervantes en I'exprés de Madrid. resperava al baixa- 
dor del passeig de Gracia el cervantista Correjón, a casa del qual s'allotja. Després 
de constatar el fet, Roca observa que eren molts els que no entenien com, mort 
tres segles abans, podia fer acte de presencia a Barcelona, pero tot i aixb peregri- 
naven a casa de Cortejón per veure'l. Alli un uixer de I'Insritut -Cortejón era 
aleshores el seu director- feia de sentinella davant la porta de la cambra de Cer- 



vantes barrant-los el pas tot dient-los: *Ustedes dispensen, senyores: don Miguel 
no esta visible)) ... 1 no obstant -assegura el cronista- algú I'havia vist. 

El dia de la seva arribada, sempre acompanyat per Cortejón, agaA el funicu- 
lar per anar al Tibidabo, des d'on contempla la ciutat. *Un garqon del restaurant 
el sentí esbrevar I'admiració que li causava l'aspecte de la ciutat en sitio y en belle- 
za única». Hi hagué qui el va veure passejar pel port en una Ilanxa. Un cotxer as- 

segurava haver-li cobrat dos duros per una carrera que el1 va pagar sense dir ni piu, 
convensur perb de I'estafa. 

Aquests fets advertiren tothom de la presencia de Cervantes a Barcelona i Cor- 
tejón, per ral d'aturar I'allau de gent que anava a casa swa, els advertí que Cervan- 
tes havia vingut amb una missió especial i que desitjava guardar l'incbgnit. Aiib 
dóna peu a un seguit de conjectures: Cewantes ha vingut buscant mecenes per pu- 
blicar una obra i s'adre~a a un magnat de I'aristocracia del diner*, el senyor mar- 
ques de les Cinquilles -al.lusió al marques de Comillas-, que, per si no quedava 
clara, s'arrodoneix amb la referenciaque «li contin lo y e l i  succehí al pobre mossen 
Cinto y sabri'l p i  que s'hi dona en aquella casa,). Cervantes ha vingut buscant em- 
presari <n Güell, en Gil, en Gumi &El Dorad- per una obra del <,género chi- 
cor, escrita per posar-se en consonancia amb la present intel.lectualitat espanyola. 

Perb altres asseguraven que Cervantes havia vingut com a inspector de con- 
tribucions o, f i n ~  i tot, per obtenir un trist volant per formar part de les brigades 
eventuals de I'Ajuntament. Finalment, un periodista es va assabentar de la veritat: 
Cervantes era a Barcelona amb la intenció &observar, com a enviat especial d'un 
diari madrileny, els canvis a la ciutat durant els darrers tres segles, per prendre nota 
de les mudances i avaries ciutadanes. Aixb serveix a Roca per repassar quin con- 
cepte tenen &El Quijote i el seu autor en diversos cercles. Al «Casino aristocráti- 
co», els nobles creuen que és un gran llibre que, naruralment, no han tingut la pa- 
ciencia de llegir i per aixb no entenen que tothom el 1101 si ningú no I'ha Ilegit. 
Perb d'aquí dimana, potser, el fet que sigui tan portentós. Després consideren que 
Cervantes, .un perdis, un mort de gana, un ningú)), nomes féu una cosa bona: im- 
plorar la protecció de I'aristocracia. 

En el «Circul Catblicn, un reverend catedratic del Seminari monologa sobre 
les causes per les quals Cervantes no és dels ((nostresr. Coincideixen una per una les 
referencies amb les que Roca havia bastit el seu article de La Campana de Gracia, 
«El Quijote anticlerical*. El capella creu que si Cewantes escrivís ara satiritzaria 
I'esglbia i potser enviaria els seus articles a ElMotín, per la cosa conclou que 
és millor llegir el Flos Sanctorum o qualsevol Deuocionaui. En un ~Círcul Financer» 
un acabalat i panxut fabricant no entén que han fet Cervantes i el Quixot per tenir 



tanta importancia, ja que no van contribuir a la indústria ni al comer$. En la re- 
dacció d'ElBfech, diari escandalós -una clara al.lusió a El Diluvio-, el director 
demana a un redactor que apliqui <<llenya secan a Cervantes per tal de «reventar-10. 
escampant els aspectes més vergonyosos de la seva vida, que són enumerats. En una 
((penya de I'Ateneo. la discussió és de caire racial. Per uns, I'autor &El Quijoteés un 
semira, per d'alrres un vertader moro de Ponent. Perb, en qualsevol cas, rots estan 
d'acord a considerar-lo Nsempre un foraster. Ni el1 pot ser may com nosaltres, ni 
rampoch nosalrres podém ser may com ell». De la qual cosa és normal deduir que 
les seves obres no diguin res als catalans. Per aixb més val un parhgraf d'Eh sotsfe- 
réstecs de Casellas que tot El Quijote plegar. Finalment algú pregunta: 

Peró iheu reparar ab quina rastrería y poca solta alabava aquest rojo-gualdo a Barce- 
lona y als catalans? - Prou, li contesten, pero no ho feya pas no per que ho sentís, 
sino perquk li convenia. A la qüenta, desde que vá tornar a Espanya en classe de re- 
patriar corria adelarat darrera de un destino del gobern. Tots els castellans han fet 
sernpre lo mateix. Y aquí '1 quid de les seves alabansas: el destino'l volia a Barcelona, 
terra explotable y tentadora com la que mes ho sigui per les sengoneres de I'Estat. Per 
aixó el rnurri ens eiisabonava, yerque'ns volia afeytar. 

«Una rialla estrepitosa acompanyada d'un fort picament de mans +scriu 
Roca- acullí la maligna suposició de aquell iinbeciln i coincideix en el fet que I'ar- 
ticulisra es desperta ... i aleshores justifica el somni: es troba a la biblioteca Bonsoms, 
on a f o r p  de regirar edicions de Cervantes es va adormir i va somiar que li succei- 
ria a Cervantes si tornés a Barcelona. 1 conclou: el clissic anriu de la cortesia, que un 
dia exciri la seva admiració, el trobaria fet un fastic, ple d'arnes i menjar pel corc. 

A la darrera plana de La Esquelkz (p. 302-303), publica Filix Cana la xarada 
~Resurrecció i mort de Sanxo Panxa Governador de Barcelona».'78 El seu autor 
ressuscita Sanxo -no don Quixot-, una raresa, i el porta a Barcelona per en- 
frontar-lo als invents moderns: un trblei, una bicicleta munrada per un ciclis- 
ta que quasi I'atropella ... Caminant per Barcelona arriba al pla de r o s ,  on recor- 
da que al seu amo li posaren una Ilufa, va Rambla amunt i a casa de López, I'edi- 
ror de La Esquella, on veu el seu retrar a les planes de la revista, molt satisfet en 
compra un exemplar. l'erb I'alegria li dura poc perque un autombbil el [nata. 

Pere B. Tarragó ofereix a La Tralkz (p. 3) <(El Quixor del Centenar¡», una pro- 
sa satírica dividida en tres capítols i un epíleg, on parteix de la idea que el Quixot 
no mor sinó que fa una tercera <n realitat és quarta- sortida no per xdesfacer 

178. Va guanyar Ics cenr pesseres del coiicurs convocar prr La EsqwUa el mes d'abril de 1905. 



entuertos* sinó per fer-se republica, i per aixb surt de casa acompanyat de I'escu- 
der. Al capítolI1 conta com el Quixot es troba amb una pagesa que tragina pebrots 
i la confon amb ((donya República de Cangarlanda)~, nom al.lusiu a Irlanda, nació 
amb la que se senten identificats molts catalans nacionalistes de I'epoca. Al capi- 
col 111, arriben a *Ingratacatalunya* i es dirigeixen a un grup d'obrers als quals 
arenga: aElls devían ser amos y'ls amos obrers; de que era necessari menjar en tots 
els ápats carn de monja y de capella» ... Tots decidiren abandonar la feina i seguir 
don Quixot, feren pel camí alguns adeptes i quan rnenys s'ho pensaven, «toparen 
ab uns quants joves de temperament seré y esprit práctichn, als quals don Quixot 
interromp i dirigint-se als que els seguien els commina perque ataquin als joves 
qualificats de ,<reaccionaris, retrógrados, clericals, cebas etc.8. Mentre els seus ata- 
quen el1 es lleva del mig i s'allunya i dóna la culpa a la «mano oculta de la reación~ 
de tot el succeit. A I'epíleg don Quixot continua buscant la seva estimada Repú- 
blica Cangarlanda, sol, abandonat també de Sanxo, i creient albirar-la es'estimbá 
per un terraplé molt fondo, quedant cadavre quan abaix arribán. 

A. c) Les traduccions &El Quijote al catala 

Una altra manera de vincular Catalunya i el Quixot és oferint alguns frag- 
rnents de les traduccions com fan els de La Vm de Catalunya'79 (núm. 21 15, p. 2), 
on es reprodueix el capítol XXVII, *Famosa aventura de la barca encantada)), de la 
traducció catalana d'El Quúcot feta per Antoni Balbuena i T u ~ e l l . ' ~ ~  

A la revista Catalunya (p. 5-10), sota el tito1 d'.Escenes del Quixot,, Joan Ros- 
selló ofereix diverses mostres de la seva traducció.18' 

B) El Quijote i la política 

B. a) La guerra de Cuba 

Ja he esmentat fins a quin punt sobra la quantitat d'al~lusions a la guerra de 
Cuba que encara trobem el 1905, un aspecte que només pot relacionar-se amb la 

179. El diari, fundat el 1899 per Prar de la Riba, fou I'brgan oficial de la Lliga. Raimon Cascllas en fou - . 
redactor en cap. 

180. El Quljrut, traducci6 d'Antoni Balbuena i Tusell, rip. Acta MDCCCXCI, Barceloiia. 
181. Es rracra de final del cap. 11 dc la primcra parr, i bona parr del cap. 111 i el cap. IX de Iñ segona. 



importancia que per Catalunya tingué la desfeta del 98 i el revulsiu que va signi- 
ficar. Són sobretot les revistes satíriques La &lía, El Cu-cut i El Diluvio les que 
ens ofereixen més referkncies a la qüestió, que sovint serveix de tema a les il.lus- 
tracions. En la coberta del setmanari La Sralía «Número dedicar á conmemorar el 
Centenari del Quixotn, cinc de les sis vinyetes es relacionen directarnent amb as- 
pectes p o l í t i ~ s , ' ~ ~  al.lusives, una a la guerra del Marroc («combate del Venaditop) 
i quatre a Cuba i Filipines (en una veiem una guarda de porcs amb el nom deyan- 
quee, referkncia corrent, i en l'altra, I'oncle Sam apallissant <<el león hispano>)). En 
la darrera, don Quixot visita Cuba i Filipines, després d'haver-se empassat el «yan- 
queabris*, deformació evident del bilsarn de Fierabrás. A l'interior (p. 2) ,  el nú- 
mero comenca amb un capitol en castella: «El ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha*, sota titular: «Donde se trata de la más gloriosa de las fazañas que a 
cabo llevó el ingenioso hidalgo, don Quijote de la Mancha señor de tierras donde 
jamás se ponía el Solr, en el qual un don Quixot desenfeinat veu arribar «por el 
extremo de Norte América, una grande y espesa polvareda» que confon amb un 
guarda de porcs. Sanxo és I'encarregat de dir-li «que más que tocinos son un gran 
ejército muy bien organizado que viene a invadir el nuestro territorioi,. Mentre 
don Quixot es prepara per vencer l'enemic, tot entonant «La marcha de Cádiz*, 
arriba un enviat del gran Sam per dir-li: «O rinde la fortaleza o habrá hule). Don 
Quixot li contesta: «Direisle avuestro Sam que jamás el hidalgo se amedrentó por 
amenaza alguna y que siempre se halló dispuesto a luchar por su honor y por el de 
su Patria». Mentre el missatger dels ianquis se'n va don Quixot s'envaneix davant 
Sanxo: 

En mil batallas fui victorioso y con sólo el esfuerzo heroico de mi brazo; jamás na- 
ción alguna osó manchar el mi honor sin llevarse el merecido castigo y por eso a ti te 
digo que de cobarde es el temer que Sam invada mis territorios donde jamás el sol 
dejó de baíiar con sus fluctuosos rayos. 

Finalment, després de sentir les recomanacions de Sanxo sobre la importan- 
cia de ,<percatarse de lo que suceder pudieran, decideix passar a l'acció i aixeca «una 
empalizada de caña con que hacer frente en la Mancha a los proyectiles del gran 
Sam». Tamb.4 

182. Si descomprem la primera, on la inrenció 6s més aviar social. Don Quixot & volcar de .mozas del 
partido* que el reben quan arriba a la venra. 



armó buque de guerra una golondrina de las que hacen viaje de ida y vuelta a la Bar- 
celoneta, embarcó en ella a Rocinante e izó en su proa la siempre victoriosa bandera 
rojo-gualda marcando rumbo hacia Cuba, pais de sus dominios, donde el gran Sam 

se proponía hacer objeto de sus conquistas. 

Sam pren lagolondrina per aun barquichuelo de nitío de buena casa y asl don 
Quijote puede entrar en Cuba)). Allí allama a sus fieles vasallos», arengant-los, 
amb la parodia de  citacions extretes dels discursos m& tbpics que politics i mili- 
tars deixaren anar abans de la derrota, unint-los amb altres frases provinents de  I'e- 
xaltació patriotica que va proporcionar la lluita contra el frances, com la proclama 
de I'alcalde de Móstoles: 

El honor de la patria está en peligro y hemos de luchar por él hasta la muerte. 
Hemos de probar una vez más que somos nietos de aquel Cid peleador que hizo es- 
tremecer al mundo; es preciso que todos acudáis a mi voz, voy dispuesto aderramar 
la última gota de sangre y la última peseta.18" 

Despr6 una <<orquesta de ciegos ejecutó por milésima v a  la Marcha de Cá- 
dizr, i mentre don Quixot espera que I'exercit ataqui per mostrar el seu valor, un 
tret fa caure Rocinante i l'oncle Sam, 

cogiendo por el pescuezo a don Quijote lo llevó hasta el puerto de La Habana, lo 
puso en frente de una golondrina y poniéndole la bota en el su detrás le di6 con tan- 
ta fuerza que no paró hasta la misma Villa y Corte de Madrid. 

El text, que no porta firma, esmenta que prové <<De una edición inédita». 
Un altre article de Joan Calma,ln4 «Espanyolerias» (p. 3) fa tambe referencia 

a la guerra de Cuba on <els rojo-gualdosr difamaren els EUA. Ataca essencialmenr 
els ,<rotativeros), ((~fabricants d'opini6 pública a 5 centims pe~an). Tot identificant 
«el ingenioso hidalgo. amb els espanyols, considera que, arran de la guerra, «tin- 
gueren ocasió de treure son ingeni)) per mentir, presentar I'adversari com impo- 
tent, feble i covard: 

La gracia española pogué lluhir la riquessa d'insults que posseheix I'atmoniosa y el 
caló xulesch prodiga'ls xistos y'ls dicteris.. . 

183. Cita textual de les paraules de Cánovas del Castillo. el 1898: ixlJara salvar el honor de España en 
Cuba hay que gastar la última peseta y el último hombre». 

184. Suposo que es rracta d'uii pseudbnim que no he pogut esbrinar qui cncobreiu. 



El text, farcit d'improperis contra els castellans i els polírics estatals conserva- 
dors, com Maura, pren el centenari com a excusa pels seus dicteris alhora que posa 
en solfa els aspectes més «patrioters» del castissisme nacional castelli. La befa de 
«l'harmoniosa» té a veure amb la insistencia amb que els polírics i gasetillers es re- 
fereixen, cap al 1905 a da armoniosa lengua de Cervantesx, o el que 6s el mateix, 
a da  armoniosa lengua espaiíola» ... 

En la mateixa línia, trobem el roman5 (<Don Quixot de Leganésv (p. 2), sig- 
nat arnb les iriicials M. R. G.'85 L'heroi cervantí 6s descrir com 

un guerrero molt vellot 
á sos peus bo y ensopit 
pesa figas u11 Ileó 
nafrat y tot ple de moscas 

Les referkncies «al león español>> davant dels ramats de porcs que representen 
els ianquis i les al.lusions a la guerra de Cuba s6n evidents. Don Quixot va a á  ca- 
ball del ve11 Ileó l per casco du la bacina l d'afaitá el poble espanyol» i emprkn una 
carrera cap a Nova York pero espetega a Santiago, on troba un exkrcir de porcs 
que, naturalment, el vencen. 

Pel que fa a El Diluvio, I'activista revolucionari Ramon Sempaula6 4s L'autot 
de <<En alabanza propia», una crbnica en la qual mostra don Quixot vencedor de 
la guerra de Cuba, que desprks de coronar Dulcinea amb la corona dels EUA i 
anomenar Sanxo governador de la Casa Blanca, descansa a Wisconsin. Alli 

da curso a su pensamiento y canta el porvenir de su patria. La pradera se conmue- 
ve al oirle, las aves suspenden su canto, las flores abren su cáliz y desde un país re- 
moto, la sustancia psíquica de Sancho Cavia187 acude al llamamiento del héroe 
manchego. 

Don Quixot considera que ha vencut els ianquis i davant I'inima de Cavia 
que resta muda («eres alma y tu noble sustancia no puede emitir un solo sonido») 
veu venir Weyler, mentre Cavia només veu un ase... Aleshores don Quixot parla 

185. N o  he pogut identificar la persona que empra aquestrs inicixls. 
la(;. Va perdnyer a la Colla del Foc Nou i tiou activisn rrvolucioiiari. En iriiciar-se el Prucés de Montjtic 

hagué de fugir a Franp. A la tornada, cl 1897, atemprh contra el cap de policia responsable de les 
torrures als presos anarquisres. Esciivi Notar relativar alprormo dr Monzic (1902) i fichvm deloro 
(Trata de blancas), (1902). 

187. Clara referencia al periodisra de Madrid. 



del seu triomf a la guerra desprh del qual considera que aera lógico que alguien 
me celebrase y tu has tenido esa ingeniosa idea.. Després don Quixot afegeix que 
Espanya és la seva Dulcinea, un tbpic que circulava per la premsa castellana del 
tombant de segle: 

Y a fuer de galante caballero, debo ocultarle la verdad cuando es preciso [....] pero a 
ti puedo confesarte mis dudas. Tal vez estemos ahora en los áridos llanos de la Man- 
cha, tal vez Weyler no exista y seas tu menos sagaz que un ~aleto, 

pero tot i els dubtes continuara modificanr la realitar al seu antull i per sempre 
inés veuri allb que no existeix (p. 242-244). 

Tot i que ni a La Esquella de la Torratxa ni a La Campana ak Gracia no hi ha 
cap article que relacioni directament la pkrdua de les colbnies amb el llibre de 
Cervantes, sí que trobem diverses il.lustracions que ho fan, com ara les de Josep 
Lluís Pellicer, que reprodueix La Esquella. En la que porta per tito1 aDos repa- 
triatsn (ocupa tota la plana 281), es veuen dos soldats -l'un de la darrera guerra 
colonial, esparracat i coix, vestit de ((rayadillon, I'altre de 1571, abillat com ens 
solen presentar Cervantes amb gorguera i capell d'ampla volada- que estan 
parlant: N-Ja ho veieu quina terra! ... Després d'haver perdut una cama defen- 
sant la patria a Cuba, haig de guanyar-me la vida demanant caritat.- iUy! aixb 
ja és ve11 aquí. Jo després d'haver perdut un bras defensant-la a Lepanto, vaig ha- 
ver-me de campar escrivint El Quijote.. També a La Esquella (p. 275) el mateix 
autor signa tres dibuixos: «El Quixot aplicat a la política, famoses caricatures de 
J. Lluís Pellicer ab ocasió dels desastres colonialsr. En la primera, «don Quijote 
ja torna a encaparrarse ab I'armamenrn, es veu aquest assegut contemplant la 
celada. Segueix «Don Quijote s'arma de nou "para poder figurar en la alianza 
continental contra Inglaterra2'*, l'heroi apareix amb la Ilan~a i l'escut vora Roci- 
nante i finalment, caigut a terra; al peu d'aquest darrer dibuix podem Ilegir: <<en 
la qual aliansa se li repartird'l paper de Sabaté, "continuando nuestras gloriosas 
tradiciones"». 

B. b) El Quijotei I'actualitat polltica 

Com també succeeix a la premsa espanyola arran del Tercer Centenari, són 
rnolrs els dibuixos i caricatures quixotescos que trobem als diaris i revistes publi- 
cats a Barcelona, aplicats a situacions o a personatges de la política. Els trets de 



i'heroi cervantí, facilment identificables per tothom, especialment gricies a la in- 
terpretació que en féu G. Doré als seus gravats tan divulgats, s'avenien molt bé 
amb la caricatura. A més els episodis &El Quijote, dels quals els il~lustradors po- 
dien treure pattit, eren diversos i prou coneguts, cosa que garanria la facil com- 
prensió per part del públic. Quasi sempre don Quixot, de llarga barba, vell i xa- 
cr6s (un aspecte remarcat al dibuix de Valbuena,'8* a La Trah, p. 4) 
apareix a cav~ll i en actitud bel.licosa, o si més no provist de Ilanca (tal i com suc- 
ceeix a la portada de La Esquella de la Torraixa, signada per Yda, on es remarca la 
mirada embogida del cavaller), sovint acompanyat del seu escuder que tots pinten 
amb l'aspecte d'un rúsric curt de gambals i poca-solta, fins i tot quan la seva hon- 
radesa serveir per ser oposada a les estafes dels polítics, com trobem al dibuix de 
Jou a El Diluvio. 

Una de les aventures més grates als caricaturistes que molt sovint els serveix 
d'excusa, és I'atac contra els rarnats d'ovelles que don Quixot confon amb un 
exkrcit. Els bens s6n substituits per porcs, com veiem a la portada de La Tralla, 
uns porcs que aleshores s'identifiquen amb els ianquis, o per una caterva fantas- 
mal de cors sagnanrs, plens d'espines, tal i com ens ofereix Picarol (La Campana 
de Gracia, p. 3). «Una aventura de don ... Quixot)) on aquest amb la celada posa- 
da i «lanza en ristren esperona Rocinante contra I'exkrcir enemic. La torre Eiffel 
al fons al4udeix al viatge d'Alfons XIII a París, molt controvertit, i on el reberen 
les protestes d'obrers i estudiants en solidaritat amb els seus companys espanyols. 
Rere don Quixot apareix el seu escuder, que ara té els trets del cap de govern Vi- 
Ilaverde, i I'avisa: sicuydado, senyor, que amb aquesta trepa hi podeu prendre 
mal!». 

També i'episodi dels molins de vent, que don Quixot confon amb gegants, 
fou molt tractat. A Brunet, li serví d'excusa per dibuixar la portada d'E1 Dilu- 
vio: el cavaller envesteix contra els molins de vent, sense fer cas de l'escuder que 
crida i gesticula horroritzat. En una aspa de molí podem llegir la paraula «Con- 
sumos>,, i a la rodella, ~Zulueta».l~O La caricatura no crec que pugui fer referkn- 

188. Una gran caricatura del Quixot que ré als peus un gnoin (p. 4). Porta la firma de Valbuena i cl se- 
giienr diileg: 
Giiom-Tan vell y nacrós y encara rens humor de farxendejar 
Qukoc-Y aunque mil años ruviera, hidalgo fuera como me parió Cervanrss. 

189. Ala plana 245 d'EIDiluvio, lou (*Del fatigado fin y remarc que tuvo el cobierno de Sancho Pan- - - 
zan) veiem caricatiires dels policics amb bosses de diners i a sota <le Sanxo. La inscripció: .-... Siii 
blanca enrri cn esce gobierno y sin ella salgo; bien al revés de como suelen salir los gobernadarcs 
de ocrai iniulas!» ... 

190. Al peu del dibuix Ilegim: «Don Quijote Zuluera cn su mejor aventura>%. 



cia a I'aleshores jove Lluís de Zulueta,l9l lloat per Xknius,'92 ja que encara no 
era regidor, sinó a Josep Zulueta, polític i economista diputar per Vilafranca 
i president de la Lliga de Productors de Catalunya i de  I'agrupació Mútua de 

A la portada de La Campana de Gracia Pellicer Montseny empra també 
el motiu dels molins i ens mostra un Quixot vestir d'escola sobre el seu cavall, 
la brida del qual aguanta amb la m i  esquerra, mentre que amb la dreta inten- 
ta atacar, manejant un llarg apagacandeles, a manera de Ilanqa, els molins de 
vent. A les aspes d'un d'aquests trobem escrites les parades: ((República, Lliber- 
ratn. De  les beaces, que Rocinante duu penjades brodades amb i'anagrama JHS, 
surten rosaris, escapularis del Sagrat Cor amb la Hegenda «Yo reinaré)), una creu, 
papers corn si fossin butlles enrorllades, el butlletí de I'Estat del qual només so- 
bresurt una part. També és de Pellicer Monseny la caricatura, igualment a rota 
plana, que tanca el número: don Quixot sobre Rocinante descalc i esparracat ha 
bescanviat la llanqa per una canya d'on penja un cartel1 amb dues paraules: «Fam, 
Miseria». Al seu costar, gras i amb bigoti, Sanxo Panza - q u e  s'assembla a Villa- 
verde, que abans de ser cap de govern fou ministre d'hisenda i diuen que aconse- 
gui restablir I'equilibri financer de  1'Estat- porta un sac en la tela del qual apa- 
reix escrit: «ganancia 700.000)). De la beasa l i  surten obligacions, accions i 
lamines. Darrere el1 el fum de les fabriques, al seu davant un camp ple de cascalls. 
No em sembla que faci falta remarcar les al.lusions politicosocials que ambdues 
comporten. 

Finalment, a El Diluvio, un dibuix de Jou, <<El discurso sobre las armas y las 
letras),, (p. 250), on don Quixot (que llueix la bacina del barber), com a altres ca- 
ricatures de la mateixa publicació, se'ns mostra dret, en actitud d'acceptar amb el 
gest de la m i  drera una allau de militars que té al costar, entre els quals reconec 
Weyler i Polavieja, i de rebutjar, amb I'esquerra, un nombrós grup d'escriptors. 
Al peu: «¿Quítense de delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las 
armas*, reforcen la visió que del personatge cervantí vol donar I'autor. 

La crítica de la política estatal, mitjancant les al.lusions quixotesques, té 
lnenys importancia que la crítica de la politica municipal que es concentra en les 

191. Lluis de Zuluera (1878-1964), polític republid i pedagog. Regidor de I'Ajuncan~eiir de Barcelo- 
na, arriba a ser miniscrc dc la Kcpública cl 1931. S'cxilii cl 1939 i va morir a Nova York. 

192. Vid. I'articlr que l i  dedica Ors .En Zulueta, regidor dr Barcrlonau (18 dc novembrr de 1905), 
Paperr anteriorr n l  Glorari, edició de Jordi Castellanos, a Obra Catahna dEugeni D'Orr, 1, Qua- 

derns Crema, Barcelona, 1994, p. 200-202, ion  esmenra el fet, cut elogiant el caraniiad'una nova 
jovenrur que se senr responsable del '(rrisr poble nosrre que miserablernenr farneja i sedeja de cul- 
curan, (p, 201). 



figures dels regidors. Tot i aixb, hi ha a El Diluvio alguns dibuixos que fan re- 
ferencia a ministres de la corona. En un de Rajos (?, noln gairebé il.legible), sota 
el tftol de «Manteamiento a Sancho Lacierva~ (p. 252),  es veuen uns nens que 
amb la manta de  (iconflicto escolar» fan anar enlaire el que fou ministre d'lns- 
trucció Pública i signh el decret que convertia en lectura obligatoria el llibre de 
Cervantes. El mateix il.lustrador reprodueix i'escena: 

Que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino ... y cuando él 
vió que el pobre Maura, con todos sus clericalismos, llegaba cerca, sin ponerse con 
él en razones, a todo correr de Rocinante le enristró con el lanzó11 bajo, llevando 
intenciones de pasarle de parte a parte. 

En efecte, veiem Maura a terra, després de perdre la bacina de barber, on s'ha 
escrit la paraula envestit per don Quixot. Recordem que Alfons XIII no 
volgué acceptar la proposta de Maura per anomenar el cap de l'Estat Major Cen- 
tral i el polític mallorquí es veié forcat a presentar la dimissió i fou substituit per 
Villaverde. A La Campana de Gracia sota el títol &«El Quixot de Barcelona» i sig- 
nat per Llopart (p. 6) tornem a trobar Mauravestir de Quixot amb I'espasa a la m i  
i una rodella on diu «Se aplican sanguijuelas y se dan Judas», a sota la inscripció: 
.Ja veureu com m'acosto jo allí, y en un moment no queda títere con cabeza>>. 
També al poema satíric «iQuixots!~ (La Tralla, p. 3-4), signat per Marcel, segura- 
ment Marcel Riu, que fou redactor del setmanari, al.ludeix a Maura, entre altres 
figures de politics locals, ((com el sabi naturalista 1 que li dihuen don Odon»'93 i 
estatals, com Silvela o Romero Robledo, cada una de les estrofes dedicades, res- 
pectivament, entre d'altres, als personatges esmentats acaba amb la tornada .Vaya 
un Quixotn. 

Al.ludeix igualment a aspectes de la politica estatal la caricatura a doble plana 
signada per Brunet (El Diluvio, p. 248-249) .La boya de Salvación de los neosn, 
on veiem don Quixot abillat amb la corona rematada per creus i amb un cor al pit 
amb les lletres de «Yo reinaré», tal com deien aleshores les inscripcions que acom- 
panyaven el culte del Sagrat Cor que l'església intentava d'entronitzar. L'acom- 
panya Sanxo, vestit de capella, vora el seu ase que duu la inscripció, «País>,. En- 
front de les figures quixotesques, una gran boia amb les Iletres: <<Gran partido 
católico. Gran rotativo. Comillas», voltada de sacs de diners a punt d'enfonsar-se. 
A peu de caricatura Ilegim: <<Aquí, finalmente cayó por ventura para jamás levan- 
tarse». 

193. Es tracta del regidor repuhlid Odón de Buen i de Cos. 





un eco quixotesc: el cap dels republicans federals, Josep Maria Valles i Ribot, abi- 
llat de Quixot queda penjat per les calces &una reixa de la torre dels republicans 
unitaris. A sota la referencia «En Valles Quixot)) Ilegim: 

Per volgui abastá la reixa 
la posició en que ha quedat 
fa riure n'els unitaris, 
y idem als federals. 

De manera semblant a ElDiluvio i sota el reto1 de «La aventura de los leones)) 
(p. 247),  Ortiz ens mostra el republica Ardid, abillat de Quixot, envestint contra 
un Ileó engabiat: «El partido federal», una al.lusi6 als problemes del politic Llo- 
r e n ~  Ardid i la Unió Republicana. 

A El Diluvio (p. 251),  surt la caricatura on torna a aparkixer un dels polítics 
municipals més famosos de i'epoca, Eusebi Corominas. A Armándole Caballe- 
ro», Ortiz ens mostra Lerroux, amb disfressa de ventero posant I'espasa sobre el cap 
del que fou alcalde de Barcelona i després regidor, mentre el també regidor repu- 
blica Emili Junoy il.lumina I'escena amb una espelma. 

A Lluch l i  dedica Ortiz (El Diluvio, p. 244) un dibuix on I'alcalde, amb in- 
dumentaria quixotesca, a l p  I'espasa davant un patracol &informes. Com a peu 
Ilegim: «De tanto leer y estudiar 1 no podremos sacar nada 1 Veriis como ha de 
quedar1 todo en una quijotadar. A Lluch van destinats els versos humorlstics 
«Don Quixot a la casa gran* de Josep Planas, (El Cu-cut, p. 277-278), on explica 
que el Quixot i Sanxo tornen a Barcelona i visiten I'alcalde Lluch al qual no tro- 
ben i per aixb li deixen una nota: 

Señor Lluch a visitarle 
vine yo, mas siempre en balde: 
veo que es usted un alcalde 
muy difícil de encontrarle 
[....] 
Haga Dios le pueda ver 
en mi cuarto centenario. 

A la Campana de Gracia (p. 6 )  C. Gumh, pseudbnim de Juli Gibernau, col.la- 
botador habitual del setmanari, ofereix un llarg romanq pregant a don Quixot que 
intervingui a la Casa Gran per posar ordre, ja que tant els serveis municipals com 



tots els afers que depenen del consisrori són un nyap. Les queixes, forca variades, 
van contra els regidors que «exceptuantne tres ó quatren no s'ocupen del bé co- 
munal. El llarg romanc, de 133 versos, porta per títol una dedicatoria <iA don 
Quixot, valent enderezador de entuertos y acreditar desfacedor de   agravios^,^^^ i 
critica la brutícia, el desgavell de les obres, la inseguretat, etc. Tot i manar els re- . 

publicans no es nota, conclou Gibernau ... 
Les queixes a la premsa de Barcelona sobre la manca d'eficicia de I'Ajunta- 

ment sovintegen. No és esrrany, doncs, que s'aprofiti tarnbé I'ocasió del Centena- 
ri per tal de fer-hi esment. Rellegint els diaris de I'epoca, he trobar a La Renaixen- 
sa (núm. 9756, 27 de gener de 1905, p. 3 i tarnbé núm. 9781,28 de febrer, p. 3) 
referkncies sobre I'acord d'instruir un exuedient contra I'Aiuntarnent a causa del 
abusos als escorxadors, els carrers bruts, la manca de seguretat erc., com tambk per 
I'absentisme de I'alcalde que, segons I'auror del solt, «no ocupa son lloc més que 
quan s'ha $obsequiar á algun forastero assistir a alguna festa ab los corresponents 
discursets cursis, ápars, lunchs 6 refrescos». En aquest context, s'entén millor el di- 
buix de Pellicer Montseny uQuixotada» (La Esquella, p. 294) en el qual la ciutat 
de Barcelonavestida d'amazona envesteix un ramat devaques i ovelles: «¿A on son 
aquets regidors de la Comissió de mataderos? ... iVeniu aquí i veureu quina mena 
de manera de carn feu menjar als pobres barcelonins!~, amb clara al.lusió als fraus 
que per aquella epoca es produien als escorxadors. Cal afegir que tant a La Cam- 
pana de Gracia com a La Esquella de la Towatxa les crítiques contra la política lo- 
cal foren continuades, ja que Josep Roca havia pres I'Ajuntament com a bestia ne- 
gra 

Insisteix en la qüestió de la mala política consistorial la caricatura de Micó (El 
Diluvio, p. 251) ,,En las bodas de Camacho~,  on un cuiner ofereix la ciutat, sim- 
bolitzada per una noia, a Sanxo: «Comed amigo)), li diu, <<y desayunaos con esta 
espuma, en tanto que se llega la hora de yantar),. Per la seva banda, i també a El 
Diluvio, Brunet torna a insistir en la política municipal. Sota el títol de «Para el 
centenario», «El caballero de la triste figura,) (p. 256) dibuixa un Quixot amb 
ananeguins de municipal i lluint la medalla de la corporació, en lloc de Ilanca 
porta un bastó de comandament del qual pengen dues pastanagues, a la rodella les 
lletres R O. «real orden» (al.ludeixen a I'alcalde Lluch anomenat per reial ordre), 
voltat de ratspenats, mira el seu escuder que sobresurt d'una olla on podem Ilegir: 
<<Comisiones, Gratificación, Destinos». Al seu barret -la tapadora de I'olla- 
apareix la inscripció <<arroz. i al ganivet que porta a la m& .Matadero». 

204. Norrm que Gumi rscriu, com tanra grnr a I'+oca, rrrbniament .rnruertos» i no iiruerrosn 



D'abast politicosocial podem considerar les cinc reproduccions de portades 
quixotesques que sota el títol general de ,<Projectes de portades per algunes rioves 
edicions del Quijote» trobem a La Campana de Gracia en les planes centrals 
(p. 4-5): «Don Quijote de la política arreglada por Martínez Campos con una in- 
finidad de partes y partidos)). Al centre, dins d'un gran cercle, un burro anome- 
nat «País)> carrega una gran olla, <<Dulcinea del presupuesto y del poder», voltada 
de personatges, Quixot, Sanxo i caricatures de polítics d'kpoca com Villaverde. 
Porta el comentari: ~Interessant edició / pagada per la na~ió».~05 uDon Quijote 
de la Bancar: la caricatura d'un amb iin gran cigar, que amb la m i  dreta 
aguanta un feix de participacions del Banc &Espanya. Rere seu podem veure un 
reto1 amb la inscripció: «Gas, electricidad, tranvias, ferrocarril, seguros, gandes 
empresas» integrats sota una clau a <<companyias extranjeras,). A sota el dístic: 
«Mal compost, imprés sense art, 1 pero extremadament caru. Va signada per Pi- 
carol. eDon Quijote de la Religión»: la caricarura d'un capella que fa vomitar 
monedes a un moribund és prou explícita. A sota, en la part esquerra, s'indica: 
«Imprenta romana, calle del Vaticano Roma»; a la dreta, *Con amplia licencia 
Papal carnal y terrenal*. 1 fora: *Un negoci editorial I de la Banca clerical>>. <<Don 
Quijote de la Fábrica» mostra un teler, a primer terme les figures d'una dona en- 
vellida i d'un patró que li posa la m i  sobre una natja, mentra que en I'altra té un 
peribdic, fumant amb gest lasciu. Al fons, fent anar el teler, la imatge d'un home 
mal afaitat i vota el1 un cartell: *No se permite blasfemaru. En aquesta darrera 
edició s'assenyala: .En varias partes. Trece horas de trabajo, escaso jornal y etc., 
etc., más vale callar. Con varias licencias Imprenta de la Industria*. El comenta- 
ri: ~Exemplar en mal papé / tirat per lagent de béu. 

També de Picarol són les vinyetes publicades a La Esquelia ~ E l s  nosrres Qui- 
xots y els nostres Sanxos* (p. 282-283), en un total de vuit. El Quixot de la Reial 
Ordre (al.lusiu a I'alcalde anomenat per Reial Decret), El Quixot Deixa-Taulons, 
El Quixot de I'Art i El Quixot de IaTauromiquia, El Xanxo de la Gent de bé (re- 
presentat per un campero1 amb una barretina que porta un volum d'Elr SotsfirPs- 
tecs a la mi, probable caricarura de Raimon Casellas), El Xanxo dels Sports, el 
Xanxo Pantorrillas, al.lusiu als polítics caciquistes2~6 i el Xanxo dels Xanxes (re- 

205. Vora aqursta trobem .Viday hechordeDon Quijotede hMarina compuesta en los arsenales de la 
Carraca y desarreglada con poco esmero. Parte (No va a ninguna) Ilustrada con csrampas muy do- 
nosas pln la nación,,, ja comcnrada a I'aparnr que 16 a veure amb la guerra de Cuba. 

206. Amb el nom de Pantorrillas o Pantorrillrs era conegiir CI w p  del IJartit Conscrvador Planas i Ca- 
sals: també amb la denominació s'al.ludia cn aauclla &noca als cacics d'alruns oobles o comaruua 

' 7 .  1 

que disposaven al seu antull del drers dels seus representirs. I.:«rigen del nom procedeiu, segons 
sembla, d'un wcic de Casrellú que anava vestir amb calga curra, ensenyaiit lespanor"lkr. 



presentat per un municipal de I'Aj~nrament).~07També és de Picarol .Lo que di- 
ría Cervantes si ara tornés), (La Esquelb, p. 288-289), a on sota els diferents lemes 
«archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria 
de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes 
amistades», desenvolupa escenes al.legbriques sobre aspectes d'actualirat que mos- 
tren que els temps han canviar i són molt pitjors (per exemple, els hospitals o es- 
tan tancats per la manca de mobiliari, com I'Hospital Clínic o «no se admiten en- 
fermos~ com succeeix al de Santa Creu, o com el de Sant Pau, semblen a mig fer ... 

Pel que fa a la resta de contribucions a l'homenatge, m'ha semblat necessari 
ordenar-les en un seguir de blocs: 

C) Les contribucions que volten a l'entorn de Cavantes 

C. a) Les vicissituds de la seva vida 

A banda dels resums biogrifics que algunes publicacions in~louen,~os són di- 
versos els articles que mostren per aquells aspectes m& dramitics, el 
seu captiveri, la suposada presó o els que a hores d'ara anomenaríem més morbo- 
sos, com I'episodi d'Ezpeleta. D'aquest últim s'ocupa Miquel dels Sants Oliver a 
,<Cervanres en Valladolid. Un proceso de capa y espada» (La Ilwtración Artishca, 
núm. 1219, p. 299-300) i on descriu la mort de Gaspar d'Ezpeleta davant de la 
casa de Cervantes. La seva font principal són els Documentos cervantinos de Pérez 
Pastor. L'article,209 molt ben escrit, fou després reelaborar per fomar part de la 
K& y Semblanza de Cer~antes;~'0 Oliver, sense cap dubte, en aquella &poca, l'es- 
criptor. catali més interessar per la biografia de I'auror &El Qzrijote torna a ocupar- 

207. Segons rn'indica molr amablemenr Borja de iüqucr, gricics a A. Lerrou van entrar a I'Ajunra- 
menr de Barcelona nombrosos immigranrs de fora de Caralunya ñIs quals anomenaven Xanxez. 

208. Sovinr s'indouen, tal com h La hormigadeoro (p. 278-280), rerums biogrifics, eii aquesr cas scn- 
se signar, amb refer&ncies exrreres de Fernández de Navarrcrc i Manucl José Quinrana, i en el 
qual es repassrn rls fets més desraors tor rsrnentant les principds abres. %mb& La Academia 
Cahancia obre el monograFrc dedicar a Cervanres ainb una breu biografia dc I'auror d'E1 Qui- 
jote (p. 385-386) en arluesr cas signada prr Manuel Sayrach y Carreres. També a Lm Noticinr, 
núm. 3322, any X (6 de inaig de 1905) rrobein un alrre «Resumen biogrLfico de la vida dc Cer- 
vanresu. Al número d'abril d'Hojai Sekcta (p. 305-3110) Salvador Carrera oferrix una extensa 
biografia en vers. 

209. T2'article va acompanyar prr la mproducci6 d'un quadrr de José J iména  Aranda que il.lustra un 
passargc dcl cap. 11 de la primcra parr. 

210. Viday Semblanza de Ceruantei, cap. VI1 .Valladolid-Sale El Quijota, (p. 251-258), Monrancr y 
Sim6n Editores, Barcelona, 1916. 



se'n a ~Cervantes In i a ucervantes 11 y último», articles publicats al Diario de Bar- 
ce6ona (núm. 110,6  de maig de 1905, p. 5135-5137 i núm. 117, 15 de maig de 
1905, p. 5428-5430). 

L'atrafegada existencia de Cervantes crida igualment I'atenció de Federico 
Rahola, ~Cervantes y América)), (Mernrn'o, V, núm. 43, 1 de juny de 1905), que, 
tot al.ludint a la sol.licitud de Cervantes per mamar a fndies, insisteix en I'interb 
per America demostrat per I'escriptor. També d'Artur Masriera, en un article de 
títol provocador, «Que no lo lean» (Diario de Barcelona, 23 de febrer de 1905) on 
despr6 de lloar La Cierva pel decret que converteix El Quijote en lectura obli- 
gatoria,*" passa revista a diversos episodis de la vida de Cervantes per acabar ci- 
tant un fragment d'una comedia de Narciso Serra: 

21 1. El decrer del minisrre La Cierva que imposava la novel.la com a lccrura obligatoria a les escolcs, 
fou molt polemic. En el debar parlamenrari del mar$ de 1904 encara que els dipunrs es mosrra- 
ren u~iAnimemenr favorables a homenatjar Cervantes, no rors van considerar que El Qu@re fos 
un llihre adient per a I'ensenyament primari. TI! com el cronista de La Enguardia, Pedro Garri- 
do  (<<El Quijote en la escuela,,, 22 de mar$ de 1904) escriu, aquests darrers basaren els seus argu- 
ments en iin seguir de punts: el casrelli de Cervanres ja no s'cnipra, hi ha escenes massa realisres 
que són perjudicials i poc edificants. A mes, amb la imposició del m<idcl quixotesc, els infanrs m- 
dacrarien les carrcs familiars cn llengua i csril cervaiirí. Al pais lii ha inolrs escriprors que podrien 
servir de models i citen Larra, Mesonero, Severo Catalina, Alarcón, Valera, Pcrcda i Galdós, els 
quals qualifiquen de xarildados y selecrns,>. En la batalla erirorn de acervantes y la escuela», hi 
preiigueren parr ranr els mirjans decomunicació com les instirucions políriqurs i culturals, la qual 
cosa planteja el Ter que en la canonirzació d'un clissic nacional de la categoria de Cervantes renen 
a veure un seguir d'organismes que van més enllh dels arpecres literaris. Eii el cas d'El Quijote, 
nombrases entirats provincials van debarre la qüesrió i fins i tor es van convocar concursos cnrre 
els mesrres sobre el rema: «¿Es conveniente declarar ElQu@tecoma obra de Ircriira obligaroria?ir, 
com f tu  La Asociación I'rovincial de Maesrros de Escuela de Valencia. El guanyador, Cremades 
Bernal, El Quljote en Lu escuelas (1905) ,  considera que El Quijote no 6s adicnr .pues su fin no 
corresponde al de la educación de la n iñc~ .  Su inrencionalidad está disranre del objeto de la lecrura. 
La desfachatez dc  su lenguajc se opone a la moral de los niños.. A mes, assenyala que el Ilenguar- 
ge és anriquat, que inclou <palabras de significado vulgar., que sreprcscnta una hirroria que abun- 
da en mentiras e inverosimilitudesn, i cls scus ~~razonaniienros son superiores a la comprensiiin de 
un niiíon. Creinades Beriial, amb argunients molc semblants als emprars pels diputars contraris 
que El Quixot fóra imposar com a lccrura obligatoria, oposa al possible iiirerh del llibre criteris 
de ripus moral, confonen -fins i tot Cervantes hauria somrigur-les menrides de I'arr amb les de 
la vida, fal.licics naturalmcnr ccnsurables des del pulir de vista dels crireris peda6bgio burgesos. 
Encara que tambi s'hi mosrra contrari, Masriera a I'arriclc ja esmcnrar ofcreix d'alrres raons: ,,Por 
lo demás, seíior ministro, la juventud de un pueblo de mentalidad can oblicua como el español 
corre grave riesgo al cobrar amor a un libro que ha dc ser su mayor enemigo en el dia de mañana. 
Todos llevamos en germen dentro de nuestro ser a un ingenioso hidalgo y a un esciidero malicio- 
so y posirivisra~ ... per acabar recomananr irbnicament <<que no lo lean». Perb el aclissic» acabaria 
per imposar-se, ror i que perno gaire remps a les escoles, per sobre del crireri dcls mestres i espe- 
cialment de  molrs capellans i frares proclius que es llcgissin d'alrres rcxros mes  morale es^. Entre 
aquests darrers destaca el pare Juan Mir Noguera de la Compañia de Jesús, que va participar en  



La España ingrata no vi6 
Que Cewantes no comió 
Cuando concluyó el Quijote 

En la qual es posa de manifest les penalirats pecuniiries i la manca de reco- 
neixement que hagué de sofrir Cervanres. Un lloc comú que serveix a molts arti- 
culistes, que s6n a la vegada escriptors, per projectar les aspiracions de fama i 
transcendkncia de la propia obra, en un moment en que el nou autor finisecular 
necessita trobar un lloc a la societat i un públic que el reconegui;2'2 aixi succeeix 
a I'article ,<Cervantes>, (La Campana de Gracia, p. 4) que porta I'expressiu subtitol 
de «Tristesas)), que Josep Roca signa amb el pseudbnim que emprava sovint, P. del 
O, ion,  després de passar revista a diversos aspecres de lavida de don Miguel, s'en- 
treté a asenyalar el desinteres dels aristbcrates, i posa I'exemple del duc de Béjar, 
i pitjor encara, la malevol&ncia dels eclesiistics. Recorda les intrigues en contra 
seva per part del capella de la casa de Béjar, la censura inquisitorial d'un parigraf 
de la segona part d'El Quijote i la possibilitat que Avellaneda fos un frare dominic. 
Roca deixa anar, al llarg del seu article, un seguir d'estirabots en contra de 

divcrsos dels acrcs orgaiiirzats duran[ el 1905, i va pul~licar el llihre El centenario del Quijote (Ma- 
drid, 1905) r n  forma de diilcg i oii uii dels iiiterlocurors, portaveu de I'iutor, asegura: <,Los Diú- 
Iogor de Fray Juan de Pinrda aresoran más riqucza de Iciiguaje, ni& v i v a  de locuciones, más pre- 
ciosidad de modismos, más fondo, en fin, de frases y vocablos quc rodar las obras cervanrinas 
acompañadas dcl inmorral Quijote*. La censura del pare Mir (Vid. Prontuario de hiipanUmoy 
barbarismo, 1908), on considera que .el padrc Aionso Cabrera contiene más voces castizas, más 
giros niicvos, locuciones más elegantes, más variedad de modismos, más viveza de hispanismos 
y más fondo de ciencia* enrronca amb l'acrirud d'uii nombrós grup de jesu'ites que per aquella 
+o-ca consideraven que el llibrc mcrexia ariar a la foguera i que Finr i ror forrri acusars d'inrentar 
boicorejar els acres d'homenarge a Cervanres o almenys de deslliiir-los amb cls scus aracs. Tal com 
assegura]. Fernándcz, «La creniacióii del Quijotni (El Paír, 24 de maig de 1905) els <<ultramon- 
canos,,, disgustats per la crlcbració del cenrenari d'El Quijote fcrcn ror quanr sabereii perquk no se 
celebrés i addueix lacorifer&ticia de Manuel Sánchez de Castro, <La cremación d' El Qu@te. pro- 
nunciada a la Universidad de Sevilla. Darrere dels neos hi ha,, segons]. Fernándrz., els jesu'ires. 
Perb tor i les censures, com recoida uiia crbnica d'ElPaii (8 dc maig dc 1905) que avalua els re- 
sulrats del cenrenari, rriomfcn els que consideren que: «El Quijote es un texto educador, una joya 
pedagógica y no ianro porque es un  monumento clásico dc la lengua casrellana en el que cris- 
talizó el idioma, fijó para siempre sus giros, su sinraxis, su léxico usual sino porque principal- 
mcntc corrige, fusriga y comba~r  las dos rrndrncias nacionales fiinesras, el qi~ijorismo y el pan- 
cismo comunes a todo el género humano pero dominaiires en la estirpe espa~ola ,  entregada por 
iguales psrres a las exalraciones irracionales del idealismo y a las groseras concupiscencias mare- 
rialistasn. 

212. Potser un drls primers a fer-ha prcncnr com pterexr a Cervaiires fou Maeiru en el F~mós arri- 
d e  «Ante las fiesras del Quljoteu (Alma erpaSoh, núm. 6, 13 de desembrr de 1903, p. 2-4).Vid. 
nota 106. 



L'Espanya ingrata al> els homes que valen, cega als resplandors de la verdadera gloria 
y en tots els remps pessimament regida y governada; 

alhora que remarca que hagué de partir d'Anglaterra I'encarrec de Lord Carteret 
a Mayans que fou I'impuls inicial de la gloria pbstuma que ha popularizat C e ~ a n -  
tes en tot I'univers, fins en la swa propia patria ... «la nació secularment moribunda*. 

En I'article uLa visió d'Argamansilla» (La Esquelh, p. 296-298) A. Llimoner 
recrea la persona Cervantes ahgamansilla d'on, segons l'autor, li vingué la inspi- 
ració per crear el somniador cavaller i el materialista panxacontent. 

A La Hormiga ch Oro, Pedro de Eslonza dedica un breu article ~Cervantes y don 
Quijote. (p. 27), a identificar autor i personatge amb Espanya i la seva historia. 
Considera que la popularitat del llibre té a veure amb el propbsit d'arribar a tot tipus 
de públic. «Todos comprenden la fina y regocijada sátira.» A més, creu que la no- 
vel.la, sense ser moral sinó de «ameno entretenimiento, instruye deleitando y lleva 
el espíritu de leyenda a nobles pensamientos y esperanzas muy consoladoras». Lloa, 
finalment, els aspectes literaris, (cobra maesrra por la sencilla y pureza de estilo». 

El número especial dedicat per La I.'anPardia a la commemoració del cen- 
tenari s'obre amb un article de M. Rodríguez Codolá, «El retrato de Cervantesv 
(p. 1-2), en el qual evoca una visita al museu de Sevilla on es p a r d a  el preths re- 
trat de Cervantes fet per Pacheco i conclou, després de  passar revista a d'altres pre- 
tesos retrats, que el millor i més encertat de tots és el que fa Cervantes de si rnateix 
al de Lar Novelas Ejemplares. 

C. b) icervantes, catblic? 

El debat sobre la catolicitat de Cervantes troba un fort ressb a Catalunya. Són 
diversos els autors que s'entretenen a oferir proves de si Cervantes era o no era un 
bon catblic. Fent-se eco de les recomanacions del bisbe de Madrid -Alcala als 
seus feligresas, per tal que s'adhereixin a les festes d'ElQuijote, ates que aquest fou 
«model de cavaller cristia y el seu autor un gran escriptor catblichp-, Joaquim 
Ayrnami2'3 (La Campana de Gracia, p. ú), que no debades ritula el seu article 
aD. Quixot, anticlerical~, intenta demostrar mitjansant un seguit de cites extretes 
del llibre que el cavaller no era gens devot, sin6 més aviat poc amic de I'església. 
També observa que en la seva biblioteca no hi havia llibres religiosos, que no en- 
tra mai a cap església, no practica el descans dominical ni s'encomana a altre déu 

213. Pseud6nirn ernprat prr Josep Burgas i Rurgas i arnb el qual també signi la novrl.la La carn, An- 
toiiio Lhpez, Uarcelona, 1906. 



que no sigui Dulcinea, trets que mosrren, segons I'autor, la independencia d'espe- 
rit. Tot el contrari que Aymami postula des de La Hormiga de oro (núm. 18, p. 274) 
Sebastián J. Carner, a {(Cervantes y los cervantistas~, article en el qual es quei- 
xa que no hi hagi a Espanya un monument digne dedicat a Cervantes. A banda 
d'aixb, també nota que els admiradors actuals de Cervantes, «lejos de aumentar 
la luz anteriormente producida han venido a sembrar la tinieblar. Especialment, 
pel que fa als que no volen adonar-se que Cervantes era un catblic fervent i que 
defensava I'Església. 1 cita a Mendavia: ((Todas las cábalas, toda la mala fe, todas 
las ingeniosidades de la crítica sectaria no lograrán arrancar a Cervanres del rega- 
zo maternal de la Iglesia>,. En un article també aparegut a La Hormiga de Oro 
(núm. 20, p. 306-308), on tornen a recollir-se textos dedicats a I'homenatge 
quixotesc, de títol prou evident, «Nobleza y Generosidad de senriniientos de 
Cervanresb, Juan B. Altés Alabart, prevere, [loa el veritable cristianisme de I'autor 
d'El Quijote i la «nobleza de su alma)) que observa especialment al prbleg de la se- 
gona part del llibre on fa referencia a Avellaneda. La qual cosa li serveix per exal- 
tar el patriotisme de Cervantes i el seu bon cor en comparació amb el d'Avellaneda. 

Tracta igualment de la qüestió del catolicisme de Cervantes, tot defensant-lo, 
l'article ~Cervantes católico», de Manuel Serra (La Academia Calasancia, p. 387- 
398), on es considera «fuerte mantenedor de las verdades católicas~. A banda, creu 
que si el Quixot s'haguks encomanat a Déu en lloc dc kr-ho a Dul~inea, si Dku 
fóra l'impulsor de la seva heroicitac, tal com succeeix a El Quijote d'Avellaneda, 
Cervantes hauria pecar d'impropietar. Ates que almpropio es el recibir de lo alto 
los auxilios para sus locuras.. 

Al monogrhfic de LaAcademia Calasancia es reprodueix la pastoral del «sabio 
obispo de Madrid-Alcalá, Dr. Guisasola)) (p. 389-391), on s'exalta igualment la 
catolicitat de l'autor. La conclusió del bisbe ks parella a la d'uns versos de Zorrilla 
dedicats a Cervantes: cristiano y caballero / cual español sin tacha*. 

Givanel, en un text de tírol que palesa el seu contingut, &ervantes orrodo- 
xon, inclbs en la mateixa publicació (p. 394-397), ofereix referkncies sobre com 
Cervantes 

salió siempre á la defensa de los que la seguían, y así no es de extrañar que elogie los 
actos de IosTrinitarios, como en los Tratos de Argel o [...] cite en los Baiios sus cari- 
tativas obras. 

També esmenta algunes aportacions de Cervantes a la poesia sacra i repro- 
dueix la seva composició a los «Extasis de la Beata MadreTeresa de Jesús». 



Tot i que fa referencia a El Quijote més que no a Cervantes, ens cal esmentar, 
per la incidencia en el tema, I'article de Fray Gerundio214 publicar a El Diluvio 
(p. 245-247) .El Quijote en los conventos», on aprofita per criticar I'Esgl6sia que 
considera El Quijote un llibre «impío y pornográfico». Assenyala com en les edi- 
cions vigilades per I'Esgl6ia falten un seguit d'escenes (Maritornes, Doiía Rodti- 
g u a ,  Altisidora, etc.): 

Sale El Quijotede manos de los neos convertido en edición para niños. Incluso laver- 
sión cinematográfica ha sido considerada inmoral ya que sale don Quijote en paríos 
menores. 

Considera, d'altra banda, que els clergues no han llegit El Quijote-tampoc 
la Biblia. No obstant aixb, presumeixen que sense ells Cervantes mai no hauriaes- 
crit la seva obra, ja que fou I'orde trinitari qui el va rescatar. Pel que fa als frares, 
<<hez del clero», la situació és pitjor. Als convents hi ha unes llibreries tancades de- 
nominades «I'infern» on es guarden els llibres prohibits, entre ells El Quijote. Posa 
I'exemple d'un agusti de Valladolid que volgué Ilegir-lo i fou condemnat a copiar- 
lo lletra per Iletra. En el seu descirrec, confessi que sols havia llegit la «Historia del 
cautivo», aleshores van tallar els fulls i fent-ne boletes I'obligaren a empassar-se- 
les ... La indigestió va estar a punt de matar-lo. Per Fray GerundioZ15 no hi ha dub- 
te: ~Cervantes es en los conventos mirado como un demonio)). 

D) A l'entorn dEl  Quijote 

Contririament al que podríem suposar, i malgrat que és durant l'any 1905 
quan Clemente Cortejón comenqa a publicar la seva magna edició d'E6Quijot2l6 
amb notes i comentaris, no trobem a la premsa barcelonina gaires contribucions 
seves, si descomptem *Coro de alabanzas. (La Ilushación Artística, núm. 1201, 
p. 2) i <<Alabanza del Quijote» (Academia Calasancia, p. 392-394). Ambdós arti- 

214. Tambe trobo una col.labaraci6 seva a La Rqúblira de Lir Letrm, núm. 9, (1905) 2; igualment és 
un artide sobrc aspecces de religió i política «La cuestión religiosa». 

215. PseudOnim d'Albino Justr García, amb el qual signh el Ilibrc Album de In verdad taurina. Sevilla, 
1907 i La brujerla en Barcelona, Barcelona, 1912. 

216. N o  he poguc documentar a la premsa barcelonina gaircs wmenraris a I'edició de Cnrrejón amb 
i'excepció de la molc clogiosa («Primera ediciún crítica del Quijorab, Diario de Barcelona, 
núm. 11 5,  p, 5333, 11 de maig de 1905, p 5342-5343) d'Armr Masriera que cambé fou ca- 

redsicic d'inscitut, rom Ctrrtejón, i experc en qüescions ccrvancincs, per la qual wsa probable- 
menc li encarregaren la biografia de Cervantes aparegudi a I'Enciclopedia Espasa. 



cles, extrets de les planes introducrbries a I'edició, exalten de manera semblant, 
m& extensa en el primer, els merirs de l'obra de Cervantes. Cortejón es pregunta 
si els herois d'Homer són més o menys famosos que don Quixot i Sanxo i es 
decanta per considerar que el cavaller i I'escuder els guanyen en fama. DesprCs 
passa revista a un seguir d'opinions de personalitats estrangeres (Littrd, V. Tempo, 
J. Gibon, E. Gebhart, entre molts d'alrres, el nom deis quals no cita). 

Tarnpoc el conegut estudiós &El Quijote Joan Givanel publica massa tex- 
ros2I7 a la premsa barcelonina. A banda del ja esmentat sobre Cervantes i Barce- 
lona, en el número commemorariu de La Esquelln (p. 298) s'inclou un fragment, 
sota el tírol d'«Els vensuts y'l vencedor» de la conferencia, «La Biblioteca Caballe- 
resca de don Quijote)) en la qual fa referencia al fet que: 

El nostre ternperarnent fogós, las nostres ilusions sernpre quiméricas, la nostra ma- 
nera de pensar, desgraciadament al dia, s6n causa de que representém un paper molt 
rrist davant del concert de les nacións europeas.2'8 

Per aixb els llibres de cavalleries eren tan llegirs en una epoca en que els homes 
de lletres seguien la carrera de les armes. Cervantes sdesterrant els llibres de cava- 
lleries gracies al Quijote*, conclou Givanel, ximposa el sentit comú per altra volta 
en el nostre país». 

Entre I'allau de paperassa que té com a tema El Quijoteval la pena destacar les 
aportacions de Gabriel Alomar. 

El politic mallorquí va contribuir amb una col.lecció de nou articles al diari 
El Poble Catala, amb el títol unitari de asobre El Quijote. Notas marginal~)b,~'9 
1'intel.lectual de I'epoca que fa una aportació més suggerent. L'evocació de la lec- 
tura infantil d'El Quijote n'és el punr de partida: 

Tornernlo a obrir an aquest Ilibre, vell company d'infantesa, qui guarda entre ses fu- 
lles tot un rnon de recorts familiars y forma part de la nostra vida. Corn un jardí 
domestic el1 té pera cada un de nosaltres certs recons d'ornbra aont encara podkm 

217. Comptabilirw amb aqucsra tres aporracions al llarg de 1905. Givanrl, per contra, escriu el ui'rb- 
Ieg-g. de la reprnducció en facsimil de les porrades de les 61 1 edicioiis &El Quijote que, amb el ri- 
rol de Iconograpa de Lu Edicioner del Quijute dr Miguel& Crrvanm Soavedra, imprks i edirat per 
Henrich i Cia. es publica a Barcelona el 1905. 

21 8. I.lrgida a I'Areneu Barceloni-i la nit del 25 d'octubre de 1904. 
219. EIPoble Cata&, «SobreElQuijore. Noras marginalsn, any 11, núm. 19 (18 demarqde 1905, p. l) ,  

núm. 20 (25 de mar$ de 1905, p. l), núm. 27 (13 de maigde 1905, p. l), núm. 30 (3 dejuny de 
1905, p. 1 i 2), núm. 32 (17 de juny de 1905, p. 2). núm. 38 (29 de juliol de 1905), núm. 40, 
(12 d'agosr de 1905, p. I), iiúm. 47 (30 de secembre de 1905 p. 2), núm. 51 (8 d'ocrubre de 
1905, p. 1). 



trobar I'inima perduda dels nostres prirners dies, la memoria del nostre desvetlla- 
ment, I'encís oblidat de les nostres primeres emocions davant el pas de la bellesa [...] 
El llibre es ben bé la pedra de toc de I'anima. 

Entre els articles d'Alomar, que després apareixeran traduits al castelli for- 
mant part del llibre Vpvba,220 amb prbleg d'Azorin, ens interessa especialment el 
que fa referencia a Roca G ~ i n a r d a , ~ ~ '  considerat perAlomar222 «el fantasma d'un 
art futurn. Enfront del cavaller, que és I'espectre d'una literatura morta, el bando- 
ler preludiava I'advenimenr «de Carlos Moor, de Robin Hood y de la poesia hay- 
ronianan. La simpatia d'Alomar cap al bandoler catala és palesa i simptomitica de 
la seva actitud política, la qual cosa, pero, no és cap impediment perquk I'escrip- 
tor mallorquí consideri que El Quájote 6s el llibre clissic per antonomasia, ja que 
tots els seus lectors anoten en els marges les múltiples impressions que cap altra 
obra produeix com aquesta. 

Coma curiositat, vull remarcar el poema de mossen Costa i Llobera «El Qui- 
jote)), aparegut a La Hormiga de Oro (núm. 20, p. 313). Tot Ilegint-lo, cal agrair al 
destí el fet que Costa es decantés per escriure en catali ja que, com a poeta en Ilen- 
gua castellana, no hauria merescut ni una trista menció en la historia literaria. El 
text no aporta cap idea original, més aviar enlla$a un seguit de tbpics de Iloan$a i 
acaba fent referencia a Cervantes: 

Bienhaya el genio benigno 
que tal obra nos legó 
y entre infortunios vivió, 
de roda prez siendo digno. 
Bienhaya el presente signo 
de su inmortal celsitud. 
De esa gloria en la amplitud 
consuélate, madre España, 
y tus úlcera restafia 
con tal filtro de salud. 

220. I/erba, Biblioteca Nueva, senac data. 

221. Dr Roca Guinarda rracta ranibé el text de Luis María Terol piiblicar al número monografic de La 
AcadPmia CuLuancia (p. 402-405) «Estudio histórico documentado sobre la personalidad dc Roca 
Guinarda como ilusrración al cap. U, segunda parte del Quijote» que és un fragmenr d'un rreball 
més errens de Pauror. 

222. En el seu arricle «Sobre El Quijote (Notcs marginals, 111) ElPobíe Cata&, núm. 27 ( 1 3  de maig 
de 19051, p. l .  



D. a) Estudis bibliogrhfics 

S6n diverses les publicacions que amb motiu del centenari fan referencia, tant 
grhfica com textual, a la bibliografia quixotesca, posant esment en I'aportació ca- 
talana, tant pel que toca als il.lustradors, com pel que fa als editors del text. Cal re- 
marcar que són Ilwtració Catalana223 i La Esque1la22* les dues revistes que oferei- 
xen amb més profusió reproduccions de gravats d'artistes catalans (Espalter, L. 
Ferrán, C. Lorenzale, M. Fluixench, Eusebi Planas, Martí i Alsina, Pellicer Mont- 
seny, Apel.les Mesrres, Laurei Barrau, Masferrer i Puiggarí) i de portades d'edi- 
cions aparegudes a Catalunya. Considero interessant, a més, el fet que Ilustracid 
Catalana doni a conkixer la primera auca impresa a Catalunya sobre tema quixo- 
resc i que mostri diverses escenes estampades a les coberres dels llibrets dels papers 
de fumar amb motiu del Cenrenari, una contribució que cal afegir a les vuitanta 
fototípies que s'inclouen dintre les capses de «fósforos de lujon225 amb escenes 
quixotesques o cervantines, passatges de la novel.la, etc., igualment impreses a 
Barcelona, per tal de popularitzar El Q ~ i j o t e . ~ ~ 6  Em penso que és important des- 
tacar que tant per Ilustracid Catalana com per La Esquelb, ambdues publicacions 
catalanistes, és un motiu d'orgull mostrar la contribució catalana al 'hit  d'El Qui- 
jote, un aspecte que rambé hem trobat sovint destacar a diversos dels articles ja es- 
mentats (Oliver, Miquel i Planas, Careta i Vidal, Petrus Bofill, etc.). De manera 
específica, Carreras Candi, acadkmic d'aquesta Reial Academia, I'estudii en el seu 
rreball, «Les edicions del Quixot a Catalunyau que fou donat a coneixer durant la 
sessió solemne celebrada a casa de Bonsoms per commemorar el Tercer Centena- 
ri i després publicat a Ilustracid Catalana (p. 52-54). Precisament de la biblioteca 
Bonsoms tracta el text .Libros de Caballerías>> (La Vanguardia, p. 2-3), on Marcos 
Jesús Bertrán descriu a grans trets els tresors que ha emmagatzemat Bonsoms: 634 
edicions distintes &El Quijote, 210 de les obres menors de Cervantes i més de 
500 llibres ilo fullets cervantins. 

223. llurrracid Catalana ofereiv la reproducció de porrades de la primera rdició feta a Catalunya de la 
Col.1eccib Bulbeiia i de gravars de la primera edició Iiisroriada fera a Caralunya, de i'edició de Jo- 
lis de 1755, p. 55-56. 

224. A LaErquuella, Arristas caralans, ilusrradors del QuLuori,, p. 276-277, així w m  ~Faaímils del pri- 
mer Quivot ilustrar, escampar a Barcelonau, p. 285. 

225. D e  les rcproduccions, cn va tcnir cura Eudald Canibcll i cs va porrar a rerme a la CasaThomas de 
Barcelona. 

226. Kecordcrn que tarnbé, amb motiu del cenrenari, cls segclls rcproduien escenes quixoresqiies i que 
fou el mallorquí Barromeu Maura I'rncarrrgat de fer Irs gravacions. Els arancs, doncs, conrri- 
buircn per partida triplc a la popularirzació ccrvanrina. 



Un altre aspecte destacat per la premsa barcelonina és la recepció europea 
d'El Quijote. Així, per exemple, al número de maig de La Ilwtración Arttrtica se'ns 
ofereixen les reproduccions de «Portadas de las primeras ediciones en lenguas eu- 
ropeas),, acompanyades d'un treball d'Ignacio Dublé, «Primeras ediciones en len- 
guas europeas de don Quijote de la Manchan (p. 21-24) on descriu, a banda de les 
estrangeres, les primeres edicions castellanes. També La Ku de C a t a l ~ n ~ a * ~ 7  dóna 
a conhixer un article publicat a L'Écho de Paris sota el títol de «Don Quijote al es- 
trangeri). 

Com calia esperar de la commemoració, algunes publicacions reprodueixen 
la portada de I'edici6 princeps: La Ilustración Artistica, La Vanguardia,228 (p. 2). 
Per la seva banda, La Hormiga de Oro ens ofereix «Portadas de diversas ediciones 
de El Quijote: primera, segunda, tercera, cuarta y onceavan 280-282). 

D. b) Analisi intrínseca 

Entre I'allau de textos que he pogut revisar arran del centenari són escadussers 
els que examinen aspectes textuals o estilístics, per contra, crida l'atenció que a El 
Noticiero UniversaF29 es convoqnin premis sobre morius pretesament erudits com 
són %Notas críticas al relato de la libertad de Melisendan i .Comentario al Prólo- 
go de la Segunda Parte de Don Quijote)), que van guanyar Julián Pérez Carrasco i 
Juan Suñé, respectivament, i que foren publicats al número d'h0menat~e.230 En 
una línia semblant de comentari textual, trobem I'article de Rodríguez Marin 
«Una joyita de Cervantesr (ElNoticiero Universal, núm. 6148, sense paginar) re- 
ferit al sonet «Al túmulo de Felipe II». En el inateix número, Rómulo Valls Saba- 
ter demana a ~Quijoteriao 

que se enmienden las contradicciones (robo del rucio) y se corrijan las equivocacio- 
nes para el bien de la patria y de la literatura, 

227. L'article no s'inclou al número d'homenitge sin6 al núm. 2220 (18 de maig de 1905). p. 2. 
228. AL? Vanguardia trobem també reproduccions de les portades de la <Primera edición ilustradau 

(p. 4) i de la primera anglesa, a mes de gravats de les edicions de 1735,1765, 1837, 1839 i 1858, 
¿p. 2-7). - 

- - 

229. Tal i com ja s'ha esmentat ElNoticiero Uniuerial, aiiy IX, núm. 2886, 16 de mar$, sense paginar 
ofereix el cartcll dels premis. Als dos remes proposats sobre la rrlació d'ElQuijotei Ccrvaiites amb 
Barcelona, als quals ja hem fet refrrincia, cal afegir aqucsts dos. 

230. HNoticitro UniverraL any XVIII, núm. 6147, 7 de maig dr 1905. -Número extraordinario dc- 
dicado al Tercer Cenrenario del Quijote,), sense paginar, inclou els rcvtos guanyadors. 



en un dels poquíssims textos que encara retreuen a Cervantes les incorreccions, se- 
guint les pautes de Clemencín. Tainbé de caire erudit, tot i aparkixer en una re- 
vista destinada a la família, com era Hojar Selectas, és I'article de Diez de Escobar 
«Las Cortes de la muerte y sus autores. (p. 529-532), on ens ofereix dades de Mi- 
guel de Canrajal. 

Per tal d'ordenar els materials que parteixen d'una lectura mínimament sug- 
gerent &El Quijote he cregut necessari organitzar-los per temes: 

D. c) La comparació entre don QuijotelSanxo 

També a Catalunya, com succeeix a la resta d'hpanya, la comparació entre el 
cavaller i I'escuder aviar es convertí en un tbpic. Igualment, gaireb6 tots els aurors es 
posen de part de don Quixot amb poquíssimes excepcions. Per aixb, entre els munts 
d'articles que sorgeixen arran del centenari m'ha semblat que destaca I'aportació de 
Lópa  Muñoz (<La trazadel buen sentido»,23' i, tot i que no apareix publicada a Bar- 
celona, he cregut pertinent citar-la, malgrat que no és original ja que parteix d'una 
idea probablement presa dels krausistes, que consideren, com ho fa Galdós a Glo- 
~ i a ,  que a l'home cabdal li cal encarnar les dues figures. Amb I'excepció dels nacio- 
iialistes que creuen que el personatge del Quixot és nefast pel que representa i als 
cquals ja m'he referit, la imrnensa majoria d'autors es decanta cap a I'hidalgo i esta 
en contra de Sanxo. Fins i tot Climent Terrer i Yxart que el prenen com a tema. 
A I'article del primer, «Sancho Panza» (La Vanguardia, p. 3), des d'un punt devista 
pretesament psicolbgic, considera que I'escuder simbolitza el poble «siempre cré- 
dulo, siempre descontenro y alucinado». El text de Josep Yxart <(Un apóstrofe a San- 
cho*, reproduit, quan el seu autor ja era mort, al número monogrific de La Van- 
guardia (p. 6) ,  fou, perb, escrit molt abans de 1905, jaque aparegui a un fullet d'El 
Ateneo tarraconense de la clase obrera el 1878. Yxart empra el pretext cenrantí d'in- 
ventar-se un amic que «tiene a los personajes de El Quijote como de carne y hueso» 
i desmereix especialment Sanxo ainb insults d'aquesta mena: 

¡Desgraciado Sancho, que al mirar los molinos, ves molinos, los rebaños, rebaríos, 
los venteros, venteros! Ni el placer re queda de embelesarte contemplando como tu 
seríor en fantásticas regiones y en esplendoroso panorama, los altos castillos fabrica- 
dos en la niebla, las hermosas castellanas que prometen el premio, el relucir de mil 
picas y el tornasol de las coloradas plumas y trajes vistosos. 

231. Lagacera mldicade Grannduy elrurdeEipaña, aiiy XXIII, núm. 526, 1905. 



Esti clar que la reivindicació de Sanxo no es porta a terme a la fi del segle XIX 

sinó al xx durant la postguerra i entre els poetes socials. Gabriel Celaya, per exem- 
pie, es decanta en els Cantos Iberos a favor de ((Sancho-bueno, Sancho-pueblo>>, i 
en contra «de los señoritos-hidalgos», en una concepció característica del realisme 
crític que s'esforca a destacar els valors populars, davant d'allo que considera el va- 
lor heroic individual dels eseñoritos Quijotes)). 

Entre els articles que defensen el quixotisme enfront del sanxopanxisme so- 
bresurt el de Santiago Rusiñol, «El Sanxopanxisrne~ dedicar a la figura de I'escu- 
der. (La Esquella, p. 283-286, després traduit al castelli i reproduit a El País, 7 de 
maig de 1905.) Per Rusiñol al 1905 I'esperit de Sanxo ha triomfat rant que si don 
Quixot ressuscités rothom podria fer-li d'escuder. El taranni sanxopanxista ho 
domina tot. Els lemes a hores d'ara semblen ser: 

Sobretot, no comprometre'ns. No disringirse. No esbalotar el galliner ... No remou- 
re els fonarnents de las cosas. No ficar-se en llibres de caballeries. [...] No badar ni so- 

miar. Convertir la nostra terra en un camp d'hortalissa, sense flors y amb lletugues 
de la mateixa mida. 

Per aixb, en passar revista als diferents estaments socials observa que els artis- 
tes, els dramaturgs, els periodistes, tots, han d'encarrilar el seu art per camins ja 
coneguts, assenyats i sobretot convencionals. Tothorn en aquest ~ p l a  de la calman 
ha imitar Sanxo Panza, per aixb, en realitat, el centenari que se celebra no és el del 
Quixot, conclou, sin6 el de Sanxo. Sanxo és el patró, el sant de la societat actual. 
Si Cervantes ho veiés -si veiés el rriomf de Sanxo a casa nostra, 

porservoldriaaturar-ho, escribint un'altraobramestra. Un llibre de cabaileríaque'ns 
tragués del fangal de prosa, que'ns té agafats per las camas. 

També podem considerar que tracta de I'enfrontament Qukot/Sanxo I'ar- 
ticle igualment publicar a La Esqzrelh sota el títol «La visió d'Argamansilla>i 
(p. 296-298) &A. Llimoner, del que ja he fet esrnent. Destaquen les refertncies 
positives pera don Quixot I'idealista, i les negatives per a Sanxo Panza, que espe- 
ra aconseguir un benesrar brutalment positiu a les costelles del pobre somniador, 
«del boig Iluminós que voldria convertir aquest planeta en el regne del amor i de 
la justkian. Més endavant, titlla també Sanxo de ~ ~ r o l l e r  i ambiciós criatn. En I'ac- 
tualitat el Quixot sense cavall ni Ilanca, continua vivint entre els idealistes mentre 
que Sanxo ho fa tambi entre els materialistes. Ell, pero, 



pesca a les costelles de son amo vares d'alcalde y grans condecoracions, actas de di- 
putat y empleos magnífichs ab tot lo qual logra rodejarse del somniat benestar ma- 
terial, d'aquell benestar que posa la pell lluhenta y la cara satisfeta. 

A La Campana de Gracia, el seu director, Josep Roca i Roca, que signa amb 
les inicials P. K. -pseudbnim emprat també a un altre article de tema cewantí 
(((Un dente per pagar», La Eyuel1a)-, dona a conkixer (~Quixots y Sanxos del 
si& X X ~  (p. 2-3), on reflexiona sobre I'existkncia del Quixot en I'acrualitat i con- 
sidera «que no son ja de rassa aristocrática els alucinats que senten un ideal* sinó 
que més aviat se'ls ha d'anar a trobar en les baixes esferes socials. Per a Roca, són 
Quixots els escriptors independents, els intel.lectuals anticonvencionals, els so- 
miadors incompresos per la gent. ~Aquets constitueixen la més elevada gerarquia 
dels actuals Quixots>,. Estem, doncs, davant d'una Iloanca de I'escriptor, de caire 
romintic, defensor de la causa dels humils, els altres Quixots que es compten «per 
collas, per munións, per massas* i que no són sinó els obrers i camperols, els som- 
nis dels quals els porten a imaginar-se una utbpica terra transformada en paradís, 
babitat per una humanitat pura, benhvola, fraternal, ~desconeixadora de tota mal- 
dat, refractaria á tot egoismen. Esti clar que el discurs sobre .La Edad de Oro>) és 
al rerefons d'aquestes referkncies. Don Quixot s'ha reencarnar en la classe obrera, 
sembla concloure Roca, i una quixotada és el projecte de <<huelga general que ha- 
vien imaginar com un remei infalible». Sanxo Panza, per contra, no li fa d'escuder, 
sinó que és el Quixot qui esti a les seves ordres. Sanxo governa la Insula Baratiria 
per explotar-la i dominar-la: 

La seva Insula barataria es una corr infecra ahont tenen el seu jas tots els vicis daurats 
y totas las concupiscencies propies de la riquesa mancada d'escrupols -Panxos de 
levita i de sotana i de cogulla- que formen una sola classe puix mutuamenr s'aju- 
den sempre y pera I'explotació de I'Insula. 

Com calia esperar, també els polítics que governen són considerats Sanxos 
Panzas, *desde els ministres de la corona fins els últims monterzlh dels pobles ru- 
ra l~».  Roca conclou considerant que les dues figures nacionals simbbliques «han 
quedar transformades en situació de vergonya y oprobi» i per aixb, a hores d'ara, 
si Cervantes hagués de tornar a escriure, en veure I'actual degenerada Espanya 
d i  cauria la ploma dels dits». 

Per la seva banda, E. Just i Pastor escriu un romanc: ((Quixots i Panxasn (La 
Esquella, p. 294) on comenca per recordar que un talent com el de Cervantes és 
ara -al 1905- introbable, pero sí que hi ha Quixots i Sanxos. 1 sovint, segons 



els casos, una mateixa persona pot encarnar a la vegada ambdós personatges, per 
exemple, quan arriba a regidor: 

Es cavaller de la Manxa 
defensant els nostres drets: 
pero a l'hora dels banquets 
6s Panxa i res m& que Panxa! 

D. d) Don Quixot anarquista 

Fruit del clima polític social viscut a la Fi de segle són els articles que relacio- 
nen don Quixot amb I'anarquisme, tal vegada més abundants en la premsa barce- 
lonina que en la madrilenya. Alfredo Calderón en <(Don Quijote anarquista» (La 
Publicidad, sense paginar) considera que el personatge de Cervantes és un precur- 
sor de les novíssimes elucubracions anarquistes, ja que condemna la propietat, 
nega 1'Estat i exalta la Ilibertat. S'assembla a Zaratusrra i només Crist el supera en 
el menyspreu de la realitat i la magnitud dels somnis. Calderón coincideix amb les 
tesis defensades per Anselmo Lorenzo, el famós anarquista que solia participar 
amb molr d'abrandament en els debats de I'Ateneo madrileny, a on en un article 

a La Ilur@acidn Obrera, amb el tito1 &.El Quijote libertario», apunta que 
si Cervantes visqués sería un dels seus. 

Si Cervantes hubiera vivido en la época de la libertad de prensa y después de Lapla- 
ce y Datwin, ante las grandes verdades científicas y libre de la teoría teocrdtico-in- 
quisitorial habría dado seguramente amplio respiro a su genio, pero si no hubiera ne- 
cesitado el pretexto del símbolo para revelar su pensamiento, hoy no contaría la 
literatura universal con esta maravilla que es, a la vez, importante documento socio- 
10g i co .~~~  

Lorenzo va dedicar al mateix tema i amb el mateix tito1 dos articles rnés, a part 
del ja citar.233 D'altra banda, Lili Litvak recorda a Mwa Liberta~ia,~34 com Fede- 
rico Urales235 reivindica El Quzjote <<como obra eterna que sobrevive por ser el es- 

232. La Ilurtracidn O b m ,  núm. 65, 13 de maig de 1905, p. 292-294. 
233. Van aparkixer a La Ikishacidn Obnra, núm. 63 (29 d'abril de 1905, p. 258-260) i núm. 64 (6 de 

miig de 1905, p. 276-278). 
234. MusaLibertaria A. Bosch ed., Barcelona, 1981. 
235. F. Unles, '<El arte, el amor y la mujer en el Areneo de Madrid., La Reui~ta Bkanca, núm. 115, 

(1 d'abril de 1903, p. 577-582). 



píritu de la humanidad),. Per Urales, El Quijote és una gran obra perquk el seu art 
és senzill i gandiós, com la vida, que es reflecteix en I'obra. Els anarquisres s'inte- 
ressen per les obres classiques en tant que aquestes estan prenyades de vida perdu- 
rable. Igual que els krausistes insisreixen que I'obra literaria és historia, com apun- 
ta Litvak: 

se halla preñada de los valores e ideas, necesidades y aspiraciones de su tiempo. Por 
esto hablan de Hornero, Esquilo, Cervantes, Shelley, como de escritores que superan 
la vinculación histórico-social. La obra de estos escritores se halla rebasando ince- 
santemente los límites de la sociedad en que surgió y a cuyas posibilidades y necesi- 
dades respondían. Por ello es que estas obras de arte existen, sobreviviéndose o per- 
durand0.~'6 

J. Burgas, autor d'un llibre, La resurrección dedon Quijote. Nuevasyjamás oi- 
rlas aventuras del ingenioso hidalg0,~37 sora el pseudbnim de P. Valbuena238 publi- 
ca a La Esquella (p. 280) «Un Quixot modernp, un sonet on fa també una inter- 
pretació anarquista de I'heroi: 

Trastornat son cervell ab la lectura 
de Bakunins y Tolstois,239 el sectari 
comensa ab un delit extraordinari 
á organitzar la societat futura. 

Plé de fé el pit, camina á la ventura 
com ombra blanca el místich visionari 
que, perseguit tot temps, puja al calvari 
ab petjada potent, ferma y segura. 

236. Op. cit., p. 276. 
237. Va publicar-la Antonio López ed., Barcelona, 1905. 
238. Entre les iiovel.les que reprenen la figura de don Quixot destaca la de Burgas. Tal i com el seu ti- 

rol indica, i'hidalgo, després de retornar a la vida, va a Barcelona on mor i 6s enterrar sora el Pi dc 
IesTres Bnnques, I'arbre simbblic del nacionalisme urald. Aixi, la terra catalana guarda per sem- 
pre les despulles de I'heroi manxec. Avaiicarir-se a les modcrnes wmpanyrs depublicicar, i'editor 
envii un seguir de posrals signadcs per Cervantes, per fer propaganda de i'obra. 

239. Notem la coincidencia entre Burga i E. Barrobero y Herrán, que en la continuació del llibre Cer- 
vanter de kvita. Nueitm libroi de cabaUPríai. Dor enroyor de críticrr (Imp. Ricardo Rozas, Madrid, 
1905) oferek una llista de lectures que fui embogir un jove casrel1.i de fi de regle. Els nous llibres 
de cavalleries iio s6n alrres que els rextos dels socialistrs utbpics i dels anarquistcs, Fauré, Tolstoi i 
Kroporkin. 



Romeu del Bé, ab serena valentía 
de predicar la veritat no's cansa. 
Estima el nou Quixor sense esperansa 

un impossible, un somni, una utopia, 
que 6s 1'Acracia la seva Dulcinea 
y la seva arma de combat l'idea. 

Les referkncies místiques i l'apel.lació com a rRomeu del be. o I'al.1usió a la 
pujada al Calvari, tenen a veure amb la comparació que sovint trobem entre don 
Quixot i Crist, palesa a alguns articles de Navarro Ledesma -tal vegada, entre els 
escriptors joves que viuen a Madrid, el més fervent campió del quixotisme-, 
concretament a «Don Quijote rebelde), (El Heraldo, Madrid, 6 de maig de 1905) 
on assegura que don Quixot és un 

Rebelde verdadero, no quiere goces ni disfrutes, su interés es la lucha. ;Pronunciare- 
mos la terrible palabra? Don Quijote es un anarq ... No, no la pronunciaremos. Bas- 
ta con que leamos el Discurso de la Edad de Oro. 

Després compara la rebel.lia del cavaller 

a la de Cristo en el sermón de la montaña, la de Francisco de Asís, la del buen hom- 
bre que pulía vidrios en Arnsterdam, la del hombre puntual que explicaba matemá- 
ticas y metafísica en Koenigsberg, el uno dios, el otro santo, y el tercero judío, filó- 
sofo el cuarto y todos eran buenos, todos querían que la humanidad fuera mejor y 
todos eran rebeldes y el vulgo les tenia por locos. De esa raza es don Quijote, de esa 
calidad su rebeldía. Animémosle, sigdmosle. Nuestra tierra no ha producido otro 
hombre que mejor pueda servirnos de law cordial con los grandes pasados y con los 
venideros. 

El text de Ledesma acusa, en les linies finals, la lectura de Nietzsche. Jh un 
Quixot nierzschii el que ens ofereix ates que la seva rebel.lió és la de Zaratustra. 

D. e) El Quixot com a símbol de la raca 

Ja he constatar que aquest és un tbpic reiterat a molrs textos. Quasi rots I'es- 
menten de passada i d'altres, com el de Julio Camba <<El libro y la raza,) (ELDilu- 
vio, p. 242), s'hi centren. Camba parteix de I'analisi de les figures del cavaller i I'es- 



cuder i la seva relació. Considera que *el sol castellano que sentó los cascos de 
buen campesino, trastornó la cabeza de su amo y señor». Mentre Sanxo ho accep- 
ta tot, don Quixot posa idealitat sobre la realitat i argumenta que en aquesta di- 
ferkncia rau «toda la entraiía, tan fecunda y tan grande de la obra». Per a Camba, 
El Quijote és el llibre 

de una raza y a una raza no ~odemos renovarle la entraría ni infundirle un esplritu 
nuevo,> [...] El equilibrio de esta nuestra raza está en esa dualidad de pasiones 

Conclou que el món necesita homes que somiin, homes que pensin i que 
executin i acaba amb una al.lusió a Nietzsche. 

A I'article «El Quixot y el poble castellá>i (La Palla, p. 2), signar amb la ini- 
cial R.240 es fa referencia que si Cervantes va voler retratar *el carácter castellá 
en el tipo de don Quixot de la Manxa no ho va conseguir més que á mitjas)). Pel 
que fa, perb, al «carácter aventurer, imaginació fantassiosa, ab afany de noto- 
rietat, carregat de ridícol orgull, ab instint de autoritat, y ab la creensa de sa 
superioritat sobre tot i sobre rots, don Quixot encarna perfectament el carácter 
castellh». 

Passa després a observar com don Quixot, com a bon hidulgo, no vol treba- 
llar igual que ara fan els castelians cessants; aixb rnostra que els castellans, enfront 
d'altres pobles, consideren que el treball no és fonr de poder ni de riquesa. 1 con- 
tradiu González Blanco, de qui afirma que ha assegurat des de Madrid <<que va- 
lia més per una nació tenir un Quijote que no pas una prbspera industria algo- 
doneraa. 

Certament, per tot aixb, Riu creu que la rasa castellana s'assembla al Quixot, 
perb hi ha un altre aspecte en el qual no tenen res a veure: Cervantes presenta 
I'hidulgo com xdesfacedor de agravios y enderezador de entuertos)) i la rasa caste- 
llana mai no ha perseguir aquesta finalitat, «no ha desfet agravis, ni enderrocat cap 
tirania~. Per contra, el seu objectiu ha esrat la dominació, I'opressió dels pobles 
- c o m  ja especificava Pompeius Gener. A més, la rasa que ha monopolitzat la di- 
recció de 1'Estat ha demostrat la seva informalitat incomplint els pactes amb altres 
~obles,  tal com, en la seva opinió, succei amb Catalunya i les nacions de la Coro- 
na d'Aragó, les quals, 

baix promesa d'esser respectadas sas respectivas Ilibertats, han sigut violentament 
trepitjadas, ofegant ab rius de sanch els crits de justicia dels nostres avis. 

240. R és probablcmcnt la inicial del cognom de Manuel Riu, director de La Ealla. 



Considera, en canvi, que Anglaterra s'ha mostrat sempre fidel a Portugal, 
igual que Suissa i els Estats Units han estat respectuosos amb els acords signats 
amli els cantons o estars que integren ambdues nacions. Tambk posa com a exem- 
ple els pactes de Zanjón i Batabanó que els castellans no van complir. Aquests as- 
pectes mostren que no s'assemblen a don Quixot. El caricter castella, conclou, 
amb tots els seus defectes, no podia generar cap obra mestra. 

En el mateix número de La Tralla (p. 3), en el poema format per set octaves 
titular «Els Quixots del segle XX» i signat amb la inicial de C., podem llegir tot i 
que fa tres-cents anys que Cervantes va escriure El Quijote que encara hi ha c a -  
balleros andantesn. Entre aquests compta 

aventureros, ganduls i pordioseros, ' 

dantse ayres de caballers 
y ab les llurs ridiculesas 
y las sevas ximplerias 
ens alleugeran els dias 
divertint-nos d'allb mes. 

C. I'emprkn especialment contra els periodistes de Madrid que aparlen per 
rutina», «es menjan separatistas / com qui es menja una magranan i «son tontos y 
presumits~,. 

També Sebastián Gomila al seu article cQuijote,Tenorio y Sancho Panza» (El 
Liberal, núm. 1474, sense paginar), tot referint-se als tres personatges literaris, 
considera que no és don Quixot qui encarna els trets racials de I'espanyol sinó el 
Tenorio. Per a el1 són preferibles alos arranques de ese desequilibrado sublime a los 
excesos de aquel hermoso imbécil». Igualment li sembla representatiu del taranni 
espanyol el personatge de Sanxo: 

No se piensa en aventuras pero sí en hartura. No se embisten molinos de viento pero 
si descabelladas aventuras. No se atacan rebaiios pero se explotan miserias. 

Un ~Qu ixo t  dels Zara» (La Esquelb, p. 299-302), signat per XavierAlemany 
fa referencia a un Quixot actual en la persona de don Juan de la Cruz Fregeneda 
y Villarrobledo de la Sierra que, per mostrar el seu altruisme, sol fer-se membre 
de diverses associacions en les quals, finalment, sempre fracasa, per aixb jura no 
embolicar-se mai més en la defensa del proisme. Xavier Alemany acaba amb la 
reflexió: «iPobres Quixots moderns! Són ximples y beneyt6ns davant del sentit 



práctich de la vida; figures gegantinas davant una conciencia recta y d'un sentir 
moral refinar». 

D. f) Les dones a El Quijote 

Ja he esmentat que Miquel dels Sants Oliver fou un dels més entusiastes de- 
fensor~ de Cervantes i qui més contribuí a la seva difusió, a I'entorn del centena- 
ri, amb treballs seriosos, alguns de caire erudit com *Las mujeres de El Quijote> 
(La Ilwtracidn Artistica, any XXIV, núm. 120, p. 3-4), on asenyala, en primer 
Iloc, els diversos materials de que consta el Ilibre, una diversitat que es troba tam- 
bé en la galeria de dones que la novel.la ofereix. 1 es decanta per observar dos 
grups. D'una banda, el que formen Maritornes, rl'aman, la neboda, Dorotea, la 
duquesa, Altisidora, veritables creacions; de l'altra, l'integrat per altres dones, 
producte del convencionalisme, com Marcela que, al seu entendre, 

es una sentimeiital, empalagosa i serniandrógina; una romántica de la época pastoril 
que no puede compararse más que a las Lelias o Valentines de George Sand, 

la qual cosa no deixa de sernblar-me estranya en un home de la seva sensibilirat, 
També considera que Lucinda i Quiteria són «criaturas insignificantes>). Tampoc 
li agraden Claudia Jerónima ni Ana Félix, <<meras reproducciones de la doncella 
andante, virago y monja alférez>>. De la mateixa prosapia qualifica Leandra i Zo- 
raida ((enamorada de la Virgen María, prolongación de los romances fronterizos>>. 
Aquesres són les dones convencionals davant de les quals destaquen les que sor- 
geixen *al desgaire, como cosa interior y de fluido, como simples rasguños de la 
pluma», com Maritornes i Aldonza Lorenzo. Entre ,<el grupo que pudiéramos lla- 
mar más serio», Oliver destaca Dorotea, la duquesa i Altisidora. Perb parda  les 
millors floretes per Clara de Viedma, «la hija del oidorn: 

Acaso Cervantes, fuera de la Gitanilla, no haya creado nada tan gracioso y fresco 
como esa interesantísima colegiala. 

També Félix Uñó241 dedica al mateix tema un article amb un títol identic, 
*Las mujeres de El Quijote>, aparegut al monografic de La Academia Calasancia 
(p. 412-416). Uñó, perb, considera que Cervantes eera un filosófo de su época 

241. .<Las mujeres del Quijoren (La Academia Cahancia, núm. 315, 1905, (p. 412-416), coiiicideix 
cn el rractameiir del rema anib I'arricle de M. dels Sants Olivrr. 



persuadido de que la mujer es el ángel del hogarr. 1 Opisso publica a La Vanguar- 
dia (p. 5-6) un exrens comentari sobre «Dulcinea». Després de passar revista a les 

referkncies que ens en dóna la novel.la n'extreu conclusions com aquesra: 

Dulcinea no es ninguna creación fantástica y a buen seguro que ha existido en realidad 
de verdad. Cualquier mujer puede ser Dulcinea si hay un don Quijote que se enamo- 
re de ella; la mujer desde Eva acá ha sido lo qiie se ha querido que fuese y no tiene ella 
la culpa de que el hombre la quiera: Para pretendidaThais 1 Y en la posesión Lucrecia. 

També té a veure amb la dona a El Quijote el forca documentat estudi sobre 

.El tocado femenino en El Quijote, (La Ilustración Artistica, núm. 1201, p. 4.) de 

Masriera, on ens ofereix encertades conclusions de caire lingüísric. Després d'ob- 

servar la variació de la indumentaria des d'aleshores i la pirdua d'uns termes, al- 

menys dues-centes veus, considera que si ja no s'empren és perquk al,ludeixen a 

objectes que no s'usen. Encara que pel seu tito1 .Trajes femeninos sacados de El 
Quijote, (Las Noticias, núm. 3322, sense paginar) podríem considerar semblant al 

rreball de  Masriera, el signat per Ara, té comparativamenr un interks molr minso. 
Hi trobem, a mes, opinions d'aquesca casta: 

No hay apenas capítulo, que digo, página donde no se encuentre algo que pueda dar 
lugar a las damas para lucir. 

D. g) El Quijote i la lectura 

És també molt reiterada la queixa que tothom parla del llibre de Cervanres 

pero ningú no I'ha llegit.2*2 Fins i tot sovint fa I'efecte que tampoc l'han llegit els 

que escriuen sobre la novel.la, o, si més no, n'han fet una lectura forga superficial. 
Hi ha excepcions, 6s dar. Encara que no pertany a la premsa barcelonina, pel seu 

interks em plau esmentar I'article &Adolfo Posada (,Don Quijote y Clarín. (He- 
raldo de Madrid, 6 de maig de 1905) en el qual recorda el seu amic Clarín i el re- 

laciona amb don Quixot: 

Ambos eran unos enamorados del ideal, ambos anduvieron con lanza o pluma en ris- 
tre desafiando entuertos [...] Yo he sentido el Quijote en conversación con Alas, 
oyendo a Clarín hablar de su Quijote lleno de entusiasmo comunicativo. Comencé 

242. Sobre la qüesri6 por veure's, enrre d'alrres, la critica d'Ernilio Carrcrc al llibre «Cervanrer de levi- 
ta. Dor enrayol k oíhca por Eduardo Barrioberou (ElPair, IXX, núm. 6399, Madrid, 1905). 



a comprender el libro como obra bella, sublime, a la vez que sugestiva y como ex- 
presión estética de nuestro genio nacional que legitima nuestra existencia en el mun- 
do. A través de él se ve que somos algo distinto, damos nuestra nota. 

Posada, com els intel.lectuals liberals de I'kpoca, reivindica nEl Quijote como 
Biblia profana.. Per Clarín, segons Posada, el mal espanyol rau en el fet que ningú 
Ilegeix. El mateix Clarín va comprovar que en una classe de 30 alumnes només un 
havia llegit El Quijote i, no obstanr, considera que El Quijoteés una lectura acrua- 
lissima: «Es un libro nuevo, lleno de vida, de enseñanzas sublimes, fuente inago- 
table de placer estéticor. Escriu Posada: 

Clarín, que confiesa haber leído el Quijote cuatro veces, considera que cada una de 
ellas le deparó cosas nuevas e insospechadas y se lamenta del escaso interés que ha 
despertado entre los espaiíoles, diferente sería si los ingleses lo tuvieran. 

Tan actual pot semblar la lectura de I'obra de Cervantes que sota el rítol de 
«Crítica literaria o Arte de llegar a crítico en pocas horas» (La Esquellu, p. 298- 
299) Rosendo Pons fa la ressenya &El Quijote com si el llibre acabés de sortir i as- 
senyala que és una obra que entra de en el moviment literari modern, escola 
del novoidealisme naturalista. No sap si admirar més ala galanura de I'estil a la 
realitat simbblica~ que es desprkn dels personarges. Encara que no 6s gaire origi- 
nal perque recorda Flaubert, Zola, Mirabeau, Turqueniev, Tolstoi, Mark Twain i 
altres. Els purisres no veuran amb bons ulls I'obra perque no fa cas als preceptes 
gramaticals. També l i  censura que empri expressions ja utilitzades corn «de cuyo 
nombre no quiero acordarme o esto huele pero no a rosas». Després assenyala que 
pel que toca a «la transcenddncia filosófica social no hi esrem del tor conformes y 
fins trobem un bon xich arriscadas las sevas afirmacións~. Com que la finalicat de 
I'Art tendeix a la consecució de la justícia-tal i com Carlyle, Emerson, Ruskin i 
Bonafulla sostenen-, <(SOIS aspirant á aquest ideal que ha d'ésser el de tot artista 
sincer, colaboremen la gran obra de l'Avenir*. 1 acaba per desitjar al jove autor que 
I'obra sigui compresa i comprada pel públic. 

Tot i les curacions que, en la nora sense signar titulada «Busca Buscando» (La 
knguardia, 12 de juny de 1904, p. 4-5) se'ns assegura que aconsegueixen les 
bones lectures, -ja que, segons Doch Brigman del Cercle Científic de Londres, 
influeixen en la curaci6 de la neurastenia i se'ns ofereix I'exemple d'una senyora 
cubana que va quedar neta de la neurastenia que paria després de llegir quarre ve- 
gades El Quijote-, no sembla que la majoria de persones estiguin disposades a 
emprar la lectura com a remei. 



Pel que fa al desconeixement d'El Quijotesón viries les al.lusions que es dei- 
xen anar, de a diversos dels articles ja esmentats. M'interessa perb, ara, 
destacar algunes aportacions més concretes, com és el romang irbnic, ~Quixote- 
rias» (La Campana de Gracia, p. 5-6 ) de Lluís G. Salvador, on fa referencia a la 
incultura dels burgesos que tenen biblioteca per aliment de les rates i són capacos 
de parlar de «Don Quijote de la Barca i de Calderón de la Manchan, al fet que el 
pas de I'edat transformi ~ e l s  entusiasmas dels joves Qiiixots en vells Sanchopan- 
zas o la semblanca &una senyora gran amb Maritornes>). Un retret semblant rro- 
bem a I'acudit d'Alegret aun cervantista ... com n'hi ha molts» (La Esquella, 
p. 304 ), aquesta vegada adregat als propis intel~lectuals. En un interior presidir 
per un bust de Cervantes, dos personarges amb cert aspecte de lletraferits de YA- 
reneu, que també practiquen i'esgrima (a terra es veu el minec d'un floret) xerren: 
«¿Pero vosté coneix el Quijote? -Tot, no. -¿Fins ahont ha arribat? -Fins aquel1 
passatge que diu: "En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no qiiiero acordar- 
me"». 

Juli I! Gibernau243 va més lluny encara i arriba a la conclusió que tainpoc 
el llibreter que recomana entusiastic el llibre el coneix. Al diileg «Una rroballan 
(La Esquella, p. 290-291) ens presenta un senyor que vol regalar al seu nebot «una 
coleccioneta de Ilibres~ i un llibreter desocupat «perquk en aquesta terra no hi ha 
ningú que Ilegeixi». El client, tot seguint el fil del llibreter considera: «Per aixó 
aném tan bé y per aixó rotas las nacions que tenen cara y ulls se riuhen de nosal- 
tres. Ja tenía raó aquell sabi "Digam lo que llegeixes y et diré qui ets". 1 com qu'Es- 
panya no es Ilegeix, fa el Ilibreter, resulta, conclou el client, que a Espanya no és 
ningú». Després d'aquest inici que recull un lloc comú &epoca, el client confes- 
sa que sols pot gastar entre 8 i 10 pessetes, perb que voldria poder comprar una 
obra educativa, una altra de divertida, una tercera de seriosa, una més que mos- 
trés la miseria i la flaquesa de la condició humana, i una altra que posés de relleu 
la lleugeresa i la versatilitat de la dona,244 etc. Naturalment, com era esperable, el 
llibreter li ofereix El Quijote, obra en la qual s'hi resumeix tot encara que el1 no 
I'ha Ilegida. 

També Helius a «Guspiras» (La Esquella, p. 280) glossa amb humor la rnan- 
ca de lectors de I'obra i el tbpic petitburges que afirma que llegir és perdre el 
temps: 

243. Vid., nota 157. 
244. No d c w  de scmblar-mc curiosa la falsa referencia misbgina prcsa en un sentir posiriu. 



iDíus qu'en un mes s'han venut 
un grapat de mils Quijotes? 
Molt bé; pero jsabs quánts son 
els que I'han Ilegit?...iCatorze! 

Veyent á un seu fill Ilegint, 
-iDéixat, déixat de Quijotes! 
exclamava un fabricant: 
lo que convé es fé aquests contes. 

Molt curiosa em sembla I'aportació del dibuixant Pellicer Montseny (La Es- 
quella, p. 286-287) sobre dues lleixes podem veure .Lo que Ilegían els Quixots 
d'aquell tempsw (León de Espafia, Amadh de Gaula, Tirant lo Blanch, El Caballero 
de la Cnrz, La Galatea, Desengaño de celos, Espejo de caballerias, Bernardo del Car- 
pio, Roncesvalles, La Diana) i «Lo que llegeixen els Quixots d'avuyb (Guia sicalíp- 
tica, La inocente Krginia, El seductor de criadas, Misterios del tocador, 01é con olé, 
Venus sensual, El mamimonio, Secretos de la belleza, La Buscona, El honor en escabe- 
che, Peque~íeces, Las vírgenes locas, Cuentos de Boccacio, Las irece noches de Juanita, 
La v iuh ,  La v i h  privada, Malditas sean las mujmes). 

El mal que les lectures feren a don Quixot 6s el tema del gravat d'Yda, pseudb- 
nim del pintor PereYnglada, que firma la contracoberta de La Esquella i interpre- 
ta directamenr i irbnicament la qüestió: I'hidalgo jeu estirar aterra a conseqükncia 
dels llibres que li han caigut a sobre. 

D. h) El Quijote i el teatre 

Amb I'estudi de «La influencia de las obras de Cervantes en el Teatro Espa- 
ñol» un jove José Maria López Pic6 (sic) va guanyar un dels premis del concurs or- 
ganitzat perla Universitat, i el seu treball fou reproduit fragmentiriament a la re- 
vista La Academia Calasancia (p. 407-409). 

Lluís Carles Viada, que mes endavant editaria els Entreme~es,~~5 dedica un ar- 
ticle a analitzar I'entusiasme calderonii per El Quijote, sota el títol de «Calderón 
propagandista de El Quijote) (El Correo Catalán, núm. 6.9 1 8,  sense paginar). 

D'altra banda, J. Morató, a ((El Quixot en el teatreu (Ilusmació Catalana, 
p. 64) passa revista a les obres inspirades en El Quijote, que, segons creu, no han 

245. Enmemeses, Barcelona, Edirorial Ibérica, 1914 



resultar adients, (esmenta la sarsuela La Herencia de Don Quijote, i una altra peqa 
inspirada en las Bodas de Camacho). Conclou que, tot i aixb, podria ser encertat 
representar-ne algunes amb motiu del Centenari. Forga interessant per la seva 
erudició és tambk I'article &Opera Cervantinav (La Revista Musical Catalana, 
p. 121-123), signat per Josep Rafel Carreras, que amb el pretext de fer la crítica246 
de I'estrena a la Universitat de Barcelona del poema siinfonic Don Quijote de 
Strauss ens ofereix una recopilació de les bperes que tenen com a tema o s'inspi- 
ren en textos de Cervantes. 

D. i) Rutes cervantines 

Apel.les Mestres a «Carta Oberta. Recorts de una excursió per la Manxa)) (La 
Esquelb, p. 292-293) s'ocupa de la ruta quixotesca, tot adreqant-se a Roca, el di- 
rector de La Esquelh que li ha recordar que, entre els ?tlbums de viatge que hi ha 
al seu taller, un recull els apunts presos en un viatge per la Manxa per tal d'il.lus- 
trar un Quijote. Es tracta de i'edició d'Aleu, apareguda el 1879.24' Mestres va co- 
mentant diversos dibuixos, alguns, com el de Rodriga Pacheco i la swa esposa, 
copiats de I'església d'hgamansilla, el pati de la casa Medrano, o I'entrada de la 
gruta on es creu que romangué pres Cervantes i la reixa d'aquesta, que es repro- 
dueixen a les mateixes planes. Finalitza assegurant que entre tants viatges com ha 
fet, aquest és el que més I'ha impressionat, una impressió que, suposa, «deu sem- 
blarse á la que parda'¡ Cristiá que torna de visitar la Terra Santa ó el mahometá 
que vé de la Mecan. A una conclusió semblant arriba A. Ras a I'article .Cruzando 
la Manchan (Las Noticias, núm. 3.263, sense paginar), on ens ofereix els seus re- 
cords de viatges per la Manxa, tot wocant Cervantes i don Quixot. Per a Ras «la 
Mancha es la tierra santa espaiiola». 

Precisament és al 1905 quan Azorín publica a ElImparcialels articles que des- 
prés integraran La ruta de Don Quijote i que foren reproduits per La Publici- 
dad 248 entre els dies 15 i 30 del mes de marg de 1905. Perb a Azorín s'avanga 
Artur Masriera, un dels autors que més m'han interessat i que, com ja hem vist, 
oferí altres contribucions amb motiu del Centenari. Ens consta que Masriera, 

246. A IA Ararlemia Cahaucia  rrobem una critica de I'estrena signada per «Un aficionado a la músi- 
can i titulada: «El poema de Don Quijote de Srrauss~, p. 410-412. 

247. Gricies als savis coneixements de Joaquim Molas, puc anotar que Mrstrrs va publicar unes <,No- 
tes sobre un viatge fet per Castella i Andalusia,, a Gzrter de oiaqe, L a  RmaUema, 1875, vol. V, 
núm. 2 (probablemenr es rracta del mareix viatge). 

248. LQ Publicidad, 15, 17,20,22,24,25. 27 i 30 de mar$ de 1905. Vid. aphndix. 



quan exercia la docencia com a catedratic a 1'Institut de Ciudad Real, va rec6rrer 
la Manxa per tal de reconstruir un possible itinerari quixotesc tal com mostren els 
textos publicats a El Brwi el 1902.249 

A manera de cloenda 

Anthony Close, en un magnífic article250 en el qual ofereix una sintesi de les 
més importants interpretacions d'El Quijote, assegura que entre aquestes s'esta- 
bleix de bon principi un conflicte entre una primera que ens remet al domini lin- 
güístic de l'auror i dels seus lectors contemporanis i una segona que intenta ade- 
quar el rexr a la perspectiva mental del lector modern. Després asenyala que la 
forra tensió entre les dues actituds amaga una simbiosi latent que, tor i remuntar- 
se als orígens de I'hermeneutica, pot exemplificar-se mitjanqant les paraules elm i 
baci, i escriu: 

Aquí el yelmo de la acomodación lucha por imponerse a la bacía del historicismo o 
de la metodología rigurosa, y a la inversa, resultando muchas veces del conflicto el 
objeto híbrido acuñado humorísticaniente por Sancho Panza. Examiiieinos uii mo- 
mento clave, a comienzos del siglo m, eii que nace el baciyelmo de la crítica moder- 
na del Quij0te.~5' 

Curiosament, una de les conclusions a les quals podem arribar, em penso, 
després de  passar una llarga temporada en contacte amb el material generar arran 
del Tercer Centenari de la publicació d'El Quijotea la premsa barcelonina, és que, 
entre nosaltres, s'imposa la visió del bací sobre la de I'elm perb no en un sentit fi- 
gurat sinó literal. No sols perquk les caricatures ens mostren sovint don Quixot 
cofar amb un barrer tan insblit sinó també perque la visió que tenen els catalans 
del 1905, tanr els nacionalistes com els republicans, de I'heroi cervantí és Iluny, 
crec, dels atributs amb els quals el castissisme vavoler engalanar-lo i entre els quals 
el famós elm de Mambri en seria un de fonamental. M'atreviria a remarcar que des 

249. «Recuerdos de Cervances eii la Manchan, Diano de BarcrLina, 17, 24, 31 de julio1 i 7 d'aa<isr de 
1902. Masriera s'ocupi rambé dc Ccrvantcs a «Una lanza por Cervaiites y otra por Avellaiiedan, 
publicac a EIBruri e1 21 de maig de 1903 i finalment al mateix diari, el 4 de gener de 1906 ofe- 
reix «El centenario quijorescon. 

250. Anrhoiiy Clore, .Las inrerpreraciones del "Quijote", a Crrvantrsn, Don Q u ~ o t e d t h M a n r h a ,  rd. 
del Instituto Ccrvanres. Volumcn Con~pleto. Critica, Darceloiia, 1998, p. CXLIII-CLXV. 

251. Op. cit.. p. CXLIII. 



de Catalunya, en general, se'ns ofereix una visi6 de I'heroi que toca més de peus a 
terra. Fiiis i tot quan aquesta visió és desencertada totalment, des del meu punt de 
vista, perquk obeeix a motivacions polítiques, defuig la lectura del llibre emboira- 
da per la parafernilia del nacionalisme espanyolista que, com tots sabem, els de- 
fensor~ del castissisme lluitaren per consolidar justament al tombant de segle. És 
en aquest sentit -a banda naturalment dels ja esmenrats: major interes per des- 
tacar la relaci6 de Cervantes i El Quijote amb Barcelona, o més kmfasi en els as- 
pectes que tenen a veure amb les qüestions de política local- que la Recepció del 
Tercer Centenari &El Quijote a la premsa barcelonina sembla diferent del de la 
resta. 

Llibres coin Vida de Don Quijote y Sancho Panza són impensables des de Ca- 
talunya o, si més no, en I'atmosfera que es visqué aquí, malgrat, curiosament, una 
major crispació i un major grau de violencia que acaba en la Setmana Trhgica, fou 
ben diferent que la que pogué propiciar un text com el d'unamuno tot i el seu mar- 
cat individualisme, el seu egocentrisme «de morabito intransigente», com I'ano- 
meni Ortega. Per aixb trobo molt interessant la critica que, després de I'aparició 
del llibre d'unamuno, escrigué Josep Pijoan252 i on considera que La vi& de Don 
Quijotey Sancho Panza «és plena d'estrafolaria i descomunal doctrina» i segueix: 

Tot lo més agur i patolbgic de la mentalitat castellana s'agrupa, per obra i gracia del 
senyor Unamuno, al voltant del Quixot, donant-li la raó en les seves aventures. Que 
es por fer millor que envestir els remats, i rompre els molins i cobrir-se el cap amb 
una bacina de barber creient-se aue és el casco de Mambrino! Bacina heo dit? No us 
ho penseu! Casco i sempre casco 4 i u  el senyor Unamuno- casco és i casco sera 
erernalment per més que diguin lo contrari tots els barbers i batxillers del món, per 
més que els nostres ulls admirats ens facin veure lo contrari. ¿Que val la pobre expe- 
riencia dels nostres u115 contra les fantistiques visions del cavaller al.lucinat? ;Qu i  
pot conkixer millor les coses aquel1 que les veu o qui les fabrica intelecrualment a 
dinrre?'53 

1 després observa com don Quixot fou acollit amb pietosa simpatia per don 
Antonio Moreno que no tingué temps de catequitzar-lo. Perb si ho hagués volgut 
fer hauria comencat per ensenyar-li que «tot I'ideal de la bacina és que serveix per 
afaitar-se». 1 conclou: 

, . ,  
de Barcelona, La Magrana, Barcelona, 1990. 
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Quina sorpresa, per exemple, el veure el senyor Unamuno excusar genialment la 
brutícia de don Quixot, que no devia pas sentir I'ideal modern de la banyera, com 
no sentia tampoc el de la bacina! Quina admiració en [robar-se com justifica el rec- 
tor de Salamanca la rebeldia de don Quixot deslliurant els que portaven a les galeres 
i acceptant per tora justícia que al& se lar haya rada uno con su pecado! Llastima que 
aquesta acció cavalleresca no sigui la més estimada perla gent d'avui, que han pres la 
moda de considerar com a actes heroics els humils sacrificis de virtut social, de I'o- 
brer, del mestre, del carter i del jutge, no les utbpiques indisciplines. 

Pijoan contradiu Unamuno també en  el fet que consideri (,que foren quixo- 

tescos i arxiquixotescos els almogivers, don Jaume, Ramon Llull, m o s d n  Cinto o 

Roger de  Lluria i tots els herois que feren gran i forta Caralunya~ i escriu amb con- 

tundencia i amb rota la raó: 

1 aquí sí que cal espantar-se ... ! Vaia quin un don Jaume per a preridre's els exercits en 
comptesderemats; don Jaume, I'heroe de lo real, I'hkroe prudent, judici6s i Iiibil! El 
senyor Unamuno ja sabia que don Jaume no s'estimava pas fanristiques Dulcineas; 
els seus amors eren les terres que conquistava, organitzava i colonitzava. Les seves 
lleis que va dictar encara duren, mentres que la justicia trascendent de don Quixot 
quedara sempre com un somni irrealitzable. L'hkroe catala no va substituir mai la 
magnífica presencia e la realitat viva per una falsa imaginació conceptuosa. L'hkroe 
catala estimava les coses en si; era un idealista, pero de les coses veritables; no perse- 
guía mai una cerebral substitució creada per la fantasia.257 

Amb raons semblants, adduint fets extrets de  la biografia de Ramon Llull, Pi- 
joan argumenta que  ani tan sols Ramon lo Foll fou un heroi d'estirp quixotesc~. 

Pregonava pel món el seu ideal, certament, pero 

era el mateix bon pare de familia que escrivia la doctrina pueril, el bon ciutadh amic 
del Rei i de la Patria. Catalanus se firma Ramon tremolant de vellesa. Don Quixot 
no pensa mai en la seva patria, no en parla mai i sa basta a si mateix i amb el món ar- 
tificial que porta dintre.258 

Fins i rot, Filix de les Meravelles, el personatge que, entre tots els de  Llull, po- 
dria guardar un  parentiu més gran amb don  Quixot, es diferencia d'ell perque 
~meravellant-se Felix de  les coses, rant les estima que desitja posseir-les i d'aquí ve 

257. Op., cit., p. 46. 
258. Op., cit., pp. 46-47 



el seu triomf ideal i utilitarip. Aquest és per a Pijoan I'ideal catali. Un ideal pric- 
tic, un ideal que «comen$a ja a ressonar per tota Epanya» i que no té aveure amb 
el que imposen «el castell dels seus somnisr que és la tendencia, segons Pijoan, de 
I'inima castellana. L'ideal catali té a veure amb el comer$, amb la indúsrria, que 
és I'eina principal pel desenvolupament del poble, com assenyala Pijoan fent-se 
ressb, sense al.ludir-hi, pero, directament, de les acusacions de Gonzáiez Blanco 
-o dels González de torn- ((más vale un Quijote que todas las manufacturas de 
algodón de esos catalanes», i demana que el senyor Unamuno no desprecii «a n'a- 
quesrs mercaders catalans que compranr i venent, vindran a trobar-lo a Salaman- 
can, jaque: 

Comprant i venenr, els iiiercaders venecians conquistaren els cavalls sense brida de 
la Grecia i els plantaren encara, daurats d'ideal, sobre la famada llurninosa del seu 
temple. Comprant i venent, els mercaders catalans ensenyaren a don Quixot I'ideal 
modern, la moderna cavalleria, perquk amb aquelles teles teixides amb tant afany, 
ells han protegit més vidues, vestir mes orfes i donzelles, que no pas don Quixot sor- 
cinc per la porta del corral a córrer aventures.259 

Crec que la conclusió de Pijoan no sols és simptomitica que mitjan~ant la 
lectura &El Quijote no nomds es posa de manifest l'enfrontament Caralunya-Es- 
panya sinó tambd que la interpretació del rexr és producte d'una determinada at- 
mosfera regeneracionisra que sovint va generar articles, dibuixos, caricatures apa- 
regudes amb motiu de la commemoració del Tercer Centenari de la publicació de 
la primera part &El Quijote, com ja hem vist. 

A quasi cent anys de distancia i a les portes de la celebració del IV Cenrenari 
que, sense cap dubte, considero que els catalans hem de fer nostre, especialment 
ara que els clissics ja no suporten sobre la seva esquena el pes terrible que el ro- 
manticisme els obliga a carregar i poden ser reinterpretats d'una manera menys 
ideolbgica, val la pena, crec, considerar amb agraiment I'esforG dels cervantistes 
catalans, comenpnt per Cortejón, seguint per Miquel dels Sants Oliver, Miquel 
i Planas, Givanel o Artur Masriera que, en un clima tens, van defensar amb enru- 
siasme ElQuijotei els merits indubtables de Cervantes. Perb també ens cal regra- 
ciar tots els que des de la premsa contribuiren a la difusió del llibre i, en especial 
de la figura del Quixot, encara que fos per blasmar-la. Ja que fins i tot en aquest 
cas I'aporració és positiva. A hores Zara em penso que tots estem d'acord a con- 



siderar que don Quixot és un pobre boig, un idealista fanitic del qual es riu i'au- 
tor, algú que no sap estar a l'alcada de les circumstincies i les seves, a les quals no 
podia fugir, eren, en primer Iloc, prendre consciencia que la sevavellesa I'impedia 
comportar-se com un jovenet esbojarrat i li vedava, en conseqü&ncia, I'acció de 
la cavalleria. Per aixb, em penso que Cervantes esta d'acord amb el seu heroi no- 
mds quan es comporta d'una manera asenyada, mai quan és la mania cavalleres- 
ca la que el domina, un aspecte en el qual, em sembla, coincideix la lectura que 
en fan, en general, els catalans del tombant de segle, arnb les pertinents excep- 
cions imprescindibles, i que mostra que la interpretació que &El Quijote es féu 
des de Catalunya -amb tots els matisos que es vulguin- no fou, finalment, des- 
encertada. 

Carme Riera 

Barcelona-Ciutat de Mallorca-Madrid, 1998-2002. 
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La Campana de Gracia, Batallada 1878. Número exrraordinari. Barcelona. Any 
XXXVI (6 de maig de 1905), p. 1-8. 

TEXT 
PK., «Quixots i Sanxos del sigle XXN, p. 2. 
P. del O., ((Cervantes rristesas*, p. 4. 



Pep Llauné, «UII aspectepetit del gran Quixorj,, p. 4. 
Ramón Massip, «Pensaments», p. 5. 
Fantástich, «Don Quixor II», p. 5. 
Lluís G. Salvador, «Quixoterias>,, p. 5-6. 
Joaquím Aymamí, «Don Quixor, anticlerical~, p. 6. 
Helius, ~Quixotades,), p. 6. 
A. Costa y Sendra, ~Guspiran, p. 6. 
A. March, (,iSolemnitat nacional?>>, p. 6-7. 
C. Gomá, «A Don Quixotw, p. 7. 
L. Wat, ~Cantarsr, p. 7. 

GRAVATS 
J. Pellicer Montseny, Portada. 
Picarol, *Últim acte del Centenar¡», p. 2. 
Picarol, <<Una aventura de don ... Quixot., p. 3. 
Anbnim i Picarol, ~Projectes de portades per aigunes noves edicions del Quijote: 

Don Quijote de la política; Vida y hechos de don Quijote de la Marina; Don 
quijote del Banco de España; Don Quijote de la religión; Don Quijote de la 
fábrica., p. 4-5. 

Pellicer, «Els dos Quixotsr, p. 6. 
Llopart, *El Quixot de Barcelonar, p. 7. 
J. Pellicer Montseny, «iAqui '1 teniu!», p. 8. 

Catalunya, Barcelona, XXX, abril MCMV, p. 5 -35. 

Carreras Attau, «La psicología cewántica en lo Quijote),, p. 5-10. 
Joan Rosselló, «Escenes del Quixotn (traducció capítols segon i tercer de la pri- 

mera part del Quixot i capítol nou de la segona part), p. 13-31. 
Joan Poblet, «Un Quixot del segle a Catalunyan, p. 31-35. 

El Correo Catalán 

Sense signar, «En honor de Cervantes~, any XXX, núm. 6918 (6 de maig de 
1905), sense paginar. 

Viada Lluch, L. C., <<Calderón propagandista del Quijote», any XXX, núm. 6918 
(6 de maig de 1905). 

Sense signar «Notas cervanrinasn, any XXX, núm. 6919 (8 de maig de 1905). 



ElCu-cut, núm. 175, any IV, 4 de maig de 1905. 

TEXT 
Lleixiu, «Llista de la Bogadera)), p. 274. 
K.O.K., «Els Quijotes,, p. 275. 
Joseph Planes, «Don Quixor a la casa gran», p. 277-278. 

GRAVATS 
Junceda, ,<A la Academia de Caballería)), p. 277. 
Sense signar, «La Banda Municipal», p. 278. 
Sense signar, «La banda camí de Madrid,,, p. 280. 
Apa, «Cosas d'aran, p. 284. 
Sense signar, «Reflexiones den Barón, p. 286. 
Junceda, «D'Ahir a avuyn, p. 288. 

Diario de Barcelona, 

Masriera, Arturo, «Que no lo leann, núm. 46 (23 de febrer de 1905), 
p. 2175-2177. 

Oliver, Miguel S., rcervantes l b ) ,  núm. 110 (6 de maig de 1905), p. 5135-5137. 
Anbnim, Crbnica de diversos actes de I'homenatge a Cervantes a Madrid, núm. 

114 (10 de maig de 1905), p. 5320-5321. 
Anbnim (Pres de La Época), Crbnica de diversos actes de i'homenatge a Cervan- 

tes a Madrid, núm. 115 (1 1 de maig de 1905), p. 5365-5367. 
Masriera, Arturo, «Primera edición crítica del Quijote», núm. 115 (1 1 de maig 

de 1905), p. 5342-5343. 
Rubió y Lluch (Reproducció del Discurs de Rubió a la Universitat de Barcelona), 

núm. 116 (12 de maig de 1905), p. 5396-5397. 
Oliver, Miguel S., <<Cervantes 11 y úItimo>~, núm. 117 (15 de maig de 1905), 

p. 5428-5430. 

EL Diluvio, any XLVII, núm. 31, Barcelona (22 d'abril de 1905), p. 241-255. 

TEXT 
Julio Camba, «El libro y la raza)), p. 242. 
Ramon Sempau, «En alabanza propia,,, p. 243-244. 
Fray Gerundio, <<El Quijote en los conventos», p. 245-247. 
Juan Sincero, «Ilustres "manchegos")), p. 248-250. 



Rafael Ruiz López, «Los valientes», p. 251 
Sense signar, «Agua vas, p. 252-254. 

GRAVATS 
Brunet, «Don Quijote Zulueta en su mejor aventuran, p. 241. 
Jou, ((Reparto gratuito del Quijote», p. 242. 
Víctor Serra, «Los galeotes», p. 243. 
Ortiz, «De tanto leer y estudiar ... >i, p. 244. 
Firma il.legihle, «Pues si es que ahora volveis», p. 244. 
Jou, «Del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza», p. 245. 
Mico, «Tente que no te ha de valer ru marquesado», p. 246. 
Ortiz, <<La aventura de los leonesr, p. 247. 
Brunet, '<La boya de salvación de los neos*, p. 248-249. 
Jou, «El discurso sobre las armas y las letras*, p. 250. 
Ortiz, *Armándole caballero., p. 251. 
Mico, .En las bodas de Camachoi,, p. 251. 
Brunet, «El caballero de IaTriste Figuran, p. 256. 
Brunet, ((El "policeman" de la política europea., p. 257. 
Rajos (?) (Signatura gairebé iLlegible) «Manteamiento de Sancho Lacierva,,, 

p. 252. 
Rajos (?) <(Que trata de la aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrinoa, 

p. 253. 
V. Serna, «Ginesillo hurtando el asno a Sancho Panza», p. 254. 

ElDiluvio, any XLWI, núm. 125, Barcelona, ( 5  de maig de 1905). 
Constantino Piquer, «Ideas de Don Quijote)), p. 17-18. 

El Diluvio, any XLVII, núm. 126, Barcelona, (6 de maig de 1905). 
Sense signar, «;Por qué no saldrá otro Cervantes?),, p. 5 .  
Ignotus, *Crónicas musicales. El Centenario de Don Quijoren, p. 16-18. 
Constantino Piquer, ~ C e m n t e s  anticlericalb), p. 19-21. 
Sense signar, ((Centenario del Quijote*, p. 29. 

El Diluvio, any XLVII, núm. 126, (6 de maig de 1905). 
. 

Sense signar, «El Centenario del Quijote., p. 5-6. 
Sense signar, «El Centenario del Quijote)), p. 18-19. 



El Diluvio, any XLVII, núm. 149, (30 de maig de 1905). 
liodrigo Soriano, reproducció discurs ((En un lugar de la Manchan, p. 15-17. 

La Esquelía de la Torratra, any 27, núm. 1373, Barcelona, (28 d'abril de 1905), 
p. 273-305. 

TEXT 
P. del O., ~Cervantes a Barcelonaa, p. 273-276. 
Josep Aldern, «Visita de don Quixot de la Manxa a la Barcelona actual*, p. 276- 

280. 
J. Burgas, «El Quixot modern*, p. 280. 
Joseph M. de Lasarte, ~Pretendre fer la crítica ... v ,  p. 280. 
Helius, «Guspiras», p. 280. 
A. March, «Entre ellsw, p. 282-283. 
Santiago Rusiñol, .El Sanxopanxisme)), p. 283-286. 
L'Avi Riera, (iL'entrevistar, p. 286-290. 
Matias Bonafé, «Una treballa),, p. 290-291. 
A. Mestres, #Carta obertar, p. 292-293. 
E. Just y Pastor, ~Quixots i Panxasn, p. 293-294. 
P.K., «Un deute per pagar», p. 294-296. 
A. Llirnoner, «La visió d'Argamasilla», p. 296-298. 
Antón Isern, .A Cervantes>>, p. 298. 
J. Givanel M., «Els vensuts i'l vencedor),, p. 298. 
Rossendo Pons, «Crítica literaria o Arte de llegar a critico en pocas horas», p. 299. 
A. Juliá Pou, ((Engrunan, p. 299. 
Xavier Alemany, ,<Un Quixot dels $ara», p. 299-302. 
L. Wat, <<Tributém un homenatge ... )), p. 302. 
Félix Cana, «Xarada», p. 302-303. 

GRAVATS 
Ida, Cubertes. 
Pícaro, Orla, p. 272. 
P. Montseny, Inicial, p. 273. 
Atribuit a Pacheco, «Retrato de Cervantesn, p. 273. 
J. Lluis Pellicer, ,<El Quixot aplicat a la  política^^, p. 275. 
Espalter, L. Ferrán, C. Lorenzale, M. Flukench, Eusebi Planas i Martí i Alsina, 

«Artistas catalans, ilustradors del Quixob,, p. 276-277. 



Apel.les Mestres, *Vinyetas,), p. 279. 
J. Pellicer Montseny, «Dos repatriatsr, p. 281. 
Picarol, *Els nostres Quixotsr, p. 282. 
Picarol, «Els nostres xanxosn, p. 283. 
Ida, <<El cervell de Cervantesr, p. 284. 
~Facsímils del primer Quixot ilustrar, estampat a Barcelona., p. 285. 
J. Pellicer Montseny, Xamo / El criar; Lo que llegian els Quixots d'aquell temps 

I Lo que llegeixen els Quixots d'avui~, p. 286-287. 
Picarol, «Lo que diria Cervarites si ara tornésb), p. 288-289. 
Peleguer, i<Ilustracions de I'edició de Serra y Marcl. Barcelona, 1808», p. 290. 
L. Alegret, uconflicten, p. 291. 
Apel.les Mestres, ~Fullas d'ilbumn, p. 292-293. 
J. Pellicer Montseny, ,(Quixotada)), p. 294. 
Laureá Barrau, «Don Quixot en casa dels duchs. Artistas caralans ilustradors del 

Quixotn, p. 295. 
«Un autógrafo de Cervantesr, p. 296. 
Rossendo Nobas, reproducció del busc de Cervantes, p. 296. 
J. Lloparr, «El Quixot dels teatros», p. 297. 
Masferrer i Puiggarí, (Artistas catalans, ilustradors del Quixoti,, p. 299. 
J. Lluis Pellicer, <<Dibuixos pbstums. Artistas catalans, ilustradors del Quixotn, 

p. 300-303. 
L. Alegret, «Un cervantista ... com n'hi ha molts),, p. 304. 

Hojas selectas, any IV, núm. 40, Barcelona, abril de 1905. 
Salvador Carrera, «Miguel de Cervantes Saavedra con cinco dibujos de Carlos 

Vázquez en color», p. 305-310. 

Hoja selectas, any IV, núm. 41, Barcelona, maig de 1905. 
Sense signar, «Homenaje a Cervantes (dos grabados y un dibujo de A. Gual)~,  

p. 440. 

Hojassekctas, any IV, núm. 42, Barcelona, juny de 1905. 
Alfeñique, .Topografía cervantinan, (amb 27 fotografies i un dibuix d'Apel.les 

Mestres), p. 545-555. 
Día de Escobar, Narciso, <Las Cortes de la Muerte y sus autores», p. 529-532. 
Ricardo Palma, ((En la últinia página del Quijotea, Poema ilustrat per Inurria, 

p. 555. 



La hormiga de oro. Ilustración católica, any XXII,  núm. 18, (6 de maig de 1905), 
p. 273-288. 

TEXT 
Sebasrián J. Carner, ,<Cewantes y los cervantistasi,, p. 274. 
Pedro de Eslonza, «Cervantes y Don Quijote», p. 277. 
Sense signar, .Miguel de Cervantes Saavedran, p. 278-280. 
Cervantes, «Poesías "Pan del cielo" y "En favor de la Inmaculada", p. 281. 
Sense signar, <(Variedades: Para conmemorar el centenario del Quijote,), p. 281. 
Victor Hugo, «Variedades: Cervantes juzgado por», p. 281-282. 
E. de Santiago Fuentes, «Ante una estatua de Cervanres~, p. 284. 
Luis R. Forns, «Don Quijote de la Manchan, p. 285. 
Federico Balart, aEn el tercer centenario del Ingenioso Hidalgo», p. 285. 

GRAVATS 
Cano, Reproducció $.Un estudiante del siglo xvrI leyendo El Quijote», p. 277. 
Forografia de la casa de Valladolid on visqué Cewantes, p. 278. 
Julio Borrell, ,<Fantasía del Quijote», p. 279. 
í? Ross, ~Retraro. Don Miguel de Cewantes Saavedra*, p. 280. 
Portadcs dc diverses edicions del Quijote: primera, segona, tercera, quarta i onze- 

na, p. 280-282. 

La hormiga de oro. Ilustración católica, any XXII, núm. 20, (20 de maig de 1905), 
p. 306 -320. 

TEXT 
Juan B. Altés Alabart, «Nobleza y generrosidad de sentimientos de Cervantes)), 

p. 306-308. 
M. Costa y Llobera, «El Quijote*, p. 313. 
Sense signar, «El centenario del Quijote en Madrid),, p. 313-314. 

GRAVATS 
Sense signar, Fotografies de la desfilada a Madrid i @aso de la procesión cívica», 

p. 313-314. 
Ilustració Catalana, Tercer Centenari del Quijote, any 111, núm. 86, Barcelona 

(22 de gener de 1905), p. 50-64, i sense paginar les planes on es reprodueixen 
diverses il.lustracions. 



TEXT 
W Coroleu, <iJaner de 19050, p. 50. 
Redacció, ,tNostre homenatge)), p. 51. 
Miquel dels Sants Oliver, «El Centenari del Quijote),, p. 52-53. 
Carreres i Candí, Francesch, «Les edicions del Quixot a Catalunyan, p. 53-54. 
Franquesa i Gomis, J., ~Catalunya vista per Cewantesi, p. 56- 64. 
Morató J., «El Quixot en el teatren, p. 64. 

GRAVATS 
Reproducció del bust de Nobas a la coberta. 
Reproducció d'escenes estampades a les cobertes dels llibrets dels papers de fumar, 

p. 53-54. 
Reproducció portades de la primera edició feta a Catalunya de la Col~lecció Bul- 

bena i de gravats de la primera edició historiada feta a Catalunya de I'edició de 
Jolis, 1755, p. 55-56. 

Reproducció de la primera auca feta a Catalunya, sense paginar. 
Pellicer, Dibuix inkdit: 1l.luscració capítol XXXII de la segona part, sense paginar. 
Pellicer, Dibuix inkdit: 1l.lustració capítol XLX de la primera part, sense paginar. 
Pellicer, Dibuix inedit: 1l.lustració capítol XMNIIl de la segona part, sense paginar. 

I;a IlwtraciónAutUtiea, any XXIV, núm. 1.201, Barcelona ( 1  de gener de 1905), 
p. 1-24. 

TEXT 
Cortejón, Clemente, «Coro de alabanzas en honor a Cervantesn, p. 2. 
Oliver, Miguel S. «Las mujeres del Quijote,), p. 2-4. 
Masriera, Arturo, «El tocado femenino y sus vocablos en el D o n  Quijotm, p. 4. 
Ignacio Dublé, el'rimeras ediciones en lenguas europeas de Don Quijote de la 

Mancha», p. 22-24. 

GRAVATS 
Mas y Fondevila, «Homenaje al libro Don Quijote de la Manchan, Coberta. 
-, serie de 16 lamines crom~topografi~ues a pagina sencera: «Las mujeres del 

Quijote: Dulcinea, La duquesa, La campesina forzada, Quiteria, Zoraida, Te- 
resa Panza, Leandra, Carnila, Marcela, Altisidora, Lucinda, Dorotea, El ama 
de Don Quijote, Claudia Jeronima, Casilda de Vandalia, La sobrina de Don 
Quijote,,, sense paginar. 



Portades de les primeres edicions en Ilengües europees (es comenca per la repro- 
ducció de I'ediciópn'nceps), p. 21-24. 

La Zlwtracidn AvtFrtica, núm. 1219, Barcelona, (8 de maigde 1905), p. 299-300. 

TEXT 
Miguel S. Oliver, ~Cervanres en Valladolid. Un proceso de capay espada», p. 299- 

300. 

GRAVATS 
Balaca, «A Cervantes~, Coberta. 
Sáncha Barbudo, Reproducció de pintura, p. 299. 
Jiménez Aranda, José, Reproduccions de quadres, p. 299-300. 

Ramon Miquel i Planas, <<Cervantisme catalá~, any VI, núm. 276, (25 de maig de 
l905), p. 329-332. 

-, <<Cervantisme catalá, 11 y últimn, any VI, núm. 277, (1 de juny de 1905), 
p. 345-348. 

El Liberal, any V, núm. 1474, (7 de maig), sense paginar. 

Sebastián Gomila, «Quijote, Tenorio y Sancho Panza». 
Sense signar, ~Cervantes y Barcelona». 
l'érn Zúñiga, Juan, <<Quijoterías>>, poesia. 
Sense signar, <<Crónica de las fiestas del Quijote en Barcelona),. 

ElLiberaf, any V, núm. 1476, (10 de maig de 1905), sense paginar. 

Vicenti, Alfredo, «Don Quijote y el honor» (reproducci6 del discurs pronunciac 
en El Ateneo de Madrid). 

Pico Paco, c A vuela pluma)). 
Sense signar, {(El centenario en Barcelona., Crbnica. 
Sense signar, «Donde debe ponerse la lápida de Cervantes*. 

Las Noticias, any X, núm. 3237, (1 1 de febrer de 1905), sense ~ a ~ i n a r .  
Valls Sabater, Rórnulo, «Quijoterfas». 



Las Noticias, any X núm. 3263, (9 de mar$ de 1905), sense paginar. 
Ras, A,, «Cruzando la Manchan. 

Las Noticias, any X núm. 3322, (6 de maig de 1905), sense ~aginar. 

TEXT 
Sense signar, rMiguel de Cervantes*. 
Reproducció del discurs de Castelar «Don Quijote de la Mancha juzgado por 

Castelar~. 
X., «Ensayo critico del inmortal libro». Sobre psicologia cervantina. 
Ara, «Trajes femeninos sacados de El Quijote». 

GRAVAT 
Reproducció de retrats de Cewanres. 
Reproducció de les medalles commemoratives del centenari. 

ElNotdeiero Universal, any IX, núm. 2886, (16 de mar$), sense paginar. 

Bases del concurs: Homenaje a Cervantes Certamen literatrio artístico organiza- 
do por El Noticiero Universal Temas y premios. Trabajos Literarios. Poesía. 
Tema. Miguel de Cervantes y Saavedra. Composición con libertad de metro. 
Prosa. Tema 1: Comentario al Prólogo de la Segunda Parte de Don Quijote. 
Tema 2: Notas críticas al relato de la libertad de Melisenda (capítulos XXV, 
XXVI y XXVII de la Segunda Parte). Tema 3: Notas críticas sobre el cap. W 
de la Segunda Parte: (<De lo que sucedi6 a Don Quijote en la entrada en Bar- 
celona, con otras que tienen más de lo verdadero que lo discreto)). Tema 4: 
«iEstuvo Cervantes en Barcelona? iCuándo?a. 

Sense signar, <<La Capilla del Oidor)). 

ElNoticiero Universal, any I X ,  núm. 2886, (16 de mar$), sense paginar. 

Bases del concurs: Homenaje a Cervantes Certamen literatrio artístico. 

TEXT 
Quatre planes reproduint els textos guanyadors del concurs: 
Amor Meilán, Manuel, Oda premiada al Certamen convocar pel diari. 
Givanel Más, «¿Estuvo Cewantes en Barcelona? ¿Cuándo?>). 



Julián Pkrez Carrasco, «Notas críticas al relato de la libertad de Melisendan Pre- 
miar en el concurs. 

Luis M. Soler y Terol, eDe lo que sucedió a Don Quijote en su entrada en Barce- 
lona,,. 

Juan Suíié, <<Comentario al Prólogo de la Segunda Parte de Don Quijote,,. 

GRAVATS 
Triadó, Josd, «Dibuix de don Quixot sobre un munt de Ilibresv, Guanyador del 

concurs, Coberta. 
Reproducció del retrat de Cervantes per Jáuregui. 
Sense signar, gravats de don Quixot, Sancho i Dulcinea. 
Sense signar,  recuerdos de Cervantesr. 

ElNoticiero Universal, any XVIII, núm. 6148, (8 de maig), sense paginar. 

TEXT 
Francisco Rodríguez Marín, «Una joyita de Cervantes~. 
Sense signar, «En Honor de Cervantesu. 

GRAVATS 
((Recuerdos de la ruta de Don Quijote» (Gravats de la casa dels Ducs a Pedrola, El 

Toboso, Cabañas de Sierra Morena, Molinos de Puerto Lápice, Lagunas de 
Ruidera.) 

El Pobk Catala 

Alomar, Gabriel, esobre El Quijote. Notas marginal-», any 11, núm. 19, (18 de 
mar5 de 1905), p. 1. 

-, «Sobre El Quijote. Notas marginal»>, any 11, núm. 20, (25 de mar$ de 1905), 
p. 1. 

-, &obre El Quijote. Notas marginal-», any 11, núm. 27, (13 de maig de 19051, 
p. l .  

-, «Sobre El Quijote. Notas marginalsn, any 11, núm. 30, (3 de juny de 1905), 
p. 1 i 2. 

-, .Sobre El Quijote. Notas marginal-», any 11, núm. 32, (17 de juny de 19051, 
p. 2. 

-, esobre El Quijote. Notas marginal-», any 11, núm. 38, (29 de julio1 de 1905), 
p. 1. 



-, «Sobre El Quijote. Notas marginal», any 11, núm. 40, (12 d'agost de 1905), 
p. 1. 
- , <<Sobre El Quijote. Notas marginal», any 11, núm. 47, (30 de setenlbre de 

19051, p. 2. 
-, «Sobre El Quijote. Notar marginahit, any 11, núm. 51, (8 d'octubre de 1905), 

p. 1. 

La Publicidad 

Azorín, «Psicología deArgamansilla», any X núm. 3308, (15 de mar$ de 1905), 
sense paginar. 

-, «El ambiente deArgamansilla», 11, any X, núm. 3309, (16 de marcde 1905), 
sense paginar. 

-, «Los académicos de Argamansilla», 111, any X, núm. 3310, (17 de marq de 
1905), sense paginar. 

-, «Siluetas de Argamansilla», IV, any X, núm. 3313, (20 de marq de 19051, 
sense paginar. 

-, aLa primera salida»,V, any X, núm. 3314, (21 de marq de 1905), sensepaginar. 
-, «Camino de Ruidera,,, VI, any X, núm. 3315, (22 de mar5 de 1905), sense 

paginar. 
-, «La Cueva de Montesinos,, VII, any X, núm. 3317, (24 de marc de 1905), 

sense paginar. 
-, «Los molinos de viento», VIII, any X, núm. 3318, (25 de marq de 1905), 

sense paginar. 
- , <,Los Sanchos de Criptana», IX, any X, núm. 3320, (27 de marq de 1905), 

sense paginar. 
- , <<En EIToboson, X, any X, núm. 3321, (28 de mar$ de 1905), sense paginar. 
- , <<Los Miguclistas dclToboso», XI, any X, núm. 3322, (29 de mar$ de 1905), 

sense paginar. 
-, «La exaltación espaíiola~, XII, anyX núm. 3323, (30 de marq de 1905), sen- 

se paginar. 
(Reproducció dels articles d'Azorín a Limparcial.) 

La Publiciriaú, any X, núm. 3348, (29 d'abril de 1905), sense paginar. 
Apel.les Mestres, «La nota del día,,, dibuix Quixotesc. 
Sense signar, «Maestros públicos y el Centenario del Quijote,,. 



La PublicidZd any X ,  núm. 3355, (6 de maig de 1905), sense paginar. 
Alfred Calderón, <<Don Quijote anarquista)). 
C. Costa, <<El centenario del Quijote,,. 

La Renaixensa, anyXXXV, núm. 9814, (7 d'abril de 1905), p. 5. 
Sense signar, «Novas». 

La Renaixema, any M, núm. 9822, (15 d'abril de 1905), p. 5. 
Jaume Arau «Moxiganges». 

Revista Musical Catalana 
Joseph Rafe1 Carreras, .La opera cervantinan, any 11, núm. 18, (juny de 1905), 

p. 121-123. 

La Tralla, núm. 67. núm. extraordinari. Any 11, (3 de febrer de 1905), p. 1-9. 

TEXT 
Anbnim, «El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha. Capítulo ... &una 

edició inkditan, p. 2. 
Pep de IaTralla, «Els Quixots~, p. 2. 
R., «El Quixot y'l poble castellán, p. 2. 
M.R.G., ,<Don Quixot de Legan&», p. 2-3. 
Pere B. Tarragó, .El Quixot del centenarix, p. 3. 
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Discurs de contesta 
Per 

Alberto Blecua 



Excelentísimo Señor Presidente 
Ilustres Académicas y Acadkmicos 
Señoras y Sefiores 

Acabamos de oír, muy abreviado, el espléndido discurso de ingreso de nues- 
tra ya ilustre Académica. Se comprende ahora el lapso temporal transcurrido en- 
tre su nombramiento y su recepción en esta institución plurisecular que se cons- 
tituyó hace tres siglos con el receloso y barroco título de (Acadhnia dels 
Desconfiats* y que en 17 por decreto de Fernando VI con el actual, bastante más 
ilustrado. 

Me corresponde hoy a míel honor, gratísimo, de la contestación. En realidad, 
el género, menor, de la contestación exige trazar el perfil humano e intelectual del 
nuevo acadimico. Género difícil el demostrativo, pues como dice un insigne an- 
tecedente de la nueva académica, .el elogio y el vituperio no tienen término me- 
dio,,. En el caso de Carmen Riera la dificultad del género desaparece pues por mu- 
cho que digamos en su alabanza en estas páginas nunca llegará a una mínima parte 
de lo que se merece quien ha reunido ya una bibliografía suya y sobre ella de más de 
dos centenares de entradas, cerca de las trescientas. Nadie duda de que su nom- 
bramiento se debe a la creación literaria, pero, caso poco frecuente en el gremio o, 
mejor, I'arnaso de escritores, la nueva académica es, además, una reconocida filó- 
lega. Como muestra baste el presente discurso que es, en realidad, un libro de es- 
crupulosa erudición de primera mano que ocupa más del centenar de páginas. Y, 
además, es de profesión profesora, donde, despues de treinta años de ejercer la do- 
cencia en institutos y universidades, o en ambos a la v a ,  ha aprendido, como su 
maestro, «a tener paciencia en las adversidades)). 

Nació Carmen en 1948 en Mallorca en el seno de una familia de intelectua- 
les -no olvidemos que una de sus antepasadas, Maria Antbnia Salvi, tradujo la 



Mireia de Mistral- en una antigua mansión donde nuestra académica, nueva 
Alicia, seveía reflejadaen los espejos y curioseaba los recuerdos familiares. Pasaba, 
y pasa, los veranos en Deiá, al suroeste de la isla. He querido mencionar estos da- 
tos porque son imprescindibles para el conocimiento de su mundo literario: ma- 
res, gaviotas, cielos azules, espejos, recuerdos y obsesiones infantiles, la propia his- 
toria de Mallorca constituyen el poso esencial de su narrativa, y, naturalmente, esa 
extraña lengua que hablan sus compatriotas. Estudió Filología Española durante 
los mejores años de la vida cultural barcelonesa, cuando la escuela de Barcelona 
brillaba, con algunos claroscuros. Aunque ya nos conocíamos, nuestra amistad 
comienza cuando en el curso de 1971-1972, interinos ambos, entramos a formar 
parte del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad Autónoma. 
Ambos también procedíamos de la Enseñanza Media, que a partir de entonces co- 
menzó a despeñarse por las cuestas empedradas de las renovaciones pedagógicas. 
El infierno también está, dicen o decían, empedrado de buenas intenciones. La 
Autónoma tenía su asiento en ese tiempo en el monasterio de Sant Cugat, pero al 
curso siguiente nos trasladaron a su lugar actual, hogaño un hermoso campus, an- 
taño un lagartijar, con culebras y algún que otro exhibicionista asilvestrado, que 
frecuentaba en incursiones crepusculares la famosa senda Ho Chi Ming, o sea, la 
senda campestre abierta por los estudiantes para abreviar el camino entre la esta- 
ción de Bellarerra y la Autónoma. Fueron esos próximos cursos un hervidero de 
huelgas y de problemas perpetuos por los motivos que todos conocemos, a los que 
se añadió, además, el malhadado ((calendario julianoa. También fueron años muy 
duros para Carmen pues había obtenido una plaza de agregada de Instituto y, tras 
nuevas oposiciones, la de cátedras (1975) -creo recordar que en el Instituto de 
Montcada. Durante bastantes años, demasiados, tuvo que compaginar ambas do- 
cencia~ con inmenso sacrificio para su vocación literaria. En 1988 obtuvo tam- 
bién por oposición la plaza de titular de Universidad y en 1995, cambien otra vez 
por el mismo torturante sistema la Cátedra de Literatura Española de los Siglos de 
Oro, Moderna y Contemporánea. Ahí es nada. Dura carrera de obstáculos do- 
centes y opositoriles. Y, sin embargo, han sido decisivos para la formación inte- 
lectual de Carmen Riera que ha tenido que explicar lengua y literatura en el ba- 
chillerato y Crítica Literaria y todas las Literaturas, desde la Medieval hasta la 
Contemporánea en la Universidad. Luego volveré sobre su obra filológica. 

Un endecasílabo es el título de la primera obra publicada por nuestra acadé- 
mica: Tedeix, amor, la mar com apenyora. Publicada en 1975, aunque compuesta 
entre 1971-1974 (Carmen, como Petrarca y Góngora, fecha todo) es una colec- 
ción de relatos de extensión diversa, microrrelatos, en general, de temas variados 



aunque la primera parte tiene el mar, o mejor, la añoranza del mar, como unidad 
de fondo. Aunque obra juvenil -uno de sus relatos había ganado en 1973 el pre- 
mio Recull-, en el libro se halla en gran medida el mundo de nuestra novelista. 
Creo que Guillem Frontera acertó de lleno en sus juicios críticos sobre estos ex- 
traños, originales relatos: ~L'univers de na Carme Riera és poblar d'éssers pal.lid~, 
de gent que perd jugant a un joc les regles del qual ignoraven. Tot plegat, diria que 
els personatges de na Carme Riera són, més o manco, aquells que no han sabut, 
no han pogut o no han volgut ser assimilats per i'engranatge de la "norrnalitat 
quotidiana" i no coneixen o reburgen les claus de la convivencia o cerquen formes 
no habituals de relacionar-se amb el mónr. Y concluye: «Aquestes narracions de 
na Carme Riera restitueixen el concepte de normalitat totes les actituds possibles. 
Ésa dir: perfilen una nova normalitat, I'engrandeixen i hi donen cabuda a totes les 
conductes. És a dir: perfilen una nova normalitat que no rebutgi cap conducta 
- c a p  vida-, una normalirat a mesura de tots nosaltres -que sempre és millor 
que dir a mesura de I'home. Ésa dir, i aquí anava: na Carme Riera és una escripto- 
ra Iliure, i, per tant, ens pot donar aquestes Ilicons de Ilibertat». Se refiere Fronte- 
ra a la libertad moral, que es, en efecto, un rasgo común a toda la obra de Carmen 
Riera, pero convendría añadir que esa libertad trasciende al mundo crítico de la 
escritora que es capaz de enfrentarse a cualquier dogmatismo y, en los 
culturales. Pocos escritores catalanes serian capaces de firmar un relato como 
Princesa meua, l h a  dangel, incluido en Contra l'amor en companyia. En su culpa 
llevó su penitencia pues la nombraron escritora del año, honor inmenso, es cierto, 
pero sólo comparable al castigo de Sísifo: subir y bajar por toda Cataluña dando 
conferencias, charlas, lecturas y demás obligaciones anejas a la fama. Sin embar- 
go, el certero juicio de Frontera sobre la inventio de la escritora deja o soslaya as- 
pectos tan importantes como la dispositio, la capacidad de crear admiración y sus- 
pensión en un relato de veinte líneas, o el uso de la ironía, o la verosimilitud 
narrativa en el decoro de las voces de los personajes. Quizá sea este último aspecto 
el más notable y ejemplar de su proceso creador: los personajes de nuestra autora 
tienen, no la voz de su amo, sino las suyas propias de acuerdo con el decoro -per- 
mítaseme el uso desusado de un término clásico preciso y útil- del sexo, edad, 
condici6n. Y, sobre todo, no insiste Frontera -no tenía más espaci- en el as- 
pecto, capital, de su obra. Me refiero a la ebcutio, a la lengua, digamos estilo, que, 
como debe ser, es raíz de todo el quehacer de un escritor. Para eso escribe. A lo lar- 
go de su obra ha desparramado por las voces de sus personajes numerosas apre- 
ciaciones sobre la lengua natural del escritor bilingüe. Carmen es una escritora en 
catalán, a pesar de encontrarse muy agusto en el alvéolo lingüístico castellano. De 



ahí su defensa de la imposibilidad de la traducción. ¿Cómo traducir en castellano 
sólo, sólo el título Te deix, amor, ia mar com apenyora? Imposible. La propia auto- 
ra lo explica en un interesantísimo artículo sobre la autotradwción, publicado en 
Quimera en enero del 2002 (traducido, por cierto, por Dolors Poch). Allí comen- 
ta los problemas y metodos que ha practicado con sus autotraducciones, algunas 
simultáneas o contiguas, otras más tardías. No puedo extenderme más en la poé- 
tica de Carmen Riera. Me limito a enumerar sus obras de creación. 

Tedeix, amor... ha tenido desde su aparición un éxito asombroso. Pasan de las 
reediciones y las traducciones. Con otro endecasílabo y alusiones marítimas, /o 
posper testimoni ksgavines, publica en 1977 una nueva colección de relatos en la 
misma línea de los anteriores, quizá más circunstanciales y comprometidos, y, 
creo, con la novedad de las referencias culturales académicas, esto es, literatura 
para amantes de la literatura y de las intertextualidades implicitas o explícitas, ge- 
neralizadas en sus próximos relatos y alguna novela. Maestra en el relato breve, 
publica en 1981 una colección que, con el título, precioso, de Epitelis tendrássims, 
reúne siete de carácter más o menos erótico, en los que el distanciamiento del na- 
rrador, la multiplicidad de voces, la variedad de géneros -el prólogo apócrifo, la 
epístola tan grata a la autora-, hacen de la obra un ejemplo impagalile del arte 
del microrrelato. En uno de ellos, además -La senyoreta Ruscade/linvestiga la ter- 
rible mort de MariBnna Servera-, se halla el germen de sus dos grandes novelas 
últimas. En fin, el último libro de relatos -diecisiete en total, apareció en 1991 
con el título Contra l'amor en companyza i a l m  reiats, cuyo denominador común 
es la escritora y el escritor, salvo el que abre el libro más cercano al cuento fantás- 
tico, como el penúltimo. Estupendo es el titulado Infome, donde aparecen escri- 
tores afamados fallecidos en el 2010 o en el 2020. 

Una primavera per a Domenico Guarini, en 198 1 y Premio Pru- 
denci Bertrana, abre la serie de la novelística de nuestra escritora. Le siguió una 
nouvelle, tal como ella la definió, Qiiestió d'amorpropr (1987), del género episto- 
lar, tan grato a nuestra escritora, y en la que el sexo masculino no queda, precisa- 
mente, muy bien parado. Y con razón. En 1989 recibió el Premio Ramon Llull 
por una novela en la que el mundo de los dobles, de los espejos, de los tiranos his- 
panoamericanos y de otros lugares y, sobre todo, el mundo de la literatura antigua 
y moderna y del problema de la creación son los ejes de esta narración con desen- 
lace policíaco. Se titula Joc de miralh y está íntimamente relacionada con el relato 
Morr sembiable, m o n f i h ,  de marzo de 1989, incluido en Contra l'amor en com- 
panyia, tan interesante, además, por las ideas sobre la lengua de la creación y, so- 
bre todo, por las ambiguedades de los personajes y la suspensión narrativa. 



Dos novelas históricas +n el doble sentido de la palabra- constituyen par- 
te de una posible trilogía -que será sólo diolagfa, como ha reiterado su autora- 
sobre el drama de los chuetas mallorquines. La primera, Dins eldawer blau (1994), 
que obtuvo el Premio Josep Pla y el Nacional de Literatura, novelizael proceso in- 
coado contra Gabriel Valls y su familia y otros criptojudíos a finales del siglo xv11 
y su intento frustrado de fuga en el último azul, y la segunda Cap al re1 obert 
(2000), los avatares de una descendiente de aquellos, María Fortesa, en Cuba en 
la década de 1850-1860. Para esta novela folletinesca admirable -que hay que 
leer en catalán en su tercera edición corregida a partir de la traducción castella- 
na-, con $obo aerostática al final, que da nombre a la obra, remito a los juicios 
críticos de Fernando Valls. 

Los cementerios de Barcelona y Escenariospara lafeiciukd - e n  frase feliz de 
Borges- son dos libros más cercanos al periodismo decimónonico: el de la im- 
presión, la estampa, el viaje y recuerdos de autores célebres. He dejado para el fi- 
nal Temps d'una epera (1998), diario de una madre embarazada de María. En 
otras manos, esta obra podría haber sido abominable. No lo es en la de 
Carmen Riera, que ha conseguido hacer una obra que merecería ser leída, en fra- 
se del padre Sigüenza hablando del Lazarillo, «de todos aquellos que tienen buen 
 gusto^. Estupenda obra, que sabe a poco, porque nos gustaría más que se dilatase 
no tanto en un diario como en unas memorias. Y este libro me permite entrar en 
un tema que he soslayado: el de la escritura femenina. Yo estoy con Carmen: la li- 
teratura no es ni masculina ni femenina. La literatura es bastante más importante 
que los sexos porque remite a la imaginación. Otro tema es la defensa de la mujer 
en la literatura, que es lo que Carmen Riera ha defendido con ahínco, como debe 
ser. Es pena que la lengua sea machista. Pero, en fin, también tiene posibilidades 
subversivas: Carmen Riera, después de lo expuesto, es una de los mejores novelis- 
tas contemporáneos. Y ha sabido aunar a Pla, a la Rodoreda y a Villalonga, sus 
modelos más admirados. 

En su labor como filóloga, nuestra académica -que, como ya he indicado, 
tiene una formación única, completísima- se ha especializado en el Siglo de Oro 
y en la época contemporánea. En aquél llevó a cabo su tesis de licenciatura con el 
estudio y edición de las Rimas de don Gabriel de Henao (Valladolid, 1589-Ma- 
drid, d. 1637) y que acaba de publicar en hermosa edición en Valladolid en 1997. 
l'oeta prácticamente desconocido, de obra breve, muy cuidada, es, en efecto, un 
secundario, pero interesantísimo, capaz de defender a Lope de Vega y a Góngora 
en un soneto en el que sale al paso de las injusticias críticas en que los partidarios 
de uno o de otro excluían la otra poética. Él es uno de los mejores representantes 



de la nueva poesía cortesana de Villamediana -a quien le atribuyeron, mal, poe- 
mas de H e n a e  y el Conde de Salinas, tan mal estudiada. Ha dedicado artículos 
a santa Teresa, a Lope, a María de Zayas y es, por descontado, una profunda co- 
nocedora del Lazarillo y Cervantes, a los que tanto admira. Es pena que el pro- 
yecto editorial de la colección de novelas cortas del siglo XWI, que ella dirigía, se 
paralizara con apenas tres rítulos. Desde luego, Castillo Solórzano no es un bestse- 
ller, pero merecía publicarse. 

Durante años estuvo estudiando Carmen Riera, con paciencia de entomólo- 
go y buen gusto de poeta, la llamada Escuela de Barcelona, que fue su tesis docto- 
ral leída en 1987. Parte de este inmenso trabajo se publicó con ese título en 1988 
y recibió el premio Anagrama de Ensayo. La otra parre de la tesis ha dado origen 
a las monografías y ediciories sobre los principales componentes del grupo: Gil de 
Biedma, Carlos Barral y José Agustín Goytisolo. Para lectores menos especializa- 
dos, o más vagos, yo aconsejaria desde aquí que leyesen los prólogos, general y 
particulares, que ha escrito para una admirable antologia temática del grupo: Par- 
tiidarzos de la felicidad. Antología poética delgrupo catalán de los 50, Círculo de Lec- 
tores, 2000. Allísintetiza, con claridad meridiana y excelente prosa crítica, su pro- 
fundo conocimiento de la materia. Y a ella se debe, en gran medida, la creación en 
el aiio 2002 de la Cátedra José Agustín Goytisolo con sede en la Universidad Au- 
tónoma. 

Y dos palabras sobre el discurso. Ha tardado su autora cuatro años en redac- 
tarlo -naturalmente, también se ha dedicado a otros asuntos-, pero el acopio 
de material tan disperso, raro y, a veces o en general, de tan ínfima calidad litera- 
ria, sobrecoge a cualquier investigador menos escrupuloso y tenaz. Y los resulta- 
dos han sido sorprendentes desde el punto de vista crítico e histórico-literario. 
Como en pocas ocasiones, se muestra, de un motivo anecdótico, como 
el Centenario de Cervantes de 1905, los baciyélmicos enfrentamientos culturales 
y políticos entre Castilla y Catalufia. Extraordinario libro el que constituye su dis- 
curso. Ya veremos qué ocurre en el próximo centenario que nos amenaza. Y don 
Quijote no amenaza en vano, a pesar de las alegrías esperanzadas de Carmen. 

Y, en fin, la brevedad del género de la contestacidn me ha impedido dilatarme 
más en su persona y obra, como ambas se merecían. Es para nosotros un inmen- 
so honor recibir como nueva académica a Carmen Riera. ¡Bienvenida seas a la 
Reial Academia de Bones Lletres! 


