
DISCURSOS 
LLKGITS. EN LA 

DE B A R C E L O N A  

BU LA SOlBMBK RBCKPCI6 POBllCA 01 

V f C T O R  C A T A L A  

EL DI* 14 DE GENKR DE 1923 

- 5  B A R C E L O N A  
In. * A m s  GswUsrco. - CCNSELL na Cam, ido r i44 

' 9 1 3  



DISCURSOS 



D E  B A R C E L O N A  

B A R C E L O N A  

IMP. 'ATLAS GEOGR>(FICOB - CONSBLL DE CBNT, 140 A nqq 

' 9 2 3  



. . 
Una de les sorpreses més grosses d e  la-meva vida-que 

. no n'ha pas estat del tot mancada de sorpreses-, fou la 
nova de q u e  se'm destinava un lloch en la Reyal Acadekilt  
de Bones Lletres. Y ,  al acpsarvos rebut de la comunicació 
en que 'm participavau I'acort prés, venía a dirvos, plena 
de  sincera y pregona emoció: «Persona sana de vans infla- 
ments, no he pogut menys que preguntarme a quin arca 
proposit podia obehir que aquesta casa, Seu d'eminencies 
pujades y aclarides en totes les disciplines del estudi, badi. . 
tan generosament ses portes a un senzill aficionaterm de  
ciencia y srns més lluch y guiatge que l'instint: y ,  ' no  tro- 
bant, en ma confusió, clara resposta, vinch a comprendre 
que 1' alta honor que se 'm dispensa, no es un premi a me- 
rexements personals, sinó una mostra de consideració y un . , 

estímul a les. dones catalanes que S' ocupen y preocupen 
dels negocis del esperit. 

. . 
Si axi fós, jo dono en nom de  totes elles y en el propri, 

les mes fervents merces a n'aqueixa doctissima Corporació. 
FI príncep mana per rahó de potestat y '1 súbdit obeheix 

per rahó de  servitut. Prínceps vosaltres sou en los dominis. 
de l'inteligencia; y acte temerari y de  mal gust fóra, per la 
meva part, resistirme a secundar e l  noble proposit, Ilevant- 
li la finalitat que's  cerca y, en tot c is ,  no acatar les vostres. . . 

. . decisions sens discutirles, bo y cimprenent que traspassen 
els limits de la justicia per entrar dep le  en la mésdeclarada. 
benevolencia». 

Me permeto retraure aquesta lletra, senyors acadkmichs, 
pera no tenir que repetir, ab  difkrents paraules, els mateixos 
conceptes, puig malgrat els mesos transcbrregnts . d e s  del  
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moment en que l a  vaig escriure, no hi ha hagut variació 
sensible en mos sentiments ni en la manera de judicar la 
qüestió. El fet queda plantejat al meu devant ab tots sos 
miroteigs enlluhernadors, que, pertorbant&e,' me priven 
de  veurehi serenament y,  axi, tancant el ulls a l'evidencia 
y, no podent imitar a tots vosaltres, que, al traspassar 
aquest gloriós marxapeu. encobriu vostres merits reals y 
positius ab  el ve1 Sotil de  la- modestia, pera oferirlos als 
nous companys ab  k é s  fina cortesía, baxo'l cap s e y  pro- 
testa y vinch a afegir, ab  la planera senzillesa dels humils: 
-«Fasses, senyors, vostra soberana voluntatl M' heu cridat 
generosarnent a la vostra companyia y jo hi vinch, sabedora 
de  que hi vinch en calitat d'escoli d'amen; mes, per axo . 
mateix,. hi vincli ab el cor ,pie de reverencia; única ofrena 
que puch fer a la comunitat, anch que aquexa, quan menys, 
segura y abundosa, car el Senyor "o 'm posa limit ni falla- 
dura en la facultat d'admirar tot allo que es alt y noble y 
digne d'admiració»-. 

He dit que res havia variat en mi del .moment en que 
- m'elegireu ensi, y he dit erradament, car hi ha dut un es-' 

creix y. no petit, d'emocio, a l'emoció inicial, el conexer 
darrerament, ab  el nom preclar del m'eu predecessor en 
aquest Iloch, el nou significatque a n3aquella decisió do-' 
navau.En efecte;sens fer cabal de I' enorme distancia que 
mitjancar pogues entre I'anat y el vingut, dexant de banda 
rota condicio div.e&ificadora y no pirantvos més que t:n 

los pun'ts de'co'ntacte o de similitut possible entre I'esperit 
d' En Frederich Rahola y '1 meu esperit, heu Golgut consa- 
grar, nomenant a un empordanespera ocupar la vagan? que 
un altre empordanes dexava, un tribut a n'aquella "ostra 
terra lluminosa y gloriosaque, tant En Rahola com jo, hem' 
estimat ab  cilida, ab apassionada amor. Com me bull nova- 
ment el cor d'orgull y de  reconexenca enversvosaltres, 
devant de vostra nova deferencia y . . .  com. deu estiinirvos- 
la.axi mateix, des de la pura regió hont demora, l'inima 
del abserit, el1 que la tenia tan entendrida y tan entendri- 
dora, tan xardorosa y beatament esclava del sentiment de 

. . patria! 
Perqu&'l sentiment de patria ve a ésser corn un jbch de 

.cercles concentrichs que van, naturalment, de menor a ma- 



jor, tancantse els uns als altres y abraqant y continguent, 
sempre ab figura completay perfecta, de lo més prbxim a 
lo més Ilunyi, des del clos de la prbpria llar - petit cercle 
central, -al de la prbpria vila, la prbpria comarca, la pro- 
pria nació, la prbpria rava ... Y, quant més se va reduhint y 
estrenyent el cercle, tant més se condensa e intensifica la 
substancia originaria que enclou y tant més pura y activa'n . ~. 

devé I'essencia resultant d e  la compresió sentimental. 
Axi, per' En Rahola y pera mi, 1' Empordi ha sigut el 
punt d'eternitat generador de tot lo bó y tot lo be11 que 
conexem, un punt dleternitat tremolant constantment, com 
una goteta d'argentviu, al fons del cor y de la conciencia; 
1'esclat de Ilum, potent fin6 al grau mixim, que'ns ha acla- 
rit la ruta a fer y 'ns ha Iliutat de  les opresores vaguetats 

' .de la tenebra, ab totes ses fantasmes del dubte y del excep- 
ticisme, a b  totes ses basardes torbadores devant els perills 
de 1' acció.. . 

Aquest convenciment fa que, al venir a ocupar son lloc 
e n  YAcademia, ho fassa ab dolor, si, perque la meva entra- 
da es la tristissima cinseqüencia de !a seva sortida, -sor- 
tida, per dissort, definitiva! -pero sens I'engunia atuhido- 
ca, sens la pregona vergonya que m' bauria de fer, 'si sols 
tingués en compte les meves condicions en relació ab les . . . 
d '  ell. Tots som lo que som y n q  lo que voldriem ésser; y, 
ax i ,  als ulls del món com als vostres ulls, En Frederich 
Rahola servari per arreu la seva mida natural y jo servare, . . 
axis mateix, 13 meva, y tant quant més escassa aquesta sia, 

! més crexeri, per comparanca, la de  mon ilustre devanter; 
$11 y vosaltres podreu tenir la certesa de que, al  ocupar 

la sevacadira, si no li sochun hereu prou lluhit y ovirador, 
li duré, al menys, una fervida comprensió cordial y seré un 
fidel honorador de sa memoria, per rahó, bo  y dexant de' 
banda totes les altres rahons, d'aquexa amor que'ns fou 
comu y que refón en si les demés que'ns podrien haver 
agermanat. 

Per axb, al fer 1' oració de  consuetut en aquests actes. 
jo voldría dirvos d',En Rahola tot i l ló  de bell y enlayrat. 
que el1 se merexia y que no fos estat dit encar, mes, d'una 
banda, sobre no tenir cap aptesa de  critich ni cap compe- 
tencia pera judicarlo en los diversos rams del saber en que 
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excel.li'l benemGritmort, me semblaría una perfecta imper- 
tinencia y una perfecta ridiculesa, pfetendre descobrirvosel 

. ' justament a vosaltres, sos.,companys 9 amichs, els qui'l se- 
guireu p i s  a pis,  durant tota sa vida, d'activitat múltiple- 
ment irradiant, y que gustareu sovint les primicies de son ' 

gust y de son enginy, que poguereu controlar abans que'ls 
. , forans; el tremp de so i i n ima  y de son caritter; y, d'altra 

. banda, jo no i' havía tractat. a n' En Rahola y. casibé pot 
dirse que no'l conexía personalment, puig 1' havía vi'st dues 
finiques vegadeqcerta vetlla, fa anys, en una casa hont ell,. 
lo mateix que jo, estava convidat, y un altre día, per cert, 

. . ben memorable pera el1 y pera mí; e¡ día dels Jochs Florals 
de - rg t7 ,  en que fou consagrat mrstre en Gay Gaber. 

Per aquestes rahóns, defugint la pedanteria de redir ma- 
lament del polítich, del historiador, del economista, d e l  ' 
jurisconsult, del americanista, del cociblech, del periodista, 
del poeta, del Iluytador, del:academich, del arních, del pa- 
triota, etz., etz.. lo'que vosaltres y '1 públich sabeu prou bé 
y molt millor del que podría saber. may jo, per molt que 
estudiés aquexa nobiljssima y acabada figura d'home pú- 
blich, demano adjutori als tendres y pietosos recorts fami- -. 

liars, pera donarvos un trasllat sumari del sustent:icle y 
fonarnent d e  tot axo, un croquia d e  la: poncella, encar 
apinyocada, que '1 trmps h?vía'de desplegar com explendi- 
da rosa de mil fulles en los vergers de nostra renaxenca; 
es dir, pera fervos una perita retiranca del simpitich y pro- 
metedor noy de Cadaqüés, que, ai escalf vivificant del entus- 
siasme y l'esforc continuats,-desvetlladors els més segurs. , 
de qualiiats y possibilitats en potencia,-havía de conyertir- 
se en 1'il~lustre'ciutadi quina perdua lamentem tots &uy y 

. . plora y plorari per llarchs anys nostre mare Catalunya. 

Cosa sabuda de tothom Gs que En Frederich . Rahola 
vege la claror primera en Cadaqués, un dels recons més 
pintoreschs y original& de la. original y pintoresca costa 
brava catalana. Poble enclavat, com elrnoll d'un'bstia en la 

. ' sevavalva, en un anfiteatre natural de  Ilosa, Cadaqués t e  al . . 

. . devant la mar brava, al darrera, l a  montanya aspriua y a l  
demunt el cel llunyer, incaldgable; y d'aquests tres ele- 
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ments Únichs, pero sobirans, trau tota sa originalitat y tota 
sa'bellesa sobirana. La montanya, de  roca fullosa, tota veys 
y cretues entatxonats. de terra, h o t  S' arrapen coratjosa- 
ment, de la seva volenca, roures, alcines y ginebrons, plan- 
tes de vida dura, y per designi y esforc del home, el cep 
aixerrehit y 1' olm sofertissim, es me3 propia pera decorarla 
magnificament que pera nodrirla ab prodigalitat; per aques- 
ta rahó y per ésserli una parabanda formidable que I'isola 
del vehinatge y li barra'ls camins de la terra, la montanya 
empeny Cadaqués cap a la m a r y  en la mar I'obliga a cer- 
carse I'eixda, l'esbargi y el sosteniment. Així, el cadaque- 
sench es un mariner per naturalesa, inevitable, fatalment 
predestinat. 

Pero la mar de Cadaqués no es dolqa y apacívola com 
la seva vehina del Golf de Roses, siriÓ.de geni quelcom as- 
priu y cellajunt, com lamontanya. Ella prou se l'estima, a 
Cadaqués, pero se 1"estima a la manera de maie apassiona- 
d a y  rainpelluda, que tan aviat menja a petons, com, ab  . 
mica de res, rondina y f a  coirer els cinch dits 0'1 vit-de-bou : 

de les correccions'expeditives. El mariner de  Cadaqués, 
per tant, pujat en aquest tracte Ilunatich pero saborosíssim 
y altament tonificant, se  fa coratjós y ardit de be11 principi y 
a la mar se Ilanca dispost a bregar ab la. rebeca amorosa y 
per amor amansirla y don1inarla.A bregar somniant, pero. 
.Que el cel Ilunyer, mes, eternament fascinador, li ha en- 
senyat a mirar efilayre, li ha,obert la porta de  l'idealitat, 
I'ha ungit, com crisma sacrador, ab  els rous purs del infinit. 
Per a ixóe l  fiil de  Cadaqués sent la fam, la necessitat im- , . 

periosa de 1' aventura y dels horitzoos. Quan esta en terra, 
mira perpetuament la mar, la mira ab la mirada hipnotica 
dels fadaments incurables, tot el1 concentrat en un d' aquells 
silencis d' arrobamentinefable que tan genialment diagnos- 
tica nostre Maragall; y quan es a la mar, en pugna d' inquie- 
tut agullonadora, cerca'l firmament a través del espay y 
sabedor de que no pot haverlo anant amunt, lo persegieix 
anant enlli, p e r  les rutes lliures y esferehidores del inmens 
pelach, per les rutes dels expatriats, que gayrebé sempre 
van a parar allí mateix; a les terres maravelloses de  les 
iurees prometences, a les terres de somni y de faula de les 
Ameriques. No un a un, sinó a corrua feta, hi Iian anat, 



els fills de Cadaq&, de temps inmemorials a n'aquelles 
terres semi-quimeriques, atracció d'esperits agosarats, imans 
xucladors d' assedegats somniay res. 

Mes. perells, no han sigut, les del nou món, Serenes 
enganyadores ni terres fatidiques del misteriós h i  vas y no'n 
iornaris de la rondalla; car, estels presoners, units per un 
fi l  interminable, pero inquebrantable, al origen, la matexa 
f o r ~ a  que'ls expulsi de son si, llenqantlos a volar, en un 
moment donat comenta a cobrar pera recobrarlos, els as- 
pira, els beu, els engoleix de nou. A travers d' aquel1 in- 
Fens  espay que se'ls endugué, han ietornat tots a la patria 
y han retornat, com escau als retorns ~ l e ~ e n d a r i s ,  després 
de les gestes atrevides, tots endaurats de cap a peus; y del 
auri contacte dels repatriats se n'endaura la vila tota, en 

' . deve, per demunt la brancor immaculada de son hibit m o -  
nacal, fulgent de reliquies mateix que un idol. Sí; Cadaqués 
es rica; se I'endavina gakbellant or bo 9 en mitg de l'artis- 
tica pobresa de son enclavament. Y aquexa riquesa y la. 

séva  natural y extremada pulciitut, li son un en+ més. 
. Encís que per els argonacites, que venen d 'al l i  d'enlli,  ab  

el cor y el pensament irejats pér totes les corrents lliures 
. . del lliure univers, ab els ulls plens de visions cambiants y'l 

sentit rich en pressentimentc d' ultra-modernitat, te, ab les  
frescors conegudes del ientitjol coster, I'agencament inva; 
Íiable de la vila, els matitzats d e  la patina sobre coses y 
persones, reposadors estancatqents tradicionals. Axi,. el ca- 

, daquesench reintegrar a la llar. bo y sihent un home d'are, 
e n  tota l'extensió de la paraula, troba grat de sotaygarse 
novament en le6 preocupacions y engoxes de ISantigor, 
tingudes com en pot de conserva en la vila nadiua, $ colze- 
jarse ab bruxes y sentir brunzir y perllongarse, a travers 
dels temps y les costums mudables, I'anatema contra'l ju- 
diych,  ja desaparescut, ceniuries h i ,  de lesgiragoikes y 
azucachs del Call: Si; barreja de nou y vell, de  rich y pobre,' 
d'inmutable y rodoladic, Cadaqués la bella, enclavada com 
un tóu sensible en l'6stia milenaria de  la montanya, blanca 
com un glop de Ilet, neta com una patena, clara com una 
ilusió cindia, esllavissantse d e  les vessants cap al mar, per 
so3 carrers en devallada ripida, empedrats per cantells d e  
penya arrimats uns als altres y atapahits comdobles en car- 



&e, sostinguda pe; archS y iepeus escenogrifichs, senya- 
da per flayres de taronger y de  salmorra, isolada del mon 
dels homcs y abocada sobre'l dels pexos, vigilada constant: 
ment, sota '1 torn mirifich de les hores,. per' 1' impassible 
guarda de es Cucurucuch, Cadaqués es quelcnm únich, no 
ja ,una vulgar ostia, sinó una veritable perla, en la nacra 
catalana. 

Conegut I' eccenari, imagineuvos en el1 al nostre heroi. 
Fill'd'un d'aquells nauxers repatriats de que parlarem, ab  
la casa senyoriyola a unes quantes braces de les ones, com 
pera prevenir o apaybagar tota anyoranva, ab la llibertat 
que de  correr pe'l carrer dona al fill d'estament la fraterni- 
vola comunitat camperola, l'infantesa d' En Frederich Ra- 
hola fou la d' un elet, d' un acaronat per la sort. Ab  més. 
crianca y agencament que '1s seus petits conrehins, pero ab  
el mateix neguit freturós que ells y en companyia d'ells, feu 
les mil cor ied i~es  per la piatja, se muiii les sabates en fots 
los assalts de les rompents,.desnii franquets y caragolins , 
dels cataus de les roques, assatji. sobre les aygues els mi- 
núsculs llahuts de suro o teya de atzavara, -les joguines 
ignocents de la aficio marinera que pollava, precursoresdel 
canot autom6vil, I'altrajoguina sabia, que havia de donar- 
s e  quan seria gran; - ab  aquells companys humils assisti al 
aula per aprendre les primeres lletres y ab ells de concert O 

en renyida competencia, feu les primeres entremaliadures. 
que havien de congriar els primers rcnys paterns y les pri- 
meres Iligrimes d i  dolor; car, de constitució q~ielcom feble 
y malaltiva, en l'infantesa. era En Frederich el qui, en tota . ' 

disputa o revenja, acostumava a portar la de perdre, com 
ho testimoniaven, a manera d'inesborrable recordatori, e l s  
trenchs quines costures y patéllides havien de senyalarlo. 
per arreu. En compensació d'aquexes inicials e ingrates. 
ensenyances, Cadaqués, ab ses marines y s o s  paysatges, ses. 
mitgdiades plenes de vibracións y ses postes plenes d '  inten-. 
sitats, ses nits parpellejants d'estels y sos furients tremonta- 
nals; Cadaqués, ab  ses tipiques figures y ses tipiques demo- 
;es, ah la maravella de  ses cales y ses penyes, ab  les axu-- 
teses poemitiques dels cims de  No /zi ha Diu y les prego- 
neses encisades de Povt Llz'gal y Mav de P-al1, depositava 
en la fantasía del intant sortat, la llevor de  poesía que no. 



havia de trigar en treure tany: y conveitirse en el bellissim 
arbre cobricelador de sa vida tota. Car el poeta nat que hi 
havia en Frederich Rahola, desenrotllat y enfortehit pe'l 
mitg propici, se revela ben prompte. No'n tenim la data 
fixa ni les circunstancies precises de la revelació; ignorim 
s i  hi precedí un llxrch entrenament, una serie de poetitza- 
cions arnorfes, merament. preludials,, a la primera estrofa 
:sencera y arrodonida, p si brolli ,.aquesta d' improvis, com 
. b r ~ l l a ,  a ,raig, I'aygua d 'una corrent soterrinia a ~ i ' ~ u e  
troba en la roca' l  passadís'd' un vey; pero si sabém que la 
passió per les lletres lo prengué de bella adolescencia y per 
no.dexarlo may més. Ja per alli als setanta y tants de I'al- 

ara  centuria, quan encara era un baylet, enviava als prime- 
-renchs diaris catalans que admetirn cola.boració esponti- 
nia, com eran La  Gorra de Cnp, Lo 1Vunci y L a  Campana 
d e  Gracia, nombroies c&mposicionetes, p e r  cert molt ben, 
:acillidts per tals publicacions y fins soliciiades per elles, 
..de la secció de correspondencia, estant. seguint el gust de 
1' @poca y de  tals fulles, lo que envia seguit, son notes y 
cantarelles de caricter festiu, epigrames. jochs de paraules 
y'altres cosetes per- I'.estil, en les que, malgiat tot, bó y 
dintre l'incorrecció regnant (no pas més notable en el1 que 
e n  la majoria de escriptors fets d' aquell temps), ja S' hi po- 
den endeviiiar certes condicions que han de distingirlo.més 
endevint; gran faci'litat pera manejar la paraulaviva y pera 
versificar, que han de  fe; d' el1 un periodista y un orador 
que sabrá modelar trases y arrodonir pkriodes; un humo- 
risme de bona Iley,. que li donara aquel1 treGp especial, 
eternalment optimista y humanissim; suma adaptabilitat a 
remes y situacions diverses, que, dintre unaactuació Ilar- 
guissima, desenrotllada, com si diguessem. en linies para- 
leles, lillevara tota reptesa, tot encarcarament doginitich, 
dexantli un marbe de flexibilitat, -dSimpuls vitalmenc evo- 
lutiu; una feconditat natural que li permerra rendir un tre- 
ball considerable e n  calitat y extraordinari eri canritat; 
espurnichs de enginy que un altre dia resplandirin com 
antorxes enceses e n  les saboroses* causeries de tertulias y 
Ateneus; y,  finalment, entrelluchs reveladors . . de un poeta 
que esta a p u n t a  punt de trencar la closca pera posarse a. 
-volar pe' ls espavs infinits. Es dir, quelcom glatent en el 



fons de la vyn'a literaria,,que a no trigar se de~enrotl lari  de  
manera franca y rvident, perb sens mudar en lo més minim ' 

.de naturalesa. En proba d 'axo,  citPm que aquell,nen que, 
e n . 1 0 ~  inicis de l a  pubertat, tribut a sos estudis, ben 
aprofitats, del llati. firma ses petites probatures d'aficionat 
ab  el pseud6ním de L a u ~  t ib i  crpspis, als quarantaangs 
complerts y quan ja en el mon dels homes seriosos es tot 
un Don Frederich Rahola, pl& de capacitatsdemostrades y 
responsabilitats assumides, sent rebrotar son cordial bon 
hfimor joven+, y en un dinar ofert a son devanter y:amich 

' En Joan Sallares, llegéx una bulliciqsa poesía d 'ayre pita- 
rresch.plena de bona sombra y d'aquella malicia erma de 
agror, d'aqueil Sentirnent de la llengua y aquel1 malabaris- 
me verbal q u e j a  apuntaven en sos p,riiners assaigs. Segui- 
rrn a n'aqucsts. informats per la matexa sana proprnsió 
a considec'ar riallerament la vida, entre munió d'altres tre- 
valls literaris, una produccioneta dramitica, un j u g u e ~  c6- 
mich titolat Un mapido impeit inelaf~, escrita 'avans de la 
major edat y en la que ' s  revela un nou aspecte d '  En Raho- 
la, que tarnbé aniri  acusantse y definintse en lo  decurs del 
temps; el grat de la colaboració; aquexa tiiada a l a  conjun- 
ció fraternal, a sumar son esforq al esforc age,  a casar la seva 
iridividualitat ah alrres in;dividi~alitats afins, anant cap al 
aglevament, cap a la massa colec~iva, cap a la forca com- 
posta perb ab trajectoria única. En Un lnavido iwzperli: 
nente el colaborador es un altre jove empurdanés, En Fran- 
cesch Xavier Godo, anima bessona de son anima per con- : 

terranitat; mes, a no trigar, aquest colaborador unipersonal 
s'engrandira y multiplicari, sera un cnt gregari, un cstol 
afectat en comú per les necessitqts economiques, per lesd  
corrents literaries. per les aspiracions politiques d 'un poble 
y d' una epoca, que 1' han de convertir a n' ell, a n.' En Ra-. 

. .hola, dintre cada un drls camps en que's  mouri, e n  figura 
representativa, ja com a anima del Fornent del Trevall Na- 
cional, ja c o i  a Mestte en Gay Saber, ja com a ~ i ~ u c a t  y 
Senador regionalista; y més endevaht encar, L' anhel. de  
donació y d'apropiació que clamaimparab~emerit en l'esprit 

. . 
rnunihcent y ivid d' En Rahola, ja no'n t i n d r i  prou ab  lo 
inmediat, ab els contactes relativament limitats, y axamplant 
fastuosament la base fraternal, s'extendka fins als confins 



de la raca, saltara ardidameni-seguint l'impuls ativich de  
cadaquesench il,luminat, - d'un continent a 1'altre y abra-. 
cara ab  ardent efusió a totes les Ameriques d'origen Ilati., . ' 

Aquexa imperiosa ser d e  cpmpanyia, d'expansió fora'ls 
hermetismcs del jo, no. dexa may a n' En Rahola, sagella 
ab senyals de noblesa y colora d 'un altissim bany d'altruis: 
me, tota sa vida y totes Les seves accions, y, per primera 
volta, sembla posarlo en contradicció ab els principis que 

. . porta eri la sanch y que,, en tot lo demés, acata ab tan divi- 
nal ceguera. Com de fet; conegudíssima es 1' expressió ab  
que consagra y sintetitca el poble de Cadaqués un tret re- ' 

marcabilissim del caricter de la seva gent; aquel1 oigullós 
y exclusivista nos a6 nos, tan isolador com la muralla de la 
Xina, tan defensador ,d'ingerencies estranyes, tan menys- 
preuhador d'elles. i A  que es degut. donchs, que aqueix 
home, fill llegitim de  la seva terra, íntimameni emprcndat 
d e  les cualitats y defectes que tinga, que may dexa de,  
pensar devotament en ella, que viu, material y espiritual- 

. . ment, en estreta comunió a b  eis seas- sien ,parents. amichs 
, . 

o... eneinichs; ja que l'anior generosa d' En Rahola,. no  es^ 
destriadora.,sinÓ agavelladora-; a que es degut, iepetim, 
que aqueix home, que sols a CadaqUés troba son veriiable 
centre de gravetat, que corre a refugiarse allí, axi que pot; 
com se refugia I'infant manyach . . en la falda de la mare; 
que, entre totes les dones del món, tría per esposa, per com- 

. . panya perpetua de sa vida y del seu cor, a una noya de Ca- 
daqués, que sols e n  Cadaquks vol copsir la darrera llum y 
dexarhi sa despulla darrera, rompi, per Única volta, la ca- . dena tradicional del individualisme esquerp y ab  una gran 
unció nazarena, se donga a les cristianes delicies de la ger- 
manor? Desconexenten absolut, de marirra directa, la for- 
mació intima d'En Rahola, mal podrem analisar el fons de 
aquesta real o pretesa anornalia, mes, ab  tot, síans permss, 
aventurarne una interpretació. 

Saltant, com si diguessem, del niu, o sia, tantost apre- 
ses.les primeres Iletres - no hem d' oblidar que En Rahola 

. . feu sa llicericiatura en Dret a frech dels vint anys-. el petit 
. Fredericti, que no pot anar a ~ a r c e l b n a  per haierhi esclatat 

la pesta de febra'groga, es dut a Figueres ingressa en 
1' Institut pera comensar a cursarhi '1 Batxillerat. 



En aquel1 temis,  la capital del Empordi era ;n vesper 
en remoció, un fogueral abrandat, hont crepiten y 'S consu- 
men totes les velles idees, totes les concepcions seculars, 
pera alimentar la flama d' una renovació absoluta en el re- 

, giment dels pobles, d'una llibertat esblerenada, radical e 
igualatorla, trencadora de rnotlles fets y de fronteres, esbo- 
rradora de pitries y estaments, de una llibertat de sedtit 
universalista, que portara la felicitat a l s  homes de totarreu 
del planeta ab  sols atribuirloshi per igual drets y obliga- 
cions, ab  sols escapsarlos a tots a la matexa mida ab la  
ganiveta inflexible de la Iley. . . 

Seguint modes foranes, com nos es escaygut tantes ve- 
gades, el llevat revolucionari fermenta en tota l 'extesa . . , . 
d' Espariya. pero s'infla ab  més forca en aquella teura d'in- 
somesos, d'inqtiiets, d'arriscats aymadots de  novetats, que 
ha estat, és y sera 1' Empordi. Contribuheix a que prengui. . '  

més incrernent per:alli la fal.lera redemptorista, el fet d'ha- 
ver sorgit a son escalf una munió de joves oviradors, la 
majoria plens de.condicions reals y positives per entendre 
en el maneig de la cosa pública; els Caymó y Bascós, els' 
Arderius,els Bofill, els Matas y Hortal, els Tutau, els ger- 
mans Sunyer y Capdevila, qrii-sib-los! Alguns dels qualS, no- 
ja en la política local, sinó en la general espanyola. havíen 
de dexar llampant estela'. Aquella colla- de figures remar- 
cables, al l i  pe' 1s andarrous dels.xexnnta y tants, verirables 
adalills de la Ilibertat, tal com aleshores s'entenia, donava 
ab  ses prediques afogarades, magnifiques d'ingenuiiat y 
desinteres y ab  el sobiri  mrnyspreu ab  que acullíen les . . 

, persecucions de que eren objecte I>er part dels elements 
dits rnoderats, un iort relleu y un. prestigi grandissim als 
mots de  Ilibevlal, igzcaldai y j ~ a t e r n i f a l  del migich triangle 
que havia de durnos la salvació. Aquexes figures no ' s  té-  
idea, avuy, del respecte, de la veneració ab que eren consi- 
derades en son mitg y per sos contemporanis; tant ho eren, 

t a n t  resplendien sos noms y sa actuació per.aquelles terres 
entussiastes. que, de la gloriola que les voltava y que  les^ 
sobrevisqué, encar avuy se'ri il.lumina tot  el  lliberalisme 
empordanks. 

Colocat per lasor t  a can de I' imponent foguera, un es- 
perit tan cilit per naturalesa com lo d'En ~ r e d e r i c h  Rahola, 



n o h i  ha i u e  dir si s'hi dexaría peridre, ni abqnina ardencia 
S; encomanaria els bells ideals de fraternitat universal. A x i ,  

. . el1 també devé Iliberal, y temps dksprés, quan v i s i t a ~ ~ r c e -  
lona el gran tribú Emili ~ a c t e l a r ,  semi-Déu en aquells díes 
de sublimacions aparatoses, en l a  vetllada que li ofereix 
I'Ateneu 'Barceloní, En Frederich Rahola es el primer en 
aixecarse pera' saludar-loab una vibrant poesía. En !'hora 
de la mort, un seu amich nos conta que encar li sembla 
veure'l en la vetllada memorable, explendit de joventut y 
fortalesa, de inteligencia y voluntat, o.mbrejat tot just el 
llavi per una veladura viril, perh ja horne de' pro y di,gne 
d '  estar entre '1s homes de pro per la gallardía ab que ha 

. , secorregut el breu cami de 1% seva existencia. Car, desapa- 
rescuda de  1; capit;l la terrible malpra exotica, I'estiidiantet 
de Figueres, passa a completar e l  batxillerat en lo aleshores, 
famós col.legi de Sant Isidor. de  arcel lona, hont t é  per 
companys d'aula als 'germans Rusiñol, a n' En Zulueta y - 
altres que han de ésser més tarf ,  com el1 mateix, homes 
notables y a b  los quins se lliga d'estreta arnistat, que li du- 
tara tant com la vida. 

. . Per cert que en aquel1 col.legi, hont fa ab.gran lluhiment 
les. assignatures, el jdvenet ~ a h o l a  sobressurt de manera 
especial en la de matemitiques, lo que fa preveure que al: 
cansara sens esforc un honrós títcil d'enginyer, carrera per 
la que sent, d'altre part, una predilecció marcada. Mes els 
pares, temerosos d'enviarlo a Madrid, entregantlo a si ma- 
teix;.tan jove encar, Ven desvíen, violentant ca vocació. 

En F~eder ich se resigna a la voluntat paterna y abraca 
.els estudis de Ileys, que f i  a b n o  menor. fortuna que'l bat- , . . 
.xillerat, llicenciantse a b l a  més alta nota en  I'edat en que 
la majoría dels estudiants tot just entra en Facultat major. 
Y tan tost llicenciat passa a la Central a doc:orarse. Les 

. . 
. ~ 

rasques uriiversitaries no'l confinen, per axo,  en un clos 
determinat, al contrari: tot desentranyant els misteris del 
Dret, dona curs a sos esplays de poeta y guanya a divuyt 
anys son primer prerni en  los j0Ch.s Florals, aleshores en la . . 
.plenitut de  ¡a seva gloria y freqüencats i e r  les mellots firmes 

' 

d e  les Lletres catalanes; y alhora que es una-mica bohemi y 
desgobernat, . a b  simpitich arruxarnent, al ayre del últim 
biguri, porta una vida activíssimi d ' ~ t e n e u  y cenacles lite- 



raris, formant en les penyes hont imperen aligons de cele- 
britat com els Bartrina, els Gres, els Coroleu, els Ixart, els 
Sardá, esgotimats pe i  la mort al bo de ses facultats, els 
Oller, els Matheu y altres, vivents encar, per ventura, y hont 
dringa y ressona la paraula ficil y colorida d e l  cadaque- 
sench, papallonejant, en errativol vol, per tots los camps 
de la cultura, enfilant y desenfilant realitats y quimeres, . . 
anecdotes y esperances, y fent sempre de la conversa una 
seducció y una lleminadura pe'ls oyents. .La prodigalitat 
d e l a  seva inteligencia y de  l a  seva ploma, la vitalitat del 
seu organisme, en plena. forca ascendent, no troben atura- 
dor: faversos y excursions, ~ s c r i u  a raig. sobre tota mena 
de materies, en revistes y periodichs, se dona als propr'is y. '. 

als forans, al art y a la política.. . se projecta miximament 
enfora, en un impuls d' expansi9 mirotejant e irresistible, y 
alhora se concentra inteusament en la satisfacci6 di'una fam, 
espiritualaguda, absorvent y fortament assimiladora, que , 

en tot li fa trobar propris y saboiosos elements nutritius: es , 

dir, fa vibrar de  tots sos nervis la seva joventut, com vibra 
de totes s e s  cordes el psalteii. Y axo, sens engunies ni 
apremis de cap mena, com Si fés la funció més normal y 
apacible; ab u n  descuyt planer y alegre que, sens ni do-  
nar-se'n compte, domestica y blega l'esforc, llevantli d'arrel 
ses urpes feridores. Axi, quan passa d 'un  assumpte a un 
altre, per antitetichs,quc sien, sembla no percebre el cambi 
d'atmoslera que S' ha operar, ni  aquel1 ressalt sobtador que 
paralisa per un instant les potencies, preparantles pera 
I'adaptació immediita. No; i n'ell, apart que tot li siga hú, 
que tot se lifassa avinent desseguida, tan dúctil y malejable 
es la seva receptivitat. 

Axb ha fetdir, ab  frasse justissima, a un:.dels seus alle- 
gats, que no semblava sinó que En Frederich tingués sos 

3 conexements repartits e n  una serie de calaxos y que quan 
. d' ells havia de menester, ab  sols estirar el calaix respectiu 

ja'ls trobava bo y a punt d'ésser servits. " .  
Per aquella epoca - com, d'altra banda, havia de seguir 

fent en tot Ileure, fins que la mort se 1' endugué-, axi 
que 'S tancava 1' Universitat, corría amatent. a Cadaqués y , ' 

+ 
allí, paladí el1 també pera '1 qui' 1 bregar e r a  un descans, 
se feya mariner y anacoreta d'ocasió: bogava y pescava ab 



.delit, sentía en la polpa de se; mans adamades 'de refinat., 
la-duresa dels rems o el cuetejar espasmodich dels pexos, 
ajegut kesquena al sol, contemplava I'inmensitat del cel, 
tremoladic de fosforecencies com les aygües qu-e tallava ab  
la carena del llahut, en les nits ombrivoles, y dormía en les 
cales o en la ,íamosa barraca de  Vil'ia Nyibil, sens altre 
despertador que' l  pzliq%tiripuich Iluminós del sol ixent, , 

. 
' 

sens altre Diana  que ll glugluteig parrupant del mar al 
.'regolfar entre'ls esculls, sens altra minestra, tal volta, que ; 
lri pesca o la caca' que 'S procuraven el1 y demés companys 

, de forades, ab  la suor dels seus fronts. 
D'aqucsta manera, 1' homp: d' aula que sols havia xuclat 

1~ sabiduría en les bresques del Ilibre, Phome de  spcietat 
q u e  sols sabia.de les flongeses regalades de la ciutat pro- 
-teica, tasta, axí.mateix, la mística y garfidora voluptuositat 
:de  les solituts; 1' aspre . arrop de les grans simplicitats ,. y 
aquell viure elemental de~s~r imi t iuo .  plens d'encicos també, 
menys blans y enllepolidors que'ls altres;perb tant o mes 

f o r t s  y prenedors. 
Y es sens dubte d aquelle's delectances y embadaliments 

- 
, gustats quan son anima era ceia verge, a .posta pera rebre 
.les més pregones y fermes e'mprernptcs, que arranquen sa 
passió, may desmentida, per la, naturalesa, sa serena espi- 
ritualitat, son ansia de perfecció: lo ponderat del seu seny, 
s o n  ample comprensió de totes les c o s ~ s ,  sa toleraricia,infi- 
riida, sa fsrvida simpatía per l'heroi an6ni.m del treball 
cotidii, y certes teoríes que, en elromintich y sentimental 
que es En Rahola, han de creitallisar k é s  endevant en for- 
m a d e  reacció contra '1s excessos antiestetichs del romanti- 
cisme, contra les desviacions antivitals del sentimentalisme. 
Talment com si ressurgís en ell, alla en.  lo pregón d e l  
subconscient, 1' esperit paga que  havía regnat per aquelles 
terres empordaneses, aquell espeiit divinitzador de tota 

. . 
harmonía y de tota forma bella, vegeu com protesta'l nostre 

. . Cristik, per alla91 1888, d e  la glorific?ció que '1s l.iterats ro- 
mintichs y sobre tot, Alexandre. Dumas, posant de moda la 
tisis en sa D a m a  de das. ~ a ~ ~ a d i a s ,  fan de  la malaltía, - . 

desordre orgi$ich, enlletgidora 'subversi6 de lléys fisiolo- 
giqucs reguladores. kTingueu-ho entes-diu a les noyes 

q u e  han de triar casldor -; I' home perfecte e s  1' home s i ,  



quina musculatura proporcionada y' bella ofereix assumpte 
a la esculptura y quin color reclama ésser traslladat al Ilenc, 
en lo 'quin S' equilibren la salut de  l a  me& y la dei cós. 
I.liure de  malaltia, no es accessible al sofriment fisich ni 
pateix aquest desequilibri entre 1' inima y ' lcós ,  que 'S tra- 
duheix en malhumor e impaciencia. Prodich de forca y 
energia, es constant .en son amm per lo mateix que no sent 
cansanci, sens que'ls cambis de temperatura ni la p.esantor 
de la .digestió.' ni un estat patolbgich permanent fassen 
presa sobre ses idees y sentiments; en una paraula, sens que 

' . . 

la temenca de la moit ni la dolencia robin espontanitat y 
frescor a s o n  afecte. L'home quin organisme es perfecte, 
esta lliure de  molts agents que obren, fatals, sobre la ma- 
nera d' esser moral quan pateix una malaltía. Quan vegeu 
un ésser feble y malaltic, generós y ple de nobles senti- t 
ments, penseu que sería molt més noble y generós encar si 

. . 
la ialkt espargís en son organisme l'equilibri y'l benestarn. 
- Y  afegeix, ab  una sotilissima clarividencia de psiquiatre: 
4' home f o r t y  robusi, ie vnajor ve~ponsabilitaide ses m ~ l e s  

- 
accions y de sos pevvyses senfinzents. Aymeu s e ~ p r c ,  de 
prefei-encia, a un homc responsable dels seas actes, puig la 
vo ' l~~n ta i  qae masa se donzina, pero la malaltzá que escla- 
vi&a l 'albz'~ no ad7net imposiczóns de 9?z'ng&». ,. , 

Heu 'S aqui una professió de  fé enterament grega! Que 
lluny esteni de la pose efectista, de les llastimes artificioses 
y puerils de  Jordi Sand, per exemple, desientides per in- 
mediates y grolleres infidelitats; q u e  lluny estem també de 

' la pietat engendrada per 1' Evangeli! , 
. , En cambi, Frederich Rahola, en consonancia ab  lo que 

: predica, com a horne sa y equilibrat,.aynia ab llealtat y fe;- 
mesa exemplars, en totes les formes y manifestacions del 
amor. Sia axb, per aque,ka inima delicada, una de  ses k é s  
positiae's glories! 

Jadoctorat ,  empren En Rahola Ilarchs viatges a 1'estran- 
ger, per estudiarhi Ilengües y completar, ab  impresions 
directes, ia seva cultura,> extensa, perbmassa limitadament 
Ilibresca encar. Fruyt d'aquexes impresions, es algún vo- 
lum interessant que  n o  hem d e  comentar aqui, , tant per 
mancd Fespay  y competencia com per fugir de nostre in- 
tent de perfilar sols una silueta intima. 
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De lo que sí lerem menció;es de quelcomque en els 
volums no consta y que 'ns revela una nova particularitat 
d' En ,Rahola: la seva distracció habitual. 

Heus  aquí que vivía a Londres y que, entre les llicons 
d'angles, I'ibservació de  caricters y paysatges desconcguti, 
I'iniciació en los estudis econbmichs, I'escriure y llegir d e  
coses literaries, el concorrer: a museus, passeigs y espicta- 
cles; encar li sobra temps, no sols pera' cartejarse profusa- 
ment ab familia y amistats, sinó per enamorarse. d'una 
londinenca que no triga encorrespondre al gentil doctoret 
empordanes. Y ve '1 festeig saborós, corn una nova ocupa- 

- ció, que En Rahola evacua sens atrafegarse, ab l a  placidesa 
expeditiva en el1 corrent. Un día, ec'criiia ¡'amiga pera do- 
narli una cita. Sobre la taula hi ha altres cartes exteses, 
esperant que s'assequi la tinta per a clburerles. +b la ra- 
pidesa ab que fa l e s  coses, quan té les lletres seques, les . . 
fica en los sobres respectius y les tira al correu. Una setmana 
més tard, els papa? del absent, que viuhen pendents del que 
di r i  aquest.setipre, reben' l~esperada Iletra. Mes, oh decep- 
ció! Esta escrita-en ingles! Y, no entenentne una paraula, 
la porten a llegir d 'una banda a I'altra, escoltant a la fí, 
a b  la natural sorpresa, quelcom equivalent a ax6: «Esti- 
.mada; t'esperaré a tal hora y en tal Ilocha ... El festejador . . 

S' havía errat de sobre, tal corn en los recursos de teatre y 
per aquesta senzilla errada s'enteraren els papas de com 

' 

, simultanéjava l'estudiant sos estudis en la capital d'Angla- 
terra. 

No es aquest l',únich epissodi que's podría referir motivat 
pel seritich badar .que en los assumptes particulars afectava 
al qui, en son paper de personatge públich, may senfía : 
fallar la leporina atenció. 

Casibe. res més hauríam d'afegir, puig, de retorn a la 
patria, ja no es En Rahola el noy prometedor de Cadaqués.; 
1' estudiant avespat y lluhit, sinó un bome, un home d' acció. 
que's  disposa a actuar en distintes esferes pera distingirse 
notablement en totes. 'Com de.fet;"la seva inteligencia y la 
seva plorna, prosseguint 1' esbranzida inicial, no se donen 
punt de treva, demostrant una capacitat d'assimilació y de . 
resistencia veritablement excepcionals. Crítica, contes, dis- 
quisicions histbriques, curlositats, problemes sociol6gichs; 



fantasies, crbniques de viatge, de excursions artistiques,. 
elucubracions morals, temes de tota mena y de tota ember- 
gadura soliciten el seu interes y '1 mouhen a escriure. En 
aquells trevalls, fets, generalment, al correr de  la ploma, 
ab lletra clara., correcta simpitica, maculidaper una que 
altra tatxadura, se revela'l llati veritable, improvisador per 
excel'lencia, facil en la concepció y felic en l'expressió, 
anch que a voltes quelcom superficial,' esfloradic del que 
tracta, sens Ilencars'hi a fons ab les seguretats arriscades 
del especialisat, mes, de  totes maneres, florit d'imatges, . 
granat de  substancia, frondói d'igtuicions, ab llambregades . 
genialment penetradores, ab fé d' apostol, benignitats de 
sant, serenork d'il.luminat, arboraments prof6tichs ... , y .  
avencantse sovint, e n  méi d ' u n  ordre, al sentiride son. 
temps, pera llenqar al vent normes de bon gust en materies. C 

estetiques, orientacions justicieres, en les. socials, y solu- 
cions noves per a vells conflictes de  l'endemia nacional, en 
lo terrer politich; orientacions y solucions que, acreditantlo. 
d e  pensador prevident, haurien, d'haver sigut tingudes en 
compte en 1' hora oportuna y per quí debía y podía ferho, 
estalviat, probablement, moltes llagrimes a ~ i ~ a n ~ a .  

Hem calificat d'infant sortat a n' En Rahola. En efecte;. 
el viure es pera el1 una funció normal y plahent, no una 
lluyta anorreadora. No hi ha contracops ni obstacles entre.1. 
seu temperament, les seves facultats y l a  realitat en que- 
han de desenrotllarse: cap reacció externa estronca violent- 
ment latrajectoria del seu instint, que pot.expandirse a b  
tota Ilibertat, e'n llarch en ample, sens limitacions de cap  
mena. El trevall mental li es extremadament facil, la seva 
angelica bonhomia li atrau totes les simpaties, sa situacib 
social li obra totes les portes, el1 no (ha d'anar afanyosa- 
ment, engueiosament, deshalenadament, darrera cap qui- 
mera, ans al contrari, es tot lo demés que va a n'ell, gentil 
y amable, com amich cridat per I'amich; y fins 1' aura de la 
popularitat li besa'l front de bon'hora y les honors que 
porten els cirrechs públichs ben tinguts, mateix que'l sol, 
de posta, quan el1 se passeja pels caminals d e  l'illeta de  
S' Aranella; venena enmantellarlo espontiniament- de res- 
plandor~. El p i s  pel món d 'En  Frederich Rahola, no t é  
més que un petit grop, que un petit nucli trigich prop del 

3 



:seu traspis; en tot lo demés, es un idili, una faula senzilla y 
~Iluminosa. Son esperit y son destí son plens de dolcors dau- 
rades, de la delicada Ilicorositat d'aquells grans de rahim 

d e  les seves vinyes, quesemblen petites amfores transpa- 
rents hont s 'ha prés y condensat un raig de sol; tot, en ells, 
e s  tonificat p'er les salabrors fr\esques de la marinada, tot en 
ells es sorollat harmonicament pe '1 cant p l i  de la tramontana 
y sanejat per son tu€,  desniador de ge'rrnes consumptius y 
d'arnes esterilment destructores. 

Fins, pera no mancarli res a n 'En Rahola, gaudeix de 
bona posició econbmica,. que, evitantli la dura y sovint 

. desmoralitzadora necessitat d' escarrassakse en busca del 
mos de p i  bisich, li permet donar lliure curs a sa natural 
generositat: 

Pera que 'S veja com asticlejaGa aquesta - adamant de- 
mil cayres y facetes en l' estoig de  positivisme burges, pla- 
nerament utilitari, del mitg social vulgar -, concediume la 
lljbertat d,'incrustar aquí un'altre anecdota, ben real y sig- 
nificativa, mes ja no c h i c a ,  sin8 digna d'ésser.magnificada 
d' un sentit simb~lich.  

En Rahola, com a ver, com a essencial amoros que fou 
tota la vida, ho amava tot tendrament; per lo tant, dintre'l 
raig abracador de son amor, no podien, mancarhi les flors 
ni els aucelli. Y no hi mancaven. En la galeríade sa demora 
ciutadana hi tenia, entre un devassall de pitgers florits, una 
bella .cacatúa: S¡-es cert que la convivencia lliga y modifica 
les especies, transfeqint quelcom íntim de les unes a les 
altres; ia cacatúa d 'En Rahola debía haverse encomanat 
certes propensions de son mestre y senyor, car era una ca- 

- catúa ... generosa. m ave ni observat que quan li queyen foca 
la gavia restes de les seves provisions, acndíen qualques 
pardalots atrevits a donarne compte, 's'avesa, axi que li 
provehien la menjadora, a buydarla desseguida, espargint a 
dretes. el contingut pe '1 sol, pera atraure a més y més par- 
dais. Endevinada la curiosa maniobra per En Rahola, se 
complavíen cada jorn, el1 y sa muller, en estimularla, reom- 
plenant una vegada y altra la menjadora y contemplant 

després  ab goig, c6modamenl asseguts en la matexa gale- 
-ría, i' entrada bullanguera d' aquella host de  golafres comu- 
\mistes. 



Paret. p& '1 mitg, en lo pis fronter al 'dels Rahola, vivía 
un bon senyor, que segurament no hauri  donat a l'historia 
altre punt de cita que '1 que anem a esmentar. 

Tenia aquest honest varó, com es natural, la seva galería 
també, en la que, axi mateix, reposava en ses hores de 
,lleure; y vegent d'ella estan lo que feyen sos vehins, s'hi 
interessi en gran manera,.tant, que un día, actuant de Ra- 
,hola y de cacatúa, tot en una peca, comenci ;d 'escam~ar  
.per les rajoles y abundosament, el llami temptador del , 

agrum. 
La banda alada, com sol succehir.ab tota mena de  ban- 

.des, tinguen a l e i o  no, a la vista d9aquell bé  de Déu de  
pastura, cuyt i  a desamparar als antichs, anch que.mes mo- 
derats amiclis, y 'S precipita en sopols a la galería del amich 
.nou: Aquest contemplava l'invasió ab  beatífica mirada; y 
ax'i que '1s tingué aplegats a tots, tanca ripidament les vi- , 

drieres y,  corredica per aqui, cop de mocador per alli, no 'n 
d e x i  cap ab  vida. Y, després, molt satisfet, entrega les ig- 
mnoscents víc'times a la cuynera, dihencli que les cogués per 
sopar. El dolor que experimenta En Rahola n o  es pera dit; 
y sempre més li fou com un clau en lo cor, el p i s  patktich 
.de la cacatúa, els pardals y el vehi. 

Finalment, en l'obra d 'En  Rahola, sblit edifici bastit, 
.en hora ben actruga, per les fades propiciés y amplement . 
.obert als quatre vents, com a punt d' unió y confluencia en 
l'altura dels elements diverses que l'integran, com un digne 
coronament o cimbori ideal de la massa completa, hi queda- .  . 

r in  l'idea y '1 projecte de  fundacio, ab  gent de la costa 
,brava catalana, en les de Patagonia-República Acgen- 
tina-, de  una colonia pesquera, ab  el nom de Nova Cada- 
qués;  es dir, I'idea 'y '1 projecte de crear en America una 
perllongació de la seva patria matexa; ilusió' la més cara 
.d'En Rahola qn sos darrers ahys y pera q&na realisacio . 
e x p o s i  atinadissims plans y feu repetides gestions, que 
hauríen, assolit complert éxit - ja que '1s poders oficials les 
havien acullides ab  manifesta bonavolenca -, si no ho ha- 
guesseri 'destorbat els trubles de la gran guerra. En aqueix 
bell projecte de  maduresa, sembla infiltrarsz ,y resumirse 
íota i'ideología d' En Rahola com a patriota, com a cada- 
quesench, com a economista, com a polítich, com a ameri- 



canista, com a'pr8pulsor de  l'acció, com a poeta d'alf vol. 
Acort final deuna  vida tan plena de sonoritats, flor darrera 
del  capcirell en el tany encar pletorich de sava y ufanía, . 
conjunta en un sol punt excels tota la potencialitat del 
home prictich y del somniayre, del que sap tenir els peus. , 

c en terra y'l pensament en les més-enlayrades regions, y ca- 
pejari, aqbesta flor inmarcibl<, com la més fúlgida y poetica 
senyera sobre la tomba del'tioble triomfador: - . Hem mentat 1' illeta de  S' Aranella. (Per que no axecar- 
lahi alli,  la tomba, en aquella illeta que fou de sa proprietat, 
als peus del seu benamat Cadaqués, a la boca del port que 
li doni  tantes voltes entrada y eixida, sota aquell firmament . 
q u e  va deixar caure una mota d' atzur al fons de sa mirada 
clara, sobre aquella mar de la que' prengué ritme y mesura; 
per que no aixecar-la-hi en aquell gran escull que sembla 
fet exprés pera servir de  base a un moniment conmemora- 
tiu, la seva darrera estada en la terra, en forma de templet 
grech? , 

. ~ -. 
.. Y una vegada, senyors,,m'.heu posat en el trinzit, a mi, 
empordanesa, de,parlar d' En Rahola, empordanes, ja dé- 
biau preveure que no sabría sotstraure'rn a la ' d o ~ ~ a  fati- 
llería, a I'irresistible preció que, encetat el tema, sobre ma 

. voluntat y sobre ma sensibilitat, havia de segutr exercint 
1' Empordi, aquella nostra terra de promisió que :l sol en- 
daura ab totes -les varietats del or, des de  1'01 groch d' unsa 
de tascó,.al colrat de  les dauradures de  retaula, que poli- 
cromen fastuosament des de  la clissica pampolera verda de 
les vinyes, a la no menys clisSica grisof argentina. de les 
oliveres, que té la mar blava extesa a sos peus, com un cel 
devallat sobre l a  terra y '1 cel ,blau bombat sobre sa testa 
com una gran mar concava; que mira navegar eternalment. . 
'-vaixells de  fantasía, - per aquelles blavors bessones 

1 d'ideal, núvols y falciots, veles blanques y gavines cendro- 
ses... Sí, fatalment', m'heu condempnat a parlarvos d'aquell 
Empordi cilidament sere yasserenador, tan ple de color y 
d'harmonies, que'ns fa amar la $6 plena de l i  vida, de  
la vida s b  tots sos maticos, gradacions y aspectes, de la vida 
múltiple y una, ab forces y fallences, ab belleses y lletjors ... 
M'heu condempriat fatalment a cantarvos son encis, que es 



mon encis, ab nota persistent y monorritmica d e  grill, a 
anarhi y retornarhi ab  I' enclavament de 1' óbsessió ... Mes, 
-subjecra jo també a l a  teoría dels cercles concentrichs, - 
no vos parlaré del Empordi en general, sinó d'aquell es- 
crupuló de sa totalit'at hont vaig niixer y que resulta ésser, 
per bona ventura, el que l i .doni origen, el que' l  bateji, el 
que li feu de  cor. Ja,haureu entes que'm refereixo a Em- 
pori. ' ~ m ~ o r i !  Al resso del migich nom evocador, s'axeca- 
r in  en vostres memories de cients, mil remembrances esba- 
lehidores y tal yolta, tal volta, una segreta esperanva en 
vostre cor: 1' esperanva de que vos aporti quelcom de subs- 

. tanció~;  un detall inedit, la versió nova d' un vcll esdeveni- 
. ment, un comentari.sens precedents encar en la llista dels 

comentaris ... Mes; si axo esperavau, jo cuyto a matarla 
desseguida, la vostra esperanva; jo cuyto a-dirsos honrada- 
ment que no duch, que no puch durvos, res d 'ax6.  Ja 'm 
conexeu; ja sabeu qui soch; y ,  sapiguentho, sabeu tan hé 
com jo de mes possibilitats y de mes impossibilitats, de lo 
que'm sobra y de  lo que 'm manca pera fer'un parlament a 
Ús y' costum de bon acadernich. 

Jo vinch del fet viu, no del tet-mort; perarrivir aquí no 
. he atravessat la serena quietesa del arxiu, sinó l'agitació 

tumultosa del carrer; mes q;e la'memoria de les accions y 
d e  les deries dels ho8ies,..m'han dit dels homes y ses dkries, 
les accions matexes; he compres el dinamisme, la forca pro- 
pulsara d'aquestes, mellor que en 1: eximen y compulca del ' 

. document escrit, en l'auscultació directa de la vida. En una 
paraula; en lloch d'escorcollar ab devota, ab sagrada per- 
fidia de  frare Renet per extra.ure de l a  pregonesa de lo 
desconegut la conrxenva de  les coses estades, m' he limitat, 
ab  tota la modestia que me permetiama situació, peró, ax6 
si; ab ulls amplement; avidament oberts, a guaytar I'espec- 
tacle en curs que s'oferia al meu devant, aqueix espectade 
maravellós que, ab  el.retruch seguit dels egoismes y les 
passions humanes y ab  1' eterna1 y feconda renovació de  la 
naturalesa, nos regala cada día y tangeneiosament el desti, 

No m'es possible, donchs, parlar a tal1 de  savi; no m' es ( ,  

tampoch possible fingir uns conexements de que carexo. 
Axi. no probaré pas de traure forces de flaquesa per aparen- .. 
t a r l o  que no soch; no tractaré p i s  d'improvitzar una eru- 



. 
dició que"portaría a vostres llavis un somriu de  llistima y 'm 

'dexar ía  a mi un escrüpul descoratjador en la conciencia. 
A vosalties vos faria riure ma ign&ent pretenció, perque 
sabeu que I'erudició no s'improvitza y perque ja heu rebut 
de  primerami tots los tresors que la sabiduría ha, pogut- 
aplegar fins avuy respecte a Empori y a mi me deixaría un. 
regust arnargantla vanitosa temptativa perque, sobre enca- 
rarme y encararvos massa cruament ab  la meva insuficien- 
cia, me desviaría en absolut del propbsit que m'he fet 
al triar el tema d'aquest parlament. Parlarnent que-cosa. 
anormalen les consuetuts de vastra casa-, s'haura de des- 
enrotllar planerament, sens cap pretenció, al  marge de tot 
estudi historich y afqueolbgich, tal com correspón a una 
senzilla expansió amorosa. Que una cordial expansió, u n a  
serie de petites impresions intimes és y no altre, lo que 
vinch a ofkrirvos sobre Empori; lo matex que podría oferir- 
vos, en definitiva,' qualsevol pages d'aquella encontrada si 
volgués contar lo que ha vist o somniat, lo que hri sentit o- 
pressentit sota 1' agulló d' una curiositat' sempre estimulada 
y jamay sat is f~ta ;  la punteta del ve1 misteriós que ha axe- 

, . cat, tot Ilaurant, ab  la fh la  de l'arada; els rastres de la 
mort que ha descobert, al violar, agosarat, les necropolis, 
els altres rastres, més persistents encar, d'una superviven- 
cia prodigiosa, en los vestigis de la qSe fou doble y tripke 
ciutat de la velluria y que are jau colgada-potser,fa dos. 

, ". mil segles, -entre les sorres d '  or  del Golf de Roces. Perque 
lo cert es que Empori, l'amortallada, es encarun misteri 

, vivent; lo cert es que, com tronch de cataleptich, malgrat 
ses aparentes de cadaver, viu encar d' una vida real e in- 
tensa a travers de les centuries y dels milastres; víu d' una 
vida gayrebé diríam brutalment vigorosa, en tot alló que 
d'ella resta y e n  tot alló que I'envolta. ~ q u e s t a  afirmació 
semblaría afectació retbrica al viatger cosmopolita que 
recorregués les vies, arranades de cases - mudes y solita- 
ries sota '1 bat del  sol, com un desert devisió bíblica,- en 

l lo que s'es posat en descobert dSEmpori  y les terres ma- 
gres, sembrades de fragments cerimichs-aspergis reve- 
lador!-en lo que'n resta encar per descobrirj mes, los  
fills del pahís; los que hem conviscut ab  la dorrnent durant 
Ilargues anyades, los qui, conscient o inconscientment, hem 



reposat y somniat a pler al cayre d'aquexa tomba mitg 
desclosa, no podem dubtar de la migica halenada que d' ella 
se  despren y que després s'infiltra y condensa, estratifi- 
canshi, com si diguessem, en imprevistes concrecions, al  
fons del caricter de la gent d' avuy, en sos trets físichs y 
en ses preocupacions morals, en sos gestes y en ses habi- 
tuts, en ses coses bones y en ses coses dolentes. 

Sí;.axí com la mare sent palpitar en ses entranyes la vida 
de son fill, axi nosaltres nos sentim viure y palpitar en les- 
entranyes de  nostra mai-e.Empori; sentim que'ns embolcalla 
repatadament lo texit protector d 'un remot perdurable; 
sentim que 'ns lliga a modalitats inactuals el nexus ativich, 
l'element de relació ab la vida originaria, que tramet a nos- 
tra sanch, elaborada tot just pera nostre ús particular, glb-- 
buls de  primitivisme Ilegendari, a nostre cor, estrebat en el 
present, anyorances de Ilunyaníes infinides, a nostre verb, 
balbetejant inexpert en les inexperiencies de 1' hora, pleni- 
tut d'ancestrals assahonaments. Sí ,  Empori viu en nos- 
alíres y nosaltres vivim d'  ella y en ella, que segueix en- 
cunyantnos y ressellantnos carn y anima, talment corn 
encunyava y ressellava ses antigues monedes, que segueix 
plasmantnos y modelantnos de faysó distintiva, generació. 
rera generació, individuo rera individuo. 

Mes, si 'ns es evident aquexa relació reguladora, 'mile- 
naria, ininterrompudaa travers de les edats y dels capgira- 
ments de tot genre que obren les circunstancies, no acabem, 
de capir la lley que la goberna, #la seva perdurabilitat, els 
punts d'enllac entre la causa y ses conseqüencies. Plana 
sobre nosaltres, inexbrinable y obsessionant, el fet, y de- 
mora en lo ignot la rabó engendradora del mateix. : 

Y ax6 deu ésser perque Empori no ha pas lliurat encar- 
al  mon els sius segreti més irnportants. Encar disputen els. 
entesos sobre la data fixa d e  sa naixenca; eticar s'exten una.. 
espessa faxa d' ombra sobre la tragedia del seu traspis. En- 
tre aquests dos extrems ni ha encar una zona d' incerteses, 
d'.indecisions, de boyra. 

Que Empori la  'silenciosa, Empori la perlitica, ava-~ 
ra de lipides, brfana de cronistes coetanis de sa desfeta, 
privada després de  poetes-endevinayres, que ah intuitiva 
preciencia follin y.  esflorin el misteri, no es pis un altra 



'Pouipeya;jayent,. tota nua y sens vels,.devant l'atonita mi- 
* rada flels homes. Oh. el Poeta, l'aclucat vident! Veus aquí 

8 lo que manca a Empori! Ja  comencen a presentirla'ls que la 
casualitat ha aproximat a ses runes, j i  corren p6 '1' mon,lli- 
bres que canten, en bells e inspirats rims-estrelles volants 

. e n l a  nit fosca, -moments y-situacions determiriats d' Em- 
pori; mes, el poeta de vició ample e integral, l 'autor de la 
nova plasmació imaginaria resumitiva, no'ns es escaygut 

.encar. Ab tot, u,n día o altre vindri. Y aqueix día, el día que 
Empori, com 1' Atlintida, tinga son Verdaguer'que, labo- 
rant paralelament ab els estudiosos, fantasiegi y pressenti 
mentre's els altres recerquen, Empori se posara en peus de  
cop,'ab astorbment universal. Pormiguejarin de gent els 

-seus carrers, vibrara del resso de ses disputes 1' Agora, se 
prosternarin les multituts ansioseg en els temples d' Askle- 
pios y Artemisa, veurin les naus de tot lo mon; al. acullirse 

I apor t .  florir els escalonats jardins deses  terraces, passar, 
entre frenetica gatzara, les filiques processons reproduhí- 
des en ses gemmes, arrecerarse la marineralla forastera cap 
a les botigues entaforades sota'ls porxes, cap a les mi- 
núscules estances de les meretrius en boga, cap a les taber- 
nes .hont, per {uatre miserables obols, han de donalshi 
L'alegria del viure, l'inspiració biquica de les canv,ons, el 
-dalit de lluytar ab la bravesa de les' ones, la f é e n  els déus 
clements, el fraternívol amor pe'ls homes. .. Oh, aleshores, 
-quan tinga son poeta revelador, corn lo sentira tothom li en- ' 
.cis vivent dlEmpori! Y les resplandors del miratg:: penetra- 
ran, aclaririn,'destriarin te1 a te1 les fosquetats que envol- 
callen la certesa. Al conjur del somni, l'evocació y desseguida. 

. la comprobació, el descobriment confirmador: Car els poe- 
tes,  corn els infants, y ab la matexa candiesaqu' ls  infants, 
tenen l'intuició de la veritat y no tenen la por al ridícol, 

n o  tenen la prudent y vergonyosa reserva dels homes fets, 
.deis rahonables purs, dels savis! qu' 1s priva d'allargar les, 
mans albes per agafar la lluna! 

Mes, tot esperant I'adveniment del poeta, graciosament 
portador de la bella prometenva, sians 11cit als profans no 
ppetes, als que no tenim ales per volar ni coratge per. en- 
dinzarnos en les pregoneses abimals del conexement precís, 

' -  síans permés als qui patim d e  miopíes limitadores . q u e  
\ 



nc 'ns dexen axamplarla mirada fins a;Jv&urehi clar en les 
llunyanies confoses del passar, en les Ilunyaníes confoces 
del .avenir, deambular un p o c k p e r  la vía que' van obrint 
els coratjosos y fantasiar ignoscentment, a l  atzar de les 
passes vagatives, entre les certeses y les incerteses marja- 
neres; síans permés als somniayres contar somnis.agens y 
somnis propis. enfilar, com granc que trobessem disperses 
d '  un d'aquells collarets que s'egles encera ornaren el col1 
de les emporitanes, les follíes preterites y noves, apomellat, 
pera fervose 'n humil present, les flors de fantagia que, al 
escalf amorós del sol, hem vist brollar demunt del sol 
d '  Empori. 

Brins de llegenda 

El sentiment de. les coses, en e l  poble, oscila sempre 
entre .dos pols: 1' amplificació maravellosa en el temps y en 
I' espay y la precisió del més inmediat actualisme. Valentse 
de la imaginació, dona curs a I'insia 2 infinit que crearen 
ab  1' home, inventant les faules prodigioses, les gestes dels 
heroíns, els cornbats d' un contra mil, e l s  encisaments m i -  
gichs, les inflors gegantesques de tota.mena, co~itradint y 
testavirant, per virtut d ' u n  principi de llibertat absoluta, 
totes ies lleys de la naturalesa; y. d'altra .banda, ésser 
limitat y subjugat per tots los positivismes que l'envolten, 
fa d'aquests positivismes lley y norma de  tota proxima 
realitat. Quan una superior cultura no l'en desvía, quan 
actua ab  I'entera franquesa de son instint barbre, aplica 
a n'aquexa pr6ximarealitat. la.menuda yconcreta ciencia 
que li ha iornit 1' chservació cotidiana, reduhint tota mani- 
festació ideal a les modalitats plistique,s del moment pre- 
se i t .  Axí, des de lo més antich fins a.vuy, el veyem obrar 

,en sentit determinat y fixe, com si obehis a lleys inviola- 
bles, dotant, per exemple. als Déus - mixirna superiorit- 
zacio de  si mateix, en lo moral,-.de epveges, ires, traydo- 
ríes ... es dir, de totes les restrictives miseries humanes, y 
en la representació física dels matexos, eii la iconografía, 
dels trets dominarits en cada rava y en cada epoca de la 
historia, axi com habillantlos successivament a la faysó que 



aquexes races, en les distintes 6poqlies, S' habillaren. Re- 
cordem, sinó, les draperies de  les estatues gregues, iguals 
en les divinitats que en les imatges deis homes celebres, 
les túniques de  nostres Magestats rominiques, 1' indumen- 

' 

taria, en'terarnent civil, en les composicions religioses de 
,, . 

1' Italia renaxentista ... Y, sens allunyarnos tant, pabordesa 
conegueremnosaltres que vestí la Purissima Concepció del 
seu poble ab un vestit de ball ple de farvalans, tai y com 
decretaven los darrers figurins. 

D'aquesta doble tirada a enfocar y a desemfocar extra- 
ordinariament, corgiren els esquexos de llegenda que d%m- 
pori arribaren fins a nosaltres pera donarnos idea de sa 
magnitut y gestes prodigioses. Figureuvos que era tan 
gran, tan gran, que tenía en La Escala, a un kilbmetre. de 
son nucli, per Ileva'nt, una de ses cales, a altre kilbmetre- 
cap a ponent, en Cinch-Claus, un dels portals de la ciutat, 
a altre kilbmetre, per mitgdia, en el caseriu de Les Corts, 
les Corts o cambres Ilegislatives, y, desseguida, pegant un 
gran salt, a quinze o setze kilometres de distancia, en La 
Tallada, la..: carniceria, en Verges, com son nom indica 
clarament, el recinte hont demoraven sesdonzelles y. final- 
mrnt, en Tor, may endavinaríau que? Donchs, no menys.:. 
que '1 tori, que la placa de braus a ús y costúm dels nostres. 
díes. Y res dihem de lo que era per  la banda oposada, o sia ~ 

a tramontana, q u i n  castell major s'axecava en Castelló -- 
encar avuy dit Castelló d' Ampuries-, quines hortes s 'ex- 
tenien sobre tota la rodalia de  Figueres, quins vergers 
comunals florien prop de  Roses, quins guaytes o vigilants 
de la mar demoraven en lo cap de Nofeu. etz., etz. 

Corresponent en altres ordres a n'aquesta !liberal topo-. 
grafia, quan los emporitans anaven a la guerra. tancaven 
ses dones en el gineceu, bastit en lo punt més alt del pro- 
montori de  Sant Marti- hont resta en 1' actualitat un bell 

, .porra1 encar en peu-, teníen enterrada en altra punt inde- 
terminat (que han cercat i b  segreta perfidia, anch q u e  
entre bulles y veres aparents,. mil generacions de pagesos), 
la portentosa cabra d'or- la cervola de Diana, ja debeu~ 
figurirvosho-; cremaven'de viu en viu a les minyones que 
queyen en baxesa sobre '1 castell. de Santa Margarida, 
sorgia'l misteriós Bruel de Castelló de la' tragedia conjugab 



d'un comte d'Empuries, tornat taure furias per haver donat 
mort a sa infidel esposa, follejaven les Goges alegrement 
per les voces del Cinyana y en les belles nits de lluna el 
poble )es sentía, si no les veya- car, com a bones encan- 
tades, eren invisibles,-riurer y j o g a r  elles ab elles, rentar 
ses robes, a grans cops de picador, en les aygues Ilisquen- 
tes, o be banyarshi y rabejarshi, tot clenxant ab  pintes 
d ' o r , y  argent ses cabelleres. .. 

Sota aquests vels de faula, barreja cabtica dels pbsits de 
la gentilitat, dels emboyra?úents mitjevals y de la barbarie. 
de totes les epoques, s'amaga la realitat dorment d' Em- 
pori, esperant al princep encisat que vaja a deslliurarla. 

La mar garca 

Una d e  les primeres coleccionistes de coses d' Empori,. 
es la mar. A b  dobleses felines, quan esta de bones, s'allar- 
gassa, mansoya y riallera, e n  la Ilongada, y ronronejant 
festosa, llepa manyagament els peus d i  la ciutat. 

Mes, quan I'inquieta '1 llevant o la tramontana, S' en- 
fada desseguida, s'estarrufa, enarca el llom y comenva a ' 

miolar amenavadora. Y acte seguit se Ilanca violent sobre. 
la costa. El m&ll grech, com un gegant masell, li para '1 
primer cop ab ses espatlles y en sos carreus ciclopicbs S' hi 
esberlen una a una les onadrs. Pero I'esperó del obstacle 
no fa mes que enferestirla y, reculant pera. pendre halé, se 
Ilanca ab  nova füria al atach. Sos &scumaralls de rabia 
munten enlayre y recauhen, fets alba pdlsaguera, com- 
un allau de néu: fays terbols y brunzents se precipiten a 
I'altra banda d'esculls y promontoris y res es ia  prqu per 
aturarloshi l'emhestida. Aleshores cal que Empori tremoli, 
car, .abrahonatla ferkstegament, com els lleons als c ~ r v o l s  
pintats en sos vasos y mosiichs, se li abat al demunt, li, 
destroca'ls flanchs a xarpades y la dexa feta una miseria. 
Rampant per la sorra acarenada de  la duna, bota per de- 
munt la mota de la carretera y cau dins l'antich port, com 
si volgués tornar a pendre'n possessió. La terra dipositada. 
a bones gruxes prop ies rompents per les vagonetes tom-- 
barelles de les excavacions, es socavada, esgavellada, arro-.. 



cégada mar endinsi,les pinedes adolescents que tracten de 
defensarla corren la matexa sort y les q u e n o  cauhen resten 
greumentferides,. desarrelades y cuytes talment per 1'ha- 
lenada terrihle del monstre. Son xuclades les platges y 
esbotzads els camins, desfetes les carenes y escatades des- 
pietadament les roques costeres ... Tot li paga son delme 
de sanch ... Y com si no mes que ah aquesta s'apaybagués 
la seva fúria, axi que ha fet el mal, se tempera pocha poch. 
Minva son udol frenetich que omplia cel y terra y atravers 
de les flotes d'escuma comencen a negrejar desferres y 
esculls ... Aleshores,~es l'instant propici; tot ran de  la Ilon: 
gada aparexen, lluhents y regalimant, petits genis marins 
que vagaregen com fol le tsd 'a~i  d'alli. Tenen la pell bu- 
rella, de color de rap y antenes igils comels pops. Son els 
braus, els pacients recercadors. Coberts ab  vestits d'aygua, 
els peus ,enclavantse. en la sorra mullada y l'csquena en 
a rch ,  espían la defallida de les onks pera furtirleshi, pera 
recuperar lo que elles, suare tot jlist, se'n han endut d'Em- 
pori. Perqué la mar, aquella mar tan dolca y ignoscent dels 
dies de bonanqa, no es res mes que una gran garca Iladra, 
úna gran furtadora; com tots los que fan guerra quan estin 
en guerra. Y t a n  a flor S' esqueyen les rique'ses d' Empori, 
tan espargides per tot, tan barrejades ab la terra, tan confo- 
ses ab ella e indestriables, que les vagonetes o e  depositaven 
n o  petita cantitat en los terraplens que van axecant a vora 
mar; y aquesta, al espatllarlos, desfi ' ls  grom.olls y terrosses 
sens esfors, deslliürant del llur englevahent monedes y 
cornerines, fragments de plats historiats, petites lucernes y 

7 .fusayoles que hi estaven empresonades, y rentintleslii en 
un sanctiamén la cara, les hi retorna tota llur bellesa y 
acoloriment abans d'endiirseles per sFmpre més cap a les 
,cambres inviolahles honi tanca sos tresors; cap allí hont 
guarda les naus perdudes, els banchs de  coral, els fosfore- 
jants restes dels niufrechs ... Per tals camins de misteri se'n 
han perdut moltes de petites helleses emporitanes que may 
més tornaran a delectar 1' esguard del home; mes també 
,merces al esguard drl homr se n' han recuperat algunes de 
les que ja estaven cond,empnades. Que aqueix, l'home, 

. . aprengué que la mar, a voltes, y talment com si tingués 
conciencia del que feya, semblava llefisquejar y ferse la . . 



, desmenjada, escupinyejant y entretinguent per les vores, 
durant fragments de  segón, el? petits objectes escamotejats. 

i 

Y d'aquexos moments d'indecisió o desgana de 1a mar, e n .  
díes de  mal temps, I'home'n feu una industria. Desafiant 
esglays y mollenes, desafiant veritables perills, més d'una 
volta, assotat el rostre per les xurriaques salabroses de 
l'aygua .y enfonqantse ewla  traydoría llequimosa del sol, 
s'esmuny per la Ilongada freda, sotjant ab mirada d'esparver 
l'anar y tornar arritmich del aygua y axí que, ab rapidesa 
de  calfred, passa la volva vermella d 'una pedra, la Ilentia 
anepigrafa, el d iu  d' ivori, el pessich de coure ... d' una ur- 
pada certera - urpada d'esparver, també-, la salva del 
perill. La recompensa no es pis,,  ben sovint, gayre explen- 
dida y casi may guarda proporció ab l'esforc y les hores 
esmercades, mes també por esciurershi una xiripa de tant 
en tant y aquexa possibilitat es l'esperanqa, l'esquer temp- 
tador pe!l pobre recercayre. Y s i  un dia l'atrapen, aquexa 
xiripa, no son pas rnerexedors de  que se'ls hi diga: Mal 
profit! -Que el furtar a la mar o a qualsevol altra forca 
cega una espurna de bellesa pera retornarla als homes, es 
no sols acció Kcita, sinó meritoria,.' Per tal, al  menys, 
tenim.nosaltres la dels recercadors de les vores de  la mar 
emporitana. 

. Els esquelets 

N'hem vist a dotzenes, a centenars, per les comes y vills 
emporitanes. Malgrat los innumerables que porta destruhits 
el rosech seguit del temps y dels homes; si fos possible axe- 
car arreu, d'una sola peca, la mortalla de terra que'amaga'ls 
que hi resten'encar, de ¿' Escala a Les Corts y d' Empori a 
Santa Margarida, blanquejaria.tot com una nevada. 

Co'nsumida la fusta d e  leS caxes que '1s contingué, con- 
sumides les estofes qne'ls abrigaren, consumida la carn, 
que fou un jorn frement y tébia, la majoría de les des- 
pulles jauen sobre la terra ubaga, 'dispostes en el s8n 
definitiu, pera la proxima pulverització, pera la disolució 
atomica, en trinzit final vers el no res de que foren exides. 
Maravella com aquexa reintegració completa ha tiigat tant 



e n  produhirse; maravella la durada d'aquexa futesa, apa- 
-rentmenc tan fr$vol,a, comes la miseria d'un os'det, incorrup- 
te, durant milers d' anys, entre podridures, inquebrantable ' 
sota'l pes mort de  milers de quintars de terra, sota'l pes 
viu de  milers de generacions en moviment, .inatacable al 

. corch, a l'aigua, a les vibracions, als ressalts de les tempe- 
* "ratures, a tots los agents destructors de tota cosa, per 

resiqtent que sia. Pelades y netes, com passades de Ilima, 
inmbbils y testes, ab blancor seguida y llustrejant de ca- ", . 

. . rretera, se despren d'exes despulles humanes un quelcom 
ullprenedor, exercexen com una pigica  atracció demunt 

. de  qu i  les mira. Dectacant, arevides, sobre'l fons musch 
del sbl I'estranya co,mbinació de ses ratlles cabalistiques, 
repetides al infinit, se dirien problemes geometrichs plan- 

-.tejats ab creta sobre un encerat, figuracions esquemitiques 
-de  pictografia prehistbrica, ab el traq simplista, embiionari, 
propi de  la ignocencia primitiva y alhora ab seguretats y 
fixesa de  sabiduries infallibles. En sa sobrietat despullada, 

. . inexornada, parlen de inicis, d'auba, de demostracions pre- 
ludials de les formes en e1 temps, y per la coqrdinació y 
encaix metbdich d'elements diverses, revelen plenituts de - 
posta, perfeccions resumitives, solució irrevocable: C o n  

-que .son res menys que '1' principi y el fi d 'un obra eternal, 
la pepa mestra del esforc de les especies! 

Malgrat 1' idea que'ls homes tenen de la mort y '1s terrors 
milenaris que'ls obsedexen quan aquexa idea atravessa, ab 
claretat espectrals de Ilampech, per sa rnassa encefalica, 
dgvant clels esquelets d' Empori, s'embrats gn profussió per 

. . erms y conreus, com migichpanorama d:ultra tomba, totes 
les agrors y tortures d' aquexa idea S' esvahexen y brolla en 

- lo cor dels eipectadors una aquietadora, una plicida, una 
. sedant impresió de serenor, de descans honest, de pauin- 
finida. No se si es p e r q ~ e ~ s o t a  aquell cel puríssim de por- 
cellana blava, sota aquell sol rutilant d 'or,  devant la mar 
voluptuosament parrupadora y '1s horitzoris d' inrnensitat 

s e n s  terme, tan palpitants de vida eterna, el sentiment de 
límit S' atrofia y la reaccio vers I'esglay y la temenca del 

, 
més enili fóra massa forcada y violent, o bé.perque 1' evi- 

. dencia de la mort se'ns ofereix, en tal moment, en forma 

..essencial, en destilació purificada, sens l'aparell macibrich, 



familiar a nostres ulls, de  malaltía, sofriment, descomposi- 
4 o n s  y transmudances repugnants, y L'esquelet descarnat, 
,p.er si sol, - missatger desconegut de  remembrances tetri- 
,ques en ta realitat cotidiana, -no parla prou directament a . ' 

n0str.i imaginació, ei cm es que nosaltres, prop les tombes 
.descolgades d'Empori, may hem vist un gest de fistich, un 
caltred de basarda, aqueix impuls instintiu que empeny a 
fugir, a rebutjar h topada feridora, a arracerarse contra'ls 
imperatius de  la por ancestral. Al contrari; al oreig suau, 
esbargidor de  preocupacions, que sembla rossolar sobre '1s 
paratge's d' Empori, S' hi ha d'afegir aquella sorprenent fas- 
.cinació de que he parlat abans, aquella mena de corrent 
telepitica, dolcament revifadora, aquells efluvis de simpatía. 
que resurten dels sots d'enterrament y 'ns donencom un 
grat de la companyia, del contacte mateix dels morts. Tant 
es axi, que a les persones més netes y escrupuloses. les 
veuríau agafar naturalment, s ens  engunia de cap mena, 
les esquerdes calcaries - netes també y pulides, -de les 
costelles, I'estranya joguina de les vertebres, els cranis sen- 
cers, pitgers un jorn hont florirea a tot esclat pensaments 
y passioneres, y quines partions dentades comenp  avuy a 
desunir, ab  ondulació filamentosa, l'empenta del nou cer- 
v41, bord y compacte, que'ls hi forni la terra. 

Nets y ajencats. els esquelets dVEmpori, corn si no'ls 
haguessem sorpr&s en el descuyt de la sevaestada, en la 
seva mortal intimitat, com si preparat S' haguessen pera 
rebre visita de compliment, no semblen vestigis missers 
d' homes y dones que foren, sinó pe.Ges obrades pera '1 Mu- 
seu o~l'Exposici6. No Se sab ab quin ocult designi- tal 
volta pe'ls efectes estetichs d'aquexa decretada exhumació 
que  havia d'esdevenilshi, pera que fessen ab tata dignitat 
y senyoria s~a darrera aparició als ulls de sos germans so- 
brevisquents-, el fad element ha volgut que la majoría dels 
esqueiets d' Empori guardessen, en son darrer llit de  gleva, 
una bélla compostura, una actitut natural y gracil, unplas- 
ticisme escayent, un cert ayre desimvolt y púdich a la ve- 
gada, que mes apar de persona vivent que no pas de per- 
sona que tants segles fa que ha dexat de  viure. Res, en les 
carnuses .fa$ immbbils, d' aquella cínica e irritant rialla 
muda que tant esfereheix en les calaveres de  tradició mitj- 



eval, res de la ganyota brutal o grotesca que les hi donen 
les concepcions filosbfiques, res tampoch d'aquella innoble 
caricatpra dibuxada en les olles que posa dalt d 'un pal el 
poble groller e'irreverent en ses grolleres e irreverents m 

bro~mades. . Ben al .contrari; els esquelets d '  Empori, im- 
mobils, extenguentse en la diafanitat del espa; ab tretc 
repetits infinidament, ullprenedors, segretament atractius, 
a b  1' encis misteriosa d' una gracia inefable, tenen una ex- 
pressió d e  dignitat y bonhomia extraordinaries. Y es que 
ells son - y axb sentim tots en definitiva, donantnosen 
compte o no-, el pont sotil extes entre duesvides, la pas- 
sada y la present, I'espill migich hont se reflecta l'imatge 
positiva del dema que encar no 'ns inquieta malgrat la seva 
evidencia, que, de totes maneres, guarda'l desti reca- 

', 
tada dintre nostra carn. 

P& ax6, al cap d' una estoneta-de contemplarlos, la co- 
rrentia del parenfíu se 'ns imposa, nos trobem en relació 
tan estreta ab  ells, notem ab tanta claretat que no som ells 
y nosaltres mes qpe distint temps d'una matexa melodía, 
que si 1' ensapegada d' un indiíerent, les incidencies matexes 
de la recerca, esclafen un crani, desjunten una articulació, 
esbarrien sobre la terca alguna ratlla blanca d'aquell con- 
junt de ratlles blanques, experimenten en la pregonesa de 
nostre ésser un dolor casi íisich. 

El brollador de font 

. Hi ha infants akaronats, diriau, per la sort, -que naxen 
e n  bona casa, son estimats y ben pexits per tots los que'ls 
volten, tothom s'esforca en presservarlos de dany y, ab  
tot, un bu€ se' 1s emporta. N' hi ha d' altres, eq c'ambi, que 
per més contresque tinguin y més miseries que passin, que 
per despits que se '1s fassén y per persecu'ssions que sofre- 
xiri, viuhen; y viu'hen sans .y forts y plens de  iallardia com 
un card de  marjada. Donchs, axí cum ab  els'infants, ab  les 
coses. També a les unes sembla ésserleshi advers el desti 
y a altres propicis els déus. . . 

. Veursu, sino. . e 

La brigada forestal que 1'Estat t é  per curadora de les 



dudes d'Empori, obría un g.ra'n solch, pera ferterra o pedra, 
en la que fou necrbpolis grega. .Mentres uns terrallons ca- 
vaven, altrrsamuntegaven la pedra arrebassada de la teira, 
altres la preníen dele munts pera durla al  carregador y allí, 
uns altres encar, la carregaven en carros, que se.1' enduyen 
cap al ~ i u h e t ,  hont S' havia de  fer ab  ella una passera. Un 
cop al ~ i u h & ,  el  carreter descarregava'l carro y uns altres 
homes tornaven a remenarla pedra pera iolocarla a m i  dels 
que després havian d'obrar ab  ella. Cada escalaborn, pas- 
sava, doncs, de m i  en mi,  per més d'una dotzena, del 
punt en que 's  desprenia de  la terregada mortuoria fi-ns q u e  
qriedava convettit en paret de fonament; y,  encar, entre 
remenada y remenada, S' esqueya, a voltes, estar díes y 
setmanes, expost a la mirada de' tothom, trevalladors, vi- 
gilants, badochs, t r a n ~ i t a ~ r e s .  Mireusi podien, uns y altres, 
per poch que hi haguessen parat ment, deicobrirlhi h=n 

. 
be '1s cares a cada una d' aquelles pedres! Axí y tot, un día,. 
el darrer home, o sía el que en el ~ i u h e t a c o m o d ~ v a  les 
pedres pera la darrera servitut, en lo moment precis en que 
Ilencava a 1' aygua, pera "odrirhi un t e r ~ a ~ l e n a m e n t ,  la  
pedra que hayia cullit de la darrera cárretada abocada, 
sentí com una esgarrifanca que volés estroncarli I'acció;. 
mes I'impuls estava donat y la pedra, fugintli de la mi, .  
volava ja en llespay y anava a caure enlli,  sobre les altres. 
pedres tirades en el fons. E l  caporal de la brigada, el llan- 
cador, que no era un senzill assalariat, y podia permetres. 
~ s o l u c i o n s  prbpies, corregué darrera aquella pedra, dispa- 
rat per una sobrada sospita. El caporal la  reprengué. Al-  
topar durament a b  les altres pgdres s'havia escantellat y 
la ferida de  l'escantelladura tenia una blancor immaculada 
deneu .  Tal com I'home havia sentit,-desvetllat per l'ins- 
tint, de sa inatenció, en el pioment mateix de Ilencarla, la  
pedra aquella no era una pedra co,m les altres, una pedra 
C6mÚ, nn esquerdall de  roca capolada, sinó un p&it bloch 
de marbre, un petit bloch de marbre ... trevallat. ,L' home 
no t r ig i  en ferse cabal de  l 'obra; per sort, una pecasen-  
cera. Representava un conillet ajocat demunt ses quatre . . 
potes y ab  les orelles exteses sobre'l llom. E n  el morrico, 
hont S' havía.# haver obert la boca, hi haiiía un petit forat; 
rin forat que, com un kinúscul túnel, atravessava tot el 

'1 





: los dipbsits de vora la muralla, hont la ciutat gitava'ls des- 
perdicis de  lluri .demores,-va descobrirlo y 1' arreplegi.: ü n  
cop estarrejat d'un fregament de m i  sumari, va portarlo 
d'una bandaa I'altra a veure si l i  volian comprar; y ningú 

v a  volerlo. Com no haviatemptat al  camper~ l ,  tampoch va 
temptar als vilatants. ~ r a  tant Ileig! VinguG, a la fí, a m o n  
encontre y jo, que m'estimo gayrebé tant la lletjor corn la 
bellesa, vaig correspondre a l'agalania donantli hostatge a . ' . 

casa meva. Y aquella vetlla, posantlo sota la gota rutilant 
. . 

de la bombeta electrica: y creuhant. els bracos com qui fa 
oració, vaig contemplarme 'S"l1argaestona. Acabada aquella 
estona, jo tenía un amich més;un bon amich que, d'alesho- 
res en aval1 me fa'ria dolva companyia. (Qui po t  negarla la 

. companyía de les coses? Les coses tenen també son anima 
y 'S despren d' elles una irradia& misteriosa tan p$n$trant, 
com un raig de simpatía humana. El qui l'haja probada. una 
volta, la companyia de les coses, may mes se sentiri sol, 

. - 
anch que no t ingaa la vorainima vivent. Y aquesta es una 
de les mes clares mostres de la misericordia divina. 

El  nbu generador d'efluvis telepitichs, era, com. ja he 
dit, res mes queun  troc de  fanch cuyt, de. terrivi de la mes 
ordinaria y no pas tant gros com el palmell de la mi.  Havia 
pertenescut a una testa, a un bust, tal  volta a una estatua 
sencera.. Are no era mes que u n  :troc de cara. Li mancava 
tota la closca y de mitg front, diagonalment, fins a mitja 
porneta de  la gaita, tota la banda 'dreta. Quedava, donchs, 
el sobrecell esquer, un ull, el nas malmes, els llavis escabo- 
tats, la barba y .tot un,costat de  cara f ins  a ran de. ccjll y 
orella. Sens dubte, a causa d'haver estat colgat en mitg de  
argila apegalosa li havia qucdat un clapejat compacte, for- . . 

tament adherit a tota sa superficie, que decorava la terrica 
originaria d' una llebrosia mes obscura, pero sens desfigu- 
rarli '1s trets. Aqucsts eren los d' un africi; pometes amples, 
nas xafat de la creu, llavis &xtraordinakament, hipnbtica- 
ment molsuts. Per ax8 jo vaig batejarlo ab el nom d '  Esclau 
etiopich. Mon petit esclau, no tenía mirada. Dintre'ls par- . . . 

pres oberts y retallats com els 4: una caretaila cbrnea plana, 
sens n i n e ~ .  Aquest ietallament dels parpres .y  son contorn . ' 

defectuós, en forma d'atmetlla, li donaven tot l 'ayre d 'un 
troc d' estatueta arcaica, perb no' n tenia '1 ximicament,' 



l 'axutesa del fer propia de lo arciich. Al contrari; es d' una 
factura ampla y granada,dl una.segura y encicadora frescor 
de intent, hont canta la vida y '1 caracter. Aquest hi , . 
es donat ab  una extraordinaria simplicitat de  recursos. Mar- 
cant I'espessor de lesnarines una fonda ratlla incisa, un al- 
tra 'fonda ratlla coronant l'espessor sensual dels llavis y 
senyalanthi la parti6. Axó :S tot; que I'obra es obra humil 

' 
' 

y sens pretencions, y humil ,la materia empleyada; humil, 
tal volta,'l'destí a donarli y 1'esculptor no esti  pera perdrehi 
hores. Potser no h a  volgut mes que fixar una impresio vo- ,. 
lant o fer un estudi per obra major. De totes maneres no ha 
trevallat ab  motlle estableit ni de  m-ernoria. Ha cobsat d' un' 
tret el natural, 1' ha Gaduhit d!un cop de dit Ileuger y ex- 
peditiu, pero aváns s 'ha  posat el model devant dels ulls. , 

. . Per .axo son obra,senzilla y tosca com és, yessa de vida; 
d'una vida trista d'esclau. Car ,  aquest fragment de  terrica, 
tan grassa y elementalment tractada per I'artista, té una .- . 
expressió de profonda malinconia. Sota i'empastat d'argila 
que li fa com una epidermis de  g r i  desigual. y fortament 
acusat, hont juga la llum viva, donantli una major sabor de . . 

5 cosa arqueol6gica., el petit etibpich de terra rogenca sembla 
plorar pev dzks, com debía plorar l'etiopich de  carn bruma 
que l'inspiri. Tal volta anyoraba la patria Ilunyana hont 
perdía la llibertat d' home Iliure; tal volta l'espatlla que se 
li havía obert carretejant, alla, e n  1'Egipte hieratich, els 
blochs de les pirimides'farai>niques, tornava a sangnar sota 
els carreus de les muralles emporitanes..: 

Que'ls temps aquellsdonen per aquestes y moltes altres 
fantasies. 

Oh, migica pr2potent del art, que axí fa arrivar, viu y 
penetrant fins a nosaltres, un dolor humi sentit o pressen- 
tit fa més de dos mil segles! 

Llágrimes romanes 

. Sembla faula, y no ho és. J o  tinch, senyors, en mon 
1 poder un quelcom maravellós; un quelcom més escas y més 

car que' l  radi; un quelcom que tal volta no tinga ningú 
més y que no podría comprarse en la botiga ni ab totes les 



riqueses de  la terra. AQuexa cosa prodigibsaes un no res ... 
unes quantes gotes de  aygua; unes quantes Iligrimes plo- 
rades, fa una pila de centuries, per uns ulls ... romans. Y no 
creyeu que parli metaforicament, sinó donant a més parau- 
les el mésrecte sentit. Exes Iligrimes que dich son Iligrimes 
reals y veres, Iligrimes caygudes de veritables Ilagrimers y 
que en lo quart o quint de  segle de segles que, a tant l a  
Iligrima, brollaren, com necessitat de ritual en una ceiimo- 
niafuneraria, no s 'han pas. secat ni evaporat, no han pas 
perdut S' aparenca y ses qualitats de lligrimes; nó, liquides 
y salabroses, tal com, les degot i ' l  dolor mercenari, S' han 
conservat durant tots aquestssegles, en lo fons del petit re- 
cipienc que les va febre. (Com s'escaygué'l prodigi? Oh, 
txn senzillamentl En l'incineració del cadiver, voltat de 
presentalles dels parents y d' infinitat de Ilacrimatoris, plens 
a bessar de les Iligrimes tarifades de les ploraneres oficials, 
el  foch reduhí a cendres y vestigis informs la carn, les ves- 
tidures del difunt y els ornaments sumptuaris; els restes de 
la bellesa o de les vanitats que havia passejat orgullosament 
ber l a  terra; per6, menyj clement ab la altivesa que ab  
I'humilitat, la potencia destructora que consumí tantes coses 
precioses, us i  d'u- certa benignitat ab  les fr&voles y de 
escassa viiua, ab  les sotils ampolletes de Iligrimes. A u n e s  
les reduhi a .  monyoqiie'ts de pastarecremada, a altres les  
axafa com tabelles de fruyta massa tendra, a altres les cli- 
velli en totes direccions, fendint ab  innümeres petites col- 
tellades la película vítrea, que defallí, escol'ada, en lo sot 
devastat; finalment, a una que havia tingut més coratge que 
les altres y havía resistit a peu dret el terrible martiri, ad- 
mirantla, tal volta, per son be11 gest heroich - l' heroísme 
sempre n 'ha  estat congriador d'admiracions, -se contenta 
ab  fbndrerli el capcirell, ab  clourerli per arreu la boca, 
afuantli y reduhintli'l col1 a una tija, a un ble retort que, 
sens forqa per aguantarse test, se blinci sobre la base. Y, 
per aquella clausura estranya, per aquella, soldadura abso- 
luta de les parets superiors del receptacle, vingué a quedar 
aquest convertit en una mena d'ampul-la d'injectable, hont 
les Iligrimes, que no havien tingut temps de-fondre's, que- 
daren de repent empresonades en un e'i,npresonament que 
no havía de tetiir fí. Y, alli,  al fons d'aquella estranyiba- 



rretineta blava, doblegada sobre si matexa, térbolament , , ' 

transparenta y obscurament policromada per 1' acció d e  l a  
terra, de.la.flaha. y dels anys. e n  conjunció; aqiiilles Iligri- 
mes reals, pioradesin temps d ' ~ " ~ u s t  o de;Caligula, encar 
avuy, désprés de passar victoriosa, triomfalment, a travers. 
de  les edats, de les races y de les supersticions humancs, se '  
mostren a nostres nlls plenes de claretat misteriosa, y per-. 
durables, perdurables com els ritus ancestrals que les van 
engendrar. . . , ,  

- 
. . N o  vull cansarvos més, senyors Academichs; no vuy 

afegir grans y més grans a.mon migich. collaret de'.quime- 
res ... .:Prou que me 'n ofereix. a mans plenes, a dojo, la Ili- 
brral Empori, pero quedi per a l t remés coratjós la fexuga. 
joya d:aplegarlos; quedi per i l t re  més entés l 'honor de 
ferhi tría en 1' explendit tresor; q u e j o  gran pena he tingut. , 

pera complir humilissimament la tasca reglamentaria que 
vau renir a bé imposaime; y al donarvos novament merces 
a tots, sols vos prech que la benignitat que tan gentrosa- 
ment aquí m' ha dut,  no 'm dexi de la seva m i  y sia viaticb. 
restaurador de mon ~enediment;  de mon penediment sincer. 

. . per lo que devia donarvos y no? vos he'sabut donar y 
alhora per lo que' vos donih, ay! ab  prodigalitat tan abusiva. 

sol's aquexa benignitat vostra, eicusant'me y absolentme 
paternalment, pot fer menys crudels pera mí, les gloriaces 
ctudelt'ats de aquest trinzit. 
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tres lletres? Era a pri'ncipis del corrent sigle quan sorti-. 
ren en ' l e s  1Iibreries dues obretes de mida y aspiracions 
m6destes, de forma pulida y vigorosa; aquells d o s  Ilibrets. 

i . . 
estaven escrits en vers y 'S titulaven Cand &/S' mesos. y 
Quafre mono¿echs; tot 'ceguit excitaren la curiositat dels ce- 
nacles literaris per venir signats ab  un nom nou y sospitós 
de  pseudonim. iQuies,  deyan molts, aquest Victor Catali. 
que ab  tanta decisió ocupa de &p y. volta un lloch d '  ho- 
nor en la llarga corrúa dels nostres literats? (Qui es?.,,. nin- 
gú '1 conexia y tot eren suposi'cions avenfurades. Aquestes. 
arribaren a un punt emociona: quan comenci a divulgarse 
la nova de,que en Víctor Catali era Ja Víctor Catali, pseu- 
dbnim de Caterina Albert y Paradis, gentil (lamisela per- 

, . 
tanyent a una distingida familia de la costa empordanesa. 
Mes ho havia acaba! aquí la sorpresa dels curiosos sinó q u e  
cresqué en proporcio,ns imposants a mida que anarem llegint 
en les columnes del setmanari j o v m f u t  signats ab lo meteix 
pseudbniin, quadros en prosa de viril contextura, d'inusita- 
daforca d'expressió, que aportaven una nota aguda, pero 
ben entonada, al concert de la literatura catalana. 

Desde aleshores la sorpresa se convertí en afanyosa ansie-~ 
tat y després en admiració ditirimbica. Pefque no més cabien 
comentaris d'incondicional elogi al acabar la lectura d'aquells 
quadros breus en que 'os pintava ab  traeos d' un vigor singu- 
larissim y ixafador, algunes dramitiques escenes de la vida 

. . rural. Y '1s critichs comencaren a comentar y,  naturalment, 
3 divagar.. Que, si l'estil del fiou escriptor se sembla al del 
frances tal o al del rús qual; que si es naturalista, que si ho es 

' massa. .. fins un ilustre poeta qu'oficiava de critich en 16 
dega de la prempsa diaria harcelpnina, potser portat per se5 
tendencies idealistes que l', hi dictaven alguns deliciosos 
e ~ ~ a i g s  de prosa sentimental's lo Emerson, o potser coac- 
cionat per l o  tradicional credo estetich del seu diari, escri- 
gbé paragrafs alarmants sobre les suposades tendencies 
d'aquells quadros quanaparegueren coleccionats en .  lo lli- 
bre Dranzes rurals. Aytal actitut ja la degué témer la es- 
criptora,quan en lo prblech d'aquest llibrc, al excusarse 
per endevantde la nuesa del concepte y fins de la frase, 

: promet a ses lectores (ella no sospitava I'alarma dels seus 
lectors), que una altra vegada les hi escriuría un llibre de  
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color de rosa,' les hi dibuxaria:un país de  vano. Mes lo pú- 
.blich seguí emocionantsz .ennies  supremes y esgairifosrs- 
visions dels D~ames  r z r i l s  y'després en les dels cay;es- 
vzzts d e l a  metexa filiació casi tots ells, encara qu 'en aiguns 
exampla la esfera de  visualitat a la vida ciutadana. En totes.. 
aquestes evocacions ipareix l'honie d'ara 9 de tots los 
temps, ostentant les t ires de ses ;j>assions y vicis; es l'home 
d' aquí y :l de qual~evol altre país, perque dintre de  la nostra. , 

espe.ciil indumentaria, nos lo  en tota sa nuesa espiri-- , 
' 

. tual. Si."l quadro resulta tetrich, si la impre'ssió que 'n tre- . ' 

yem es aplanadora, la fruició estetica es sempre fonda' sense 
que 'ns hagi arrivat la més lleu influencia malaltica o inmo- 
-ral, corn algú havia suposat; perque si axís fos, les heroiques- 
germanq de  la caritar que complexen sa santa missio en 
consrant contacte ab 1;s malalts llagats d ' i n i i a  que omplen 
los assils y presons, pr¿mpte hauríen. d' ésser recloses ab 
durapenalitat en l o s m ~ t e x o s  benefichs esthbliments. 

La gran qbra que la Victor catala produhí després . '  . 
d'aquelles dues coleccions de quadrets fou sa novela Solitut, 
una gran epopeya en prosa. Les altes qualitats que la Víc- 
tor Catali havía desrnostrat en ses visions fragmentaries  de^ . , 

la vida rural,. ?&ven en ~oiidíl t  a un grau mixim; la Ilen- . . 
gua a un suprem desplegament d e t o n s  y modalitats; lo- 
factor psico16gich, dintre de sa simplicitat, a un desenrotllo 

. , 
sorprenent; lo talent descriptiu a un nivel1 poques vegades-~ 
assolit;la forca del diilech a una concisió y plasticitat ad- 
mirables, y finalment, la trama novelesca al ideal de armo- 
nía, equilibri y natur:alit'at casi. absoluts, qu'es la norma 
dels grans novelistes. Bastara aquesta desmanyada síntessis. 
perque no podrícm resistir a continuar l'elogi en propor-. 

. . cions que no"ns permet aquest discurs, per poch que"ns pro-. 
posessim I'eximen analitich de la obra y que'ns detinguessim 

S 

al devant de la ;figura quelcom hieratica d'.aquell adorable . 

pastor.qu'epcarna tot lo micteri, ple de supersticions y sa- 
. . biesa, de la sana ruralitat catalana, en contraposició a aquella 

mala Anilna que'n representa,son odios aspecte. , . , . 

Fou rebuda ab  tots los honors la ,novela Solitzt; ha sigut ~ 

traduhida a varios Ilengües, pbtingué'l premi Fasteor$th en 
los ~ o c h s ~ l o r a l s  de Barcelona y se n' han agotat varies edi-- 
cions. Esperavem de son autor, que's  trdvava e n  p lena  



. , 

vida y'potencia productiva, altres obres magistrals, mes no.  
tinguerem q u e s t a  esquisida satisfacció . . perque la Victor 
Catala emmudí perd la novela casi definitivament 1imi;antse 
a'una curiosa i e j r i s e  (fa pochs anys).ab lo film nóvelesch 
3,000 meire-s que publica 1% revista Catalana, interessant y 
mogut a la faysó aventurkra dels niliseiables de Victor Hugo; . 
es 10 més o$osar a la serenitat y p~oporc ió  heleniques de 
Solitut. Si no 'ns dona més noveles, nos;egala, a b  un Cli- 
bri 6lanch, potser recordant aquella promesa tra'"quitisa- 
dora de  les 'animes senkibles á que suara'ns referíetn; perb'l 
nou llibre contenia versos, no prosa, y devem confessar que 
situada la producció poktica de la Victor ~ a t a l i ' d i n t r e  de 
la inmensa regio de sombra projectada per ses gegantines 
noveles, llarguesy curtes, qbeda quelconi apagada; tal ve- 
gada per axb lo novelista ha restat exit al poeta que, tot y 
possrhint gran emotivitat y domini del vers; no'ns corpren 
ab  la grapada genial de sa prosa. 

L a  robust t'emperament . ~ de la Víctor Cata12 S' ha mani- 
festat e n  un nou aspecte: lo de critich y polemista. Aquest 
aspecte que 'n podriern dir didictich, apart del moll y subs- 
tancia de les coses esplicades, sempre dignes d'atenció, nos 
presenta u n  escriptor diferent' del purament imaginatiu; tot 
lo: q i ' e s  en aquestvisió clara, concisa, definitiva, color just, 
interes satisfet al final de la lectura y constant' emoció, 
estética, es en losseus altres trevallc en prosa; un fraksejar 
inacabable en lo bual los conceptesen singulat desordre 

'' s'empenyen y encaballen; xiulen sobtadament com bales 
rases les conclusions al bÓ 'del raciocini, y d'aquest evi- 
dent desordre expositiu resulta al cap-de-val1 d e t o t  que 
i'autor vos ha convencut pe'l procediment d'amuntegar en 
les quartilles tumultuosament y sensdisciplina les innumtra- 

' bles idees que bullen en. son cerveil y '1 sediment de frases 
y pataules de  que sempre disiosa. No es  un cirfech sinó 

,' 
un elogi aquesta sincera apreciació meva. Quan la Victor 
Catala en lo prolech de sos 'Caypes vL%s exposa ab  aparent 
volubilitat (Unich punt en que 's  descobreix litrrariament 
son tempera,ment femeni) les qualitats y defectes de la criti- 
ca, arriba a iasana conclusió de queaquest'a no influeix ni 
pot influir en la !orrnació iugusta del:es=riptor; quan en Son 
discurs presidencial dels Jochs Florals de Barcelona de 1917,  



nos parla entre altres coses de la disputa entre joves y vells, 
ab  ben poch acert plantejada dins del nostre camp literari, 
se  decanta per la generositat y la concordia. En un y altre 
treball, jquina abundancia d'argumentació, quin devassall 
de  frases y paragrais.que a la fí 'ns rende$en y 'ns conven- 
cen com no ho faría lo silogisme millor construit! 

En lo-discurs que acabeu d' aplaudir noesurt l o  polemis- , 

ta sinó l'obcervador y aiuest, nos dona lo millor que té: la 
rara qualitat de  veure ab  justesa y d'explicar ab  expressió 
admirable. En aquest discurs, d'acort ab la piadosa consue- 
tut, la recipiendaria f i  Velog¡ del antecessor;. lo seu treball, 
constitueix una explendida miniatura psicolbgica del plorat 
Rahola y ensemps un cant a la terra empordanesa. Tal  
vegada seg& lo llohable exemple de 1'Academia Fran- 
cesa en la qual los. discursos d'entrada se reduhexen al 
recort del company desaparegut, la Víctor Catali hauria 
pogut fer punt al'acabar aquella substanciosa necrologiaque 
realment ja cqns'tituheix una obra acabada; ningú com ella 
ha estudiat a n' En Rahola en un aspecte que' n podriem dir 
maternal perque recull, no la seva obra literaria que aquí 
metex ja ha sigut sibiament analisada per lo nostre com-' 
pany senyor Carreras y Artau, sin& la naxenca d '  En Rahola, 
sa infantesa, sa bollidora joventut traspuant irresistible 
simpatía, tota una vida plena de bondat y entusiasmes, que 
ha de. restar perpetubda com a model ideal per la actual ge- 
neroció 9 les.viiient&s dccidexin apartarse de les co- 
rrents de sbrdit egoisme que avuy les arrocega. 

Mes, no del tot convencuda "de que 1' estudi biogrifich- 
psicolbgich d'en Rahola, constituhexi, el1 sol, lo tons del 
seu discurs d'entrada, ha. volgut posarhi a continuació la 
explendida toya de sensacions emporitanes que, en molts 
anys d' adoració contemplativa, ha cullit en les r ines  sagra- 
des de la antiquíssima colonia. No les  vull profanar ab  pa- 
ragrafs de crítica pretenciosa o impertinenta; tant 301s 
"'aspirar6 goludament la suavissim aroma com ja haure" 
fet tots vosaltres a hores d'ara, per acabar proclamant la 
perfecta, armonica y subtilvarietat d'aspectes que conté la 
obra literaria de  la Victor Catali y tatxar definitivament ab  
un energich trac de ploma lo calificatiu esparverant ab  que 
alguns crítichs volgueren encasillarla. 



Senyors: Vos agrahexo 1' honor que m' heu dispensat al 
: .escullirme per donar la benvinguda en nom de la nostra 

-corporació, dues , voltes secular, a la insigne escriptora 
qu'avuy honorem. Per primera vegada', en terres hispini- 
.ques, lo llindar d' una Academia reyal e .ilustre es travessat 
per una dama. ~ersonificació de la més alti gloria literaria 

, .que cap abre dona hagi lograt en la nostra teira y 'dotada 
de  totes les virtuts humanes jcom s'havia de negar 1'Aca- 

.demía de  Bones t le tres a obrirli d e b a f  a bat ses portes? 
Gracies vos donem, a vos, insigne autora de  S¿lilul, perque 
alratificar avuy solemnialment la "ostra consagració als es-. 
tudis literaris e histbrlchc de Catalunya, nos porteu una 

cor ren i  .pura, fresca y perfumada, un sanitós'al& de vida 
procedent del rnigich , verger de l a  prosa i'maginativa, 
ahont bastíreu lo vostre rnoniment literari &e pevennizls. 

jBenvinguda y per molts anysl 
, . 

He urr: 


