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lMPfiEMTh DE LA CASA PROVINCIAL U U  CIHITAT 



LO CEKVANTISME EN LA REAL ACADEMIA 

DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA 

xE1 grande Horntro no cscribió en latiri porquc ei-it 

griego, ni Virgilio np escribid cn gricgo porquc era 1:i- 
tino. En resolución., todos los poetas antiguos escri- 
hicron en la lengua que mamaran en In leche, y no 
fueron a buscar las extranjeras para declarar la a1tcr:a ' .  

de sus conceptos. Y, sicndo esto así, razón sería :;e 
extendiese esta costumbre por todas las naciones. y 
q u e  no se desestimase el poeta aleman porque cscribc 
eii su lengua, ni el castellano, ni -n el vizcaino que 
escribe eii la suyaa (CERVANTES, Don Wiiote, 11, 16.) 



Senyors: 
Senyors Acad61liichs: 

Segons l'article 29 dels nostres Estatuts en l'any acade- 
mich en el qual se deu renovar la Junta de Govern, s'inau- 
gurari '1 curs ab  una sessió pública en la que's dedicara 
un sentit clogi a algiin dels acad6kichs morts en lo passat 
trienni, o bé, en el cas de no haverhimotiu, 3 llegir un tenia 
propi de les tasques a que's dedica aquesta Corporació. 
Reformat aquest article en 30 de juny y zo d'octiibre de 
1921, ab  motiu de celebrarse ja aquestes sessions que 

, . 
driem dime nnecrologiquesr, resulta que les inaugural$ van 
a cirrech dels academichs per ordre d'antiguitat, y '1s tre- 
bails que's llegexen se dexen a ilur arbitri. Aquí teniu 
explicat lo per que vinch a complir aquest deure, y pos:it ' ' 

a escolIir Un tema, he recordat, tot seguit, lo que va d ime ,  
en aquest mateix lloch y en festa per a mi memorable,* 
qui representava a aquesta R. Academia eii aquel1 moment, 
fentme. saber que .jo, hauria d'oficiar en l'ara axecada per 
aquest cenacle a la devoció de Cervantes, y, al  ensemps, nie 



-.S- . 

deya que de (~sacerdots gelosos en aquest ministeri no ii han 
inancat nlay a la nostra Coilfrariaa, y 'm retreya '1s noms 
d'En C,ortejon y $En Bonsoms,' inoblidables per a mi, 
car l'un in'insinistri en los estudis ccrvantins y l'altre 'm' 
féu conexer molta bibliografía referent a aquest ram; per 
axb no es d'extranyar que, en l'acte d'avuy, acopliles 
meves aficions literaries ab  l'historial d'aquesta Corporació 
y desenrotlli '1 següent tema : «LO CERVANTISME Y 1.A REAL 
ACADEMIA DE BUENASLETRAS DE BARCELONA*. . 

Cert que, al dir d'alguns esperits sutils, no s'ha dis- 
tingit molt aquesta Corporació en pendre part en ,festes 
cervantines, y, al  meu entendre, ha fet molt bé, per qia&t 
axi no ha demostrat una exaltació fora de. lloch y impropia 
del nostre temperainent; pero, perque 'S ,ve@ que no ha 
estat renyida a b  l'aulor y admiració vers el celebrat nove- 
lista, dividiré '1 meu treball en dues parts : 1.'. Sessions en 
les ' quals s'ha tractat de quclcom referent a Cervantes; y . 
2.&, Academichs qu'han fet obra cervantina. Y després 
de conegut axo. se veuri que la nostra Academia ha fet 
més per l'escriptor alcalai que per altres enginys de la terra. 
catalana. 

* * * ,  

Segons les notes publicades per En Niret y Sans refe- 
rents als dos segles de vida academica,z en la sessió dc r.' 
d'abril de 1871 se va donar compte d'una proposició endre- . 

cada pel biblibfil Francisco López Fabra, promotor de la 
reproducció e n  facsímil de .les edicions pdilceps del Don 
Quijote;Qn la qual se demanava a aquesta Academia que 
prengués, sota '1 seu patronatge, la dita publicació; axí 

' 

fou, per qiiant en la festa celebrada al  Ateneo Catalán en 
, . iz d'abril del mateix any, el d&te ~ i i i  y Fontanals, pre- 

I : El no \.cure cl iidm de  N'rsidre Uoiisn~iis eiitre '1s acsdbiiiidis 
q"'haii fct quelcom referelit Cervaiites es degut a que, ab tot  h i  saber 
molt de cervantisme. mny va escriure cap treball referelit a aquesta 
materia. Ve&", a propbsil ü'asb. el meu estudi La obva litevaria de 
Crriianles. (B~rcelniin, T~iip. de la Casa l i a v .  de Caridad. 1917:  pp. 8-12.) 

z .  Dos siglos da vida r<c<cddmica., (Roletíii de la Real Academia de , .  
IJuenas T.etras de Rarcelnria. x v ~ i .  p&s. 10, 92, 168. 248 y 305.) 

3 .  Aqueita edició fototipogrkfics va editazae a Barceloiia e11 1871. 
9 -&.acabarse eii 1873. 



sident de la nostra Academia y de la Secció de Literatura 
' 

del csmentat Atenku, va iiegir un breu ti-eball hont ens parla 
- 

del Quixot, de Cervantes y de l'edició que s'anava a comen- 
car,' y altres honorables academichs, com Kubió y OrsZ 
y Vida1 y Valcnciano,s van llegir sengles ~ o m ~ o s i c i o ~ i s  dcdi- 
cades al  escriptor castelli. 

Podri  dirse qu'axb es ben poca cosa per a demostr;ir 
la nostra admiració vers a un geni com es Cervautes, pero 
just es que digui que, si bé es cert que'l mobil de la nostra 
Academia es el conrku de S'Historia y de In Literatura, 
no es menys cectque dku espccialisarse e n  tot q;ant faci 
referencia a Catalunya,~ y per axb m'explico que de manera 
seckdar ia  les tasques d'aiuesta ~ o r ~ o r a c i ó  sien dediwdi:~ 
a cstudis que no 'ns atenyin tan directament com els de la 
nostra terra. Pero, ab  tot, féu un acte únich, seriós y fle 
rebeldía, trobant ridicola y poch apropiada l a  data del S 
de maig de Igoj  per a la celebració del tercer centenari 
de la .nbvela el Don Quijote,s y creyent més propera a l  dit 
fet la de primers de janer,Ql dia 2 1  del esmentat mes va 
celebrar scssió extraordinaria, y no..trobant propi '1 seu 
estatge social, va rcunirsc a la biblioteca del biblibfil N'Isi- 

I. VCgis Bolalin de la Riproduccidn foto-li$ográlicn de la $vimeva 
edición de Don Quijote de  la Munchri. '(Barcelona, maig dc 1871, n.= 1.) 

a. A Cevvialates (poesiii). VBgis Boletin d e  la reproduccióii. etc. (Bar- 
celona; agost dc 1x7,; n.o 2.) 

3 .  Escwar,  treball en prosa. Vegis Boletin de la reproducción. etc. 
(Barcelotia, febrer i ic 1872; n.o q j  

4 .  "Art. 1 . O  El objeto de la Academia ES cultivar las btllas letrirs 
en general, y, especialmente, aqiiellosramos dcl sabcr que más pueden 
coiitribuir a iliistrar la Historia dc Cata1uiia.u 

5. Cal recordar qu'en el preambiil del K. D. signat yel Rey en 1.' 

de geiier de 1904, y puhlicnt en la Gaceta de Madrid del dia 2, sc llegeix . 
que i c e  cumplirá en mayo de 1905 e1 tercer centenario de la aparicióri <le 
u n  libro cuyo sólo nombre supera al niás alto encomio quc de su. mérito 
se ii~tcntara, el Quijoten. 

6 .  Eri la primera edició dcl Do8 Quijote s'hi veu la lliccncia donada 
pel Rey. datada a Valladplid s 26 de seternhre de 1604; cl testlnuni d i  
les errad%, a .4lcali en  1.l de desembre del dit any, y la taasa. cn Vall;r- 
dolid, el dia 20 del esrnentat mes y.aiiy. Axb vol dir que'la Últims dics 
del any, o a prin1e.r~ de janei., va posarse a la  venda I'csmciitat Ilibre cer- 
vaiiti, y no pel rnaig, cani aiii '1 R .  11. VPgis el llibrc d'Eii I<odrigii<:z 
Mariii, El <Quijote8 y Don Quijote c& América (Madrid, i g r i ) ,  y cii la pagina 
33 es diu que a 2s de iebrcr de 1605, ?Pedro Gonzálcz Rcfolio presentaba 
a t i  Inquisición para su examen cuatro cajas de libros, en una de las ciialis , 
iban ucinco Don quixotte de la rnnnclino, que enviava a bmhica:  a 26 de 
iiiarc, En Joan de Sarria, en va enviar vintisis, y dcsprts quaranta, y en 
abril, tretse. 



Sre Bonsoms, possehidor de la colecció cervantina niés 
important d d  món, y en aquel1 sumptuós lioch, presidits 
per un bust en bronze.de Ccrvantes, y voltats d'innombra- 
bles exemplars de les obres d'a.quest, els allí reunits van 
sentir de -1lavis d'En Cortejan alguiies frases dedicades a l  
celebrat liibre cervanti, y dcsprés va llegir algunes notes 
comeiitant textos dels primers capitols del Don Quijote;' 
En Carreras y Candi va tractar de bibliografía quixotesca 
a Catalnnya,% y i'acadhmich electe, En Miquel S. Oliver, 
va donar a conexer un treball 1-eferent al centenari que ... 
snava a ce1ebrarse.l 

Aquestes són les dues extraordinaries sessions celebra- 
des, per acort de l'rlcademia., en honor a Cervantes: Ara 'm 
toca eciiientar les recepcions d'a.cad&michs y les sessions 
urdiilaries en les qualss'han llegit treballs dedicats al dit 
autor o a la seva obra. 

Si la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 
es continuació de la «Deis Ucsconfiatss,* y aquesti.  ho cs 
de <,la Descorlfiada~,G -cal dir que l a  psimerk vegada qu'en 
una sessió va llegirsc quelcom de cervaiiti fou en la cele- 
brada en 25 de mar$ de 1703, e11 la qual En Xanuel Vega 
y de Rovira <<féu presentació d'uns divertits versos sobre 
les aventures de D. Quixot al hostal que lo cavallcr de la 
Manxa prengii6 per casteU encantata.-En. la sesció cele- 

. . brada en 30 de maig de 1873 En Mili y Fontanals val le-  
gir, un xich reformats, uns articles qu'havia publicat en 
cl Diario d e  Barcelona, hont estudiava a. Cervantes com 
a critich y com a rornku; y en la matexa scssió En Manjarres 
també va parlar del famós alcalaí, <;fijando, coi1 muchos 
visos de probabilidad,, ¡a fecha en que entró en Barcelona». 
- L'eminent psiquiatre l'i y Molist, en la sessió del 1 . r  de 

r .  ,EdiciÓ en sis voliiins. El piililer fou piiblicat cn ig05, i I'6ltiin 
en 1913. -. 

9. V&+s I l ~ u s l v ~ c i ó  Catalana. (Rnl-celona, 2 2  d c  gener de  1905. 111. 
n.o 86.) 

3.  Vegis Bwlraczó Calala+za, iiúinero esiiieiitat. 
q. blo~ivi '  u I ~ R A s ~ ~ ,  La A ~ u l l a n ~ i a  dsls Dasconfiuls. (Holetiii d e  la 

Real Acadmnia d e  Xqeiias T.etr:rs de Rariclmia. xvir, i i .0  65 ,  pAg 1.) 

5. C"RRERAS P RULBENA, C o f l s l i t ~ ~ i ó  y A ~ f e s  consemadcs dc la Aca- . 
denaia Derco.njiadn, idnomcitadn l~cmbé Escola y Academia dels Desconlials. 
(Holetiii d e  la Real -\cndeniis de Biieiia? Letrkrs dc Uarcelolia, sxrr. i i .o  74, 

% pkg. 226.) 



. . 
inaig de 188j, va donar a conexer alguns capitols de :la' 
seva magistral obra Primores del Don Quijote;l y cosa igu:d 
féu En Cortejon en la de. 1.' d'abril de 1905; ab  alguris 
fragments de l'introducció del primer volum de la seva 
monumental edició del més celebrat dels Ilibres cervail- 
t i i l ~ . ~  -En  zo de maig de .1917 vaig llegir el meu discu:rs 
d'entrada, y com que creya que'l aonarnle un lloih eiitre 
vosaltres ho féyeu degut a les meves aficions al immortal 
escriptor castelli, p e r a x o  vaig tractar dlaquest y de la 
seva obra; pero haig de dir que no ha estat ei"meu l'únich . ' '  

discurs de recepció en el qual s'ha desenrotllat un tema 
cervanti, car tots rccordareu qu'en zr  d'abril del any ~ . .  " 

següeiit I'exquisit poeta Apeles Mestres vallegir  iii1 iiite- 
rcssant estudi rcferent El color en el Quijote, hont. tot fent 
atinats coinentaris, acabava demostrant que'l ({vertu era '1 
color prefefit per l'eximi novelista.-l' com si tot axb fos 
poch, en la sessió de 19 dc..fel>rei- del a n j  passat el iiter:rt 
Lluis Carles Viadi y Lliich va deseiiro'tllar el tema iDe~:d  
amichs, en  Miquel de Ceniantes, a Barcelona?, y en 23 cle 
niars últim donava lectura d'un altre treball referent a 
quina impremta visita l'insigne escriptor a la nostra ciutat. 

Y ara, conegiides les sessions celebrades per aquesti 
Corporació en honor de Ceryantes y aquelles altres, en 11:s 
quals s'ha tractat de quelcoin relacionat ab cll, passo a 
ocuparme de la segona part del meu treball, hont esmeti- 
taré '1s academichs que tencn un lloch corresponent en la 
nombrosa bibliografía cervantina. 

Una de les personalitats - literaries de .  mCs relléu en el 
seu temps, fou En Montiano y Luyando,% pero no figura 
entrz'ls admiradors de Cervantec qu'han pertangut a 
aquesta Real Academia, siiió qu'cs una de les -poqui:s 
representacions qu'hi ha dels ccrvantbfobs, y axo's  veu cle 
manera clara y que no dexa lloch a dubtes, llegint 1'Apro- 

r .  Harcclnlia; Iiiip. Barccloiicsu, 1886. 
2. Phgq. T X - X V ~ I I ,  les quals compriniii : Inlibduccidn. Diccionwio 

del Quijote y Maniiscvilo del Quijole.  
3. Fo~i no~i,ecist acadhinich honorar; eii i., dc maig de. 1 ~ 5 2 .  



vació qu'escrigué per al llibre de Fernándcz dc Avellaneda, 
impres a Madrid en 1732. hont diu que qui conegui '1s dos 
textos quixoteschs (ningún hombre juicioso sentenciará a 
favor de lo que Cer'vantes alegau, fentnos saber qne'l ca- 
ricter del heroy manxech es igual y que'l tipus del escuder 
ha millorat en la continuaci6, .per quant uno obra Sancho 
de cuando en cuan.clo;como el autor; en lugar de obrar y 
hablar este siempre, como Caiicho». 

Si '1s gerinans Argensolas, ab -1ot y scr aragonesas; 
. ensenyaren 51s matexos castellans l'elegancia de la llengua 

de Santa Teresa, quelcom per l'estil pot dirse del emineiit 
. . .  Campmany y Montpalau.' Fou un veritable gramitich en 

el recte senlit de la paraula, y un fcrm conexedor del lexich 
y de la literatura castellana. La seva obra l'eatio histó- 
rico critico de la elocuencia españolaz es una de les primere 
antologies publicades, y, com pot suposarse, hont estudia'l 
llenguatge y estiI de Cei-vantes ens din qu'es elegant, per- 
fecte y únich. 

Al tractar dels coinentaristes catalans en l'obra de 
Ccrvantes no s'ha de dexar en'oblit el nom d'En Bastus 'y 
Carrera3 qni va publicar un volum ab  ilustracions critiques 
al Don Quijote ab  el tito1 dc Nuevas a n o t a c i o n e s , ~ o n t  hi 
v e y h  una continuada copia de  les notes de Rios,5 Pelli- 
cer6 y Navarrete,? si bé en 1'Advertiment ja 'ns ho senyala; 
pero també hi trobem quelcom de nou, com, per exemple, 
al  tractar de les lluytes en camp clos, aldescriure '1s tor- 
nejos y qualques notes histbriques. Cert que'l treball -del 
nostre acadhmich no s'ha de celebrar igual qüe'ls dels altres 
comentaristes esmentats, per quant en aquests s'hi veu 
més erudició, més conexemcnt y mis lectura, pero no per 
axo .s'ha d e  menysprenar, .fentli '1 buit; imparcialment, 
haig de dir qii'En Bastus no ha de figurar en primera linia' 
entre '1s comentaristes cervantins, pero si s'ha d'esmentar 

1. En 19 de deseiribri dc i78r fuu adnibs com a acadbrnicli super- 
nunierari. 

2 .  Madrid, 1786 y 1794. 
3 .  Nomenat acadrmich en 15 dc setcmbrc do 1835. 
4. .Qyiitre fasciclcs impresos per la Viuda i i i l l ~  d'en Corchs, C" 1834 
5. Don Quijofs. (bladrid, Ibarra, 1780.) 
6 .  Don Quijofa:[Madriil, Saiichn, r797.) 
7 .  Vida de Ceivanter. (Madrid. Imprenta Real. 1819.) 



entre aquells qu'han aportat quelcom per a 1'aclarime:nt 
del text quixotesch. . . 

Una de les glories més pures de les lletres castellaiies 
a Catalunya fou aquel1 critich de mirada. capdal y elegant 
estilista, e1 qual va morir quan tot just comencava a donar 
a conkxer quelcom del seti talent : En I'au Piferrer.' Dos 
anys abans de morir va publicar una ciantologia d'escriptors 
castellansi),? y, a ldavant  de cada text, hi anava unestudi, ' 

cosa semblant a la feta per En Capmany; entre '1s prosistes 
qu'analisa hi ha Cervantes, y '1 judici qué' fa d'aquest . es 
tan atinat, tan just, tan admirable, que per trobar cosa 
igual hem de llegir els escrits de Heine" bé de Valera.( 
No slentreté estudiant el lexich, ni fent critica a la menuda, 
sinó que va directe cercant l'anima del heroy. Quasi diría 
que fins qiic'l malhaurat academich no va escriure '1 seu 
cstudi cervantí no s'havia fet critica seriosa en llengua 

h castellana parlant del immortal escriptor. 
Encara que sia solament com a constancia, per haver 

fet u n a  poesía dedicada a Cervantes, haig d'esmentar a í  
qui fou President d'aquesta Corporació, el famós poeta 
qu'amagi '1 seu nom pel buculich pseudhnim de <<Lo Gaiter 
del Llobregati)." , . 

Els treballs fets per IvIiIi. y Fontanalso referents a Cer- 
vantes, a b  tot y ser pochs y curts, no dexen d'haverhi. 
aquella intuició y claretat en veure les coses, característica en 
els escrits del emibent mestre. Fullejant el Diario de Bar- 
celona hi trobarem dos articles publicats en 1854,. hollt 
estudia a Cervantes com a .  crftich y com a r ~ r n é u ; ~  molts . 

I .  Fou iiomenat acarl&mich en 24 de febrcr dc 1844, essent destinat 
~ ~ 

a la Siccid de I>iteraturs. 
2. Cdiisicoa es$a%oles. (Barcelona, Corchs; 1 8 ~ 6 . )  Anys mfs tart se 

reprodui I'studi dedicat a Cervaiites cii Esludios d a  critica. 1Rarcelona. 
ifs,.) 

3. DOS Quix018 uon La ilfaxchn. (Stuttgart, 1837.) 
4 .  Sobre el Quijote y sobre las diferepilas manavas d e  comentavle 3, 

juzgarle. (Mnclrid. Kivadeneyra, 186~~.j 
5. Refereiit a aqucsta poesla feta per Rubio y Ors, vegis la nota 

n o  2 dc la p i g .  g. Fou nomenal arcadbmich honorari cii 2 de jiiliol de 1842. 
y nurncrari, eii 24 de fcbrer de 1844. 

6.  En la sessih de 8 d'abril de ,845 va ésser adrnbs com a acad&mi<:h 
reddent. cntrailt s formar part de la Secció de Literatura. 

7. . Aquests dos articlcs porten els titols de : De le critica literaria 
d c  Cerualzlas y V<sisiladoves de Roma Ceruantes, publicats en 7 y r3 de juny. 



anys 'mes tart va pendre part, representant a lanostra Coyr 
poració' en la festa celebrada al  Ateneu a b  mofiu de l'inau- 
griracib de I'edició del. Quixot feta per,López Fabra, llegint 
un brcu parlament, hont diu unes poques coses dedicades 
a l  esrnentat llibre.1. Aquests dos treballs va publicarlos 
en 1874 en la Revista balear,".fegintne un altre, y tinch 
de clir que, ab  tot y llegirse ab  gust y veurc la magestuosa 
critica ,del savi professor, hom celebrara mes i'estudi hont 
parla de Cervantes com a critich, hont diu q u e  vist per 
nquest cayrc s'hi observa una triple personalitat. ' . 

El1 Friancisco Florcs Arenas3 fou 1114s qu'erudit, fhcil 
poeta, per axd '1 seu nom savinteja entre '1s d'altres escrip- 
tors d'aquella epoca prbdiga en festes cervantines. , Qui 
passi '1s ulls pei les. vetllades celebrades a Chdiq comme- 
morant l'aniverssri de la mort del autor de Galatea,' hi 
veurh Una carta de ultra tumba y El ingenio y 111 $obveza, 

' composicions abdues que, al dir d'un assistent assiduu a 
les dites festes, foren celebradíssimes. 

Fou. En Bofarull y BrocaL un veritahlc escorcollador 
de les gestes de la nostra historia y, al ensemps, un Eerm" 
cultivador de les belles Iletres; l a  seva obra es múltiple, car 

. va ésser periodista, dramafiirg, historiador, filbleg y crític 
literari. Ara solament m'interessa '1 presentarlo com , a 
cervaiitista, y encara quc sembli que no I'hi encasa aquest 
clictat, haig de dir que, en realitat, ha de figurar en tata 
bibliografía dedicada a esmentar els estudis hont s'analisi 
l 'obra de Cervantes, y aleshores se citar& '1 nom dcl nostre 
scademich y 'S d i r i  que'l treball que figura en l'edició del 
Don Quijote feta a Barcelona per Aleu, en 1879, es una . , 

pagina interessant, hont potserk'hi veu inés obra d'histo- 
riador que de crítich literari. 

Si fes un estudi cronoldgich dels traductors del Quixot 
cii llengua catalana ocuparía '1 lloch primer l'acaden~ich, 
lionorari Magí Pers y R:rmona," qui, en la seva Gramdtica 

r .  Vegis plrg 9, nota n o  , J .  
2. 15 de deiernhre; porten l'epigraf dc Algo relativo a C~rr;anics. 
3 .  Nonieriiit acadiliiich orresl>oniiit cri 29 de mar5 de ,850. 
q. En 23 d'abril de 1874 y 1875. 
5 .  E l e ~ i t  acudbmicli de iilrncro cn 4 de  ninrc de 1852. 
6. Ad!n&s.corn a acadkmicli de núrncr? o rcsideiit en q mar$ dc 18.52. 
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catalana-castellana,' s'lii veu un fragment del capitol 18 de 
la primera part del Don QzGjote en la nostra Ilengua. 

Fóra im~erdonable oblidarrne d'esmentar el nom d'un 
celebrat catedritich de Retbrica y PoCtica del lnstitut de 

' 

Barcelona, En Col1 y Vehi.z Entusiasta com poclis de la 
filosofía del poble, y de les. frases y modismes que broden 
les scves conversacions, se passi niolts anys recollint cls 

refranys que trubava usats -en els autors de Castella, y, 
con1 pot suposarse, un clels llibres explorats fou '1 Quixot, 
publicant, de primer, en la Revista Popular, una serie d'ar- 
ticles a b  el títol de Máximas y refranes del Quijote,3 essent 
aquest trebali coni el tanteig del llibrc qiic va publicar poch 
després, intitulat Los refranes del Q u i ~ o l e , ~  liont comenta 
prop cle tres cents refranys; també en Didlogos literarios' 
se troba qüelcom interessant com a comentari al tcxt He 
l'esmcntada novela. 

El director literari de la famosa biblioteca dita de Kiva- 
deneyra, En Bonaventui-a Carles A r i b a ~ , ~  també té un llocb 
entre '1s cervantistes, car es l'autor d'una molt interessant 
biografía del cximi fill d'Alcali y de notes critiques refereus. 
a la seva obra.' El treball del &re academich es seriós, 
jiist, equilibrat, ben pensat y escrit en admirable estil. 

L.'Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera fou una de 
les entitats culturals catalanes hont més se va sentir la 
cervantomanía i ~ n  xich exaltada, y iin dels escriptors tarra- 
gonins inés cervantista fou N'Hernández de Sailahuja,8 y al 
costat d'aquest s'hi aplegaven altres, com Ixart, Opisso, 
Martínez y molts més, els quals eren els literats que mCs 
sol>resurtien en aquel1 temps. Fullegeu Ics publicacions 
del Ateneo desde l'any 1870 al  1880 y vcureu '1 noin del 

T .  Barcelona, A. Berdeg~iei. 1847. 
2. Elegit acad8iiiich nriiiieiari cii 4 dc octubre de 1 8 6 ~ .  
3. Barcelona. 1873: 111, i i . 8  115-117, i w ,  124  y r z g .  
,l. Barceloiia. Impr. del Diario d c  Barcelatia, 1874, 
5 ,  Barcelon.i, Juan Bastinos e hijo, ,866. 
6. En 17 d'octiibre de 186r se'l va nomeiiar de la coiiiissió de la 

Academia a Xadrid. 
7. Vhgis la Vida de Cemanlas en el volum prjrner de la Biblioteca 

de h. A. E. E. lioiit hi ha  les obris do Cervantes, a ercepció de Comedia:; 
y Enlremases. (Madrid. Rivadcneyra y .Cs. 1 8 4 6 )  

8. Elegit acadkrnich corrcíponcnt; ab residencia a Tarragona, eri 
29 de dc~embre dc 1863. 



nostre academich al pcu de trebalis digncs d'ésser cone- 
guts, com Don J u a n  y don Quijote, Notas al Quijote y Notas 
históricas al Quijote,' les quals donen piova d e  com sentía '1 
llibre cervantí. El primer estudi es un paralel entre '1 
famós personatge scvilli y '1 manxech, y '1s altres dos són 
atinats comentaris a alguns passatgcs dc la celebrada ilovela. 

. . 
Molt poch pot dirse d'En Romero Larraiiagaz es'tu- 

diantlo com a cervantista, ja que solament pot citarse una 
poesía A la memoria de Miguel de Cervantes Saavedra, com- 

. . posició que va figurar en algunes de les edicions del Don 
~. Quijote editades, en el segle passat,' per la casa Gaspar y 

Roig. 
En la forta epoca del esplendor romintich fou En Joseph 

Zorrilla' qui ocupa. '1 lloch més enlayrat, eil. quant a poeta; 
moltes Academies li oferiren un seyent, y la nostra, en 1868, 
el féu corresponent. La seva labor es gran : En el teatre 'S 

féu aplaudir en nombroses produccions; les seves llegendes 
eren cclebrades, y no cal dir les poesíes, que Ilegía de mane- 
ra magistral.' Entre '1 sens f i  d'aquestes n'escrigué una, in- 
titglada, A la estatua de Cervantes, que no es, per cert, dc 
les més inspirades. 

Els treballs cervantins publicats pel director de la 
Biblioteca Nacional dc Madrid, En Joan Eugeni Hartzen- 
busch,! són en gran nombre, pero en els inés d'ells s'cstu- 
dien els textos de les primeres edicions dcl Don Q ~ i j o t e . ~  
Cert qu'alguna qu'altra vegada s'entreté fent cl dietari 
de les tres exides dcl hcroy manxech,' o bé obres teatrals 
hont fa sortir entre '1s personatges a la filla del immortal 
escriptor na2 a Alcali o'bk a aquest," coinposicions poeti- 

r .  Els dos primers foien publicats en ,872, y I'i'iltim en ,871. 
2. Elrpit academich 1ioiiorsi.i en 21 d'ahril de 1865. 
3. bIailrid, 1847. 1850 y 1851. 
q. E n  1.' clc meig de 1868 fa" elegit ac?d&rnich corrcsponcnt. 
5. Fou clegit academich corresponent en 1.' de maig dc 1868. 
6. Vegis Las 1633 notar qu'acoinpanyen el fext dc l'cdició facsiniil 

qii'he esmentat eii la pig. 8, no t i  3 .  
7. Aquest dietari 'S  pot veure en el vol. 111 de I'cdició Obras col,%- 

pletas de Ccvvanles (Madrid, Rivadeneyrs, r8G3) y vol. 1 dc la del Don Qui- 
jote (Argnmasilla de &Iba, Rivadeneyra.; 1863). 

S. La hija de Cewantes, cumidiu en iin acle, representada '1 23 d'abril 
<le r86: al teatre del Principc (Madrid). La locura contagiosa, qmdret  en 
prosa, que figura en els apendiss de l'edició del Don @uijote. (Madrid. 
Gaspar y Roig, 1847.) 



qucs cien rancio lenguaje cabailerescor), com si fossin escrites 
per l'ideal cava1ler;l pero ha de dirse que, a part d'aquests 
entreteniments literaris, Sobra capdal del, noitre academich 
corresponent són les nombroses notes que féu corretgitit 
el text c e r ~ a n t í . ~  No haig d'esmentar les fortes pol&miques 
que tingué l'ilustre escriptor, ni '1s nombrosos articles que's 
publicaren combatent la dita obra de purificació, si es que 
les notes d'Hartzenbusch merexen aquest nom; el que si 
pot dirse que la lluyta fou aferrissada, y que dura uns di:u 
anys, fins que, a la fi, causat l'erninent polemista y trobantrie 
en una edat cn la qual rnanquen les energies, va dexar cle 
defensarse y va abandonar el camp. Avuy dia, que ja 
han passat molts anys de tot axd, vista l'obra en conjunt, 
es digne d'estima '1 zel demostrat pel critich, pero no con- 
dueix a res, ja que, seguint el sen criteri, corretgiriem els 
textos dels autors cl&ssiclis, de tal manera, que rcsultarien 
molt diferents de corn són e l s  originals. El1 fou qui dona 
forta empenta a la llegeuda del empresonament de Cervari- 
tes a Argamasilla, y el1 va insinuar qui podía ésser l'original 
del tipus de D. Quixot.3 

També es deure rneu '1 de citar al celebrat poeta Ven- . 
t i r a  Ruiz Aguilera,' autor d'una poesía que fou molt aplaii- . 
dida en aquelles festes cervantincs celebrades en'la segona 
meytat del passat segle.5 

El més inspirat dejs poetes proven~als, i'autor de Mireia 
y Canigou, En Frederich Mistra1,"a de figurar aquí corn 
a traductor dc la més famosa de les obres de Cervantcs. 

. r .  Vkgis Obvas de encavgo. (Madrid, Rivadincyra, 1864.) 
i. VBgis les edicions dcl Don Quijole citadcs cn Ics notes 6 y 7 de la 

pkg. 16; El iMuseo Universal (Madrid. 1865); C r b i c a  d6 los Cervanlislar (Cá- 
diz, 1876); La Ilustracibn Espanola y America*za (Madrid, 1872. 1875 y 1876); 
Cervanles (Madrid-Barcelona, 1875 y 1876); El Ateneo (Sevilla, 1875). 
A part d'axb cncara podrien esmentarse altres artides cervaritinc, com. 
per ixemple : Carta a un d is l inpido  escritor americano acerca de una edi- 
ción ?al Don Quijote (La Ilustración Española y Americanb, Madrid, 1873); 
Ccrvontes y Lope de Vega  m 1605 (La España Literaria, Sevilla, 1863); 
La iVueua edPca'6n del Quzjqle (Madrid Literario, 1877) y Obsvuacimcs 
al coma?itario del Qusjots $o? D. Disgo Clemencia eii l'edicih del Dolz Q w -  
jole ieta pcr En Gaspnr y Koig (Madrid, 1847). 

3. Don Quijote. (Argamasilla de Alba, 1863; vol. I. p ig .  x~v.) 
q. Fou nornenat acadbmicli mrresponcnt e< I r  de ninig de 1868. 
5. Al Ingemioso hidalgo Don Quijots de la Mancha antes de rspeliv 

la lectura de su histovia. 
6.  Eii rr de mxig de  ,868 se'l nomeni a c a d h i c h  corresponent. 

2 



M'explicaré : No féu la versió de tota la novela del Don 
Quixot, perb si va traduir u n  fragment dcl cap. 4 2  de la 
segona part : 'es aqueli saborós passatge hont se llegexen 

' 

els instructius consells que clóna l'heroy al seu escuder, 
abans qu'aquest se'n vagi a fer de governador a l'Ínsula 
Barataria.' 

No haig de deixar en oblit el nom del patriarca de les 
lletres valencianes en el passat segle, En Teodor Llorente, 
autor d'una inspirada poesía dedicada al insigne novelista 
castellk y cosa igual la faig extensiva a Jacinto Labaila 
y Ferrcr Bigué;l y ja qu'hc esmentat aquests poetes valen- 
ci'ans, citaré a un altre company de lieti-es, fill, també, de 
la dita regió, En ~ a f e l  Blasco,3 autor d'iin article satírich 
ab  recordances cervantines.4 

L'elegant novelista y catedritich de la nostra Uni- 
versitat literaria En Gaieti Vidal y Valenciano,$ e n  aquella 
epoca en que quasi tothom s'influencii de la manía cer- 
vantica, va publicar, en el hutlletí que dirigía En López 
Fabra, aquel1 treball intitulat Esczlsas,e y que va ésser 
llegit en les vetllades cclebrades al Ateneo per inaugurar 
l'edició foto-tipogrifica del Quixot, y per celebrar l'acaba-. 
ment. Pero, tinch de dir qu'es ben poca cosa axo, donada 
la valua 'del dit escriptor. No són aquests aiticles cap 
cosa de les que criden l'atenció, semblen trcbaiis fets a corre- 
cuita, pcrb no tinch de dir el mateix referent a un altre tre- 
ball que va publicar en 1883 ab  el títol d e  El entremds de 
rejranes, c.es de Cervantes?' Interessant estudi en el qual, 
després de traduir al catali '1 dit entremes, refuta la creenca 
d'Asensio, Hartzenhuscli y Castro de que la dita obra sia dc 
Cervantes, y demostra que tampoch es de Quiñones de Bena- 

I .  Le Renaiensn. (Barcelona, 1874: V ,  n.0 I ,  pkg. 41.) 
2. El primer y l'últim foreri clegits acadhiiiiclis corresponents en 

z? de maig de 1868; el segon, en 22 de gener.de 1869. ' 

3. Elegit acadbmich corresponcnt cn 2 2  de gerier de 18%. 
4. Les compasicions ceroantinei de Llorcnte, Labaila, Ferrer Bigue 

y Blasco sc poden veure en el Holetin-Revista del Ateneo de Valencia. (Va- 
lencia, J0s4 itius, 1872; 11.9 &) 

j. Fou adrnCc coin s acndhrnich en 11 de febrer de 1870.. 
6.  V&gis la nota ii:o 3 de la pig. 9. Agucst trebdl. del celebrat autor 

de Rosada <erliu, pat vkitrc; complet. $0 es elc dos artides. en In revista 
L>.ucelonina El Murrdo Iiuabado, en 1880. 

7. Barcelona-Madrid, 1883. 



vente; si aqui donés fi al seu trcball, hauría tractat plena- 
ment $0 que's llegeix en el títol, pero sembla natural que 
qui dcsfi una conjectura estigui obligat a senyalarne una 
allra, y aquí es allí hont flaqueja, ja que vol fer passar el 
dit «entremksi> con1 a sortit de la ploma del eminent poligraf 
~uevedo. 

En López Fabra, un dels més seriosos enamorats de 
Cervantes en terra catalana, tot editant la famosa edició 
foto-tipogrkfica del Quixot va idear publicar, com a com- 
plemcnt, un volum hont, en cent idiomes y dialectes; 
figuresin els consells que dona l'heroy manxech al seu 
escuder. Aleshores va remoure totes lcs seves amistats 
per a dur a terme aytal empresa, y '1 professor de 1'Univer- 

. . sitat de Lund, l'hispahista Edward Lidfors' tradui al danes, 
al suech y al islindich els dits . c o n s e l l s . ~ n y s  més tart, 
aquest, féu un viatgc per Espanya, recorrent alguns llochs 
de Castclla la Hova, hont va pendre apunts per a la seva 
traducció al suech del immortal llibre de Cervantcs, publi- 
cantla en 1892,"a qual ha estat molt celebrada per la cri- 
tica. També va escriure interessants articles per a la Cró- 
nica d e  los c e r ~ a n t i s t a s . ~  

En la sessió del 10 de juny de 1870 va ésser nome- 
nat academich honorari En Francesch l'elay Briz. Nolts 
s'extranyaran veure aquest nom entre '1s cervantistes; ig- 
norant qu'hi figura per dret propi, car fullejant aquella 
interessant publicació intitulada Lo Gay Saber se troba, 
en l'any 1868, la traducció, al catali, del capítol primer 
de la primera part del Don Quixot; després, en el Calendari _ 
Catald del a n y  187~, se llegeix un fragmknt del capítol segon, 
y dos anys rnés tart, en la Misceldrzea cientljica y literaria, se 
va inserir un altre fragment del capitol setse, fragments 
tots ells deguts al eminent folklorista catali. 

El més gran admirador Gel poligraf senyor de la 
Torre de Joan Abad ha estat N'Aurelia Fcrnández-Guerra 

1. Faii narnenat acadbmich correcponent en zo de maig de 1870. 
2 .  Hi ha exrmplars cn la Col-lecci6 cervnntiiia doiiada per E? Ron- 

soins a l a  Biblioteca dc Catalunya. 
3 .  Don Quijote a la iMan~ha. (Stocl~liolm, Falllcrantz & C.O.) 
4 .  Tant en la primera Cpoia (Cidic, 1871.1878) com en la segona , 

(Madri?, 1904-1go6). . 



y Orbe,' qui, probablement iiifluit per l'amhicnt de l'epoca 
qu'era preferent en els seus estudis, y dcl entusiasme cer- 
vantí, va sentirse qualques vcgades ~cervantistai), arribant 
a escriure iina obra dramatica, la qual no va imprimirse, 
intitulada La he~mana de Cerva+ztes;"lguiis jnys niés tart 
va piiblicar un intcressani estudi donant a conexei un cbdex 
de la Biblioteca Colombina, hont, segons el dit academicli, 
hi ha alguns escrits cervantins, y, al ensemps, intercala 
uns comentaris quixoteschs que podcn esser utilisats pels 
partidaris del sentit esoterich en el cclcbrat ilibre de. Cer- 
vantes;" després ha donal. a conCxer altres textos, els quals 
creya del dit a u t o r ; v c r h  la rahó s'imposa, y ha de dirse 

si s'acceptessin com a obres cervantines totes ~rquelies 
que li han estat atribuides, l'estil del csmentat escriptor sería 
viriadissi&: t'ltimainent, en 1882, ;a pUblicar un inte- 
ressant treball demostrant l'enamoramcnt de Cervantes vers 
el Santíssim 9agrament.j 

Del celebrat crítich d'art y redactor del Diario de Bar- 
celona, Eii Francisco Niquel y Badía ,quch  esmentar, com 
a pertanyent a la bibliografía cervantina, un article publi- 

. cat cn el dit peribdich, hont tracta de I'edició g a d i t v a  del 
Don Quijole enotada pel meu amich En Ramon León lifáinez.' 
Recordo que, més de trenta anys després d'haverse donat 
a l'estampa l'escrit del esmentat acadCmich, el meu amich 
encara me'n parlava, dicntme qu'era una de les crítiques 
que .mis li liavicn satisfet per la seva justesa. 

El comte de Puymaigre va. ésscr elegit acadimich 
corresponcnt en 14 de febrer de i875, per6 abans havía 
publicat, en Le Corresponde+zt, dc París, dos articles cervan- 
tins, en octubre de 1869 y novcmbre de 1873; dedicat el 

1 ,  -u noinenat acadk~nich  60rrcsponent cl 8 d'ahril de  1871. 
2. FERNLNDPZ DT B~THENCOURT. D ~ P C U I S O  leido ante l a  R. Academia. 

de la Ilisloria. (Madrid. Igoj, pig. ig.) 
3. Noticie da un  p~ecioso indica, de l a  Biblioteca Colombina; algunos 

datos +az~avos para ilustrar 61 Quijote ... etc. (Madrid, Rivadeiieyra. 1864.) 
q. ¿Dos sanatos de Cevhntes, tnPdztas? (1.a Ilustracidn de Madrid. 

1872.) 
5. .  Cemanfes, p.sc1ava y cnwlov del SSm.0. Sawamnzto. (VJladolid, 

Cuesta, ~ 8 8 2 . )  
6. Elegit acadbrnich de núiiiero. eii q de  mar? de 1873. 
7. Ycgis Diario de Barcelona, 14 de  juny de 1879; l'edicib a que fa 

referencia va publicarse a Cadiq eri 1876.1879. 



primer, a cstiidiar els precursori del lieroy manxech, e:ls 
quals són, al  dir del noble críticli, no solamcnt aquells cav,z- 
Ucrs que prengueren part en el famós apaso honrosoe, defea- 
sat per Suero de Quiñoncs; sinó tots aquells altres que's 
citen en el cap. 49 de la primera part d e l  Don Quijote; t:n 
el scgon, quc tracta de la biblioteca dcl enamorat de Di-il- 
cinea, hi vcyem moltes reminiscencies del Catilech de liibrcs 
de cavalieríes que figura en el volurn XL de 1; Kivadencyra. 

Si Menéndez y Pelayo' no hagués publicat altre trehall 
quc'l llegit a 1'Universitat Central en maig de 1905, trac- 
tant de la Cullura literaria de Cernanles,qa ocuparía-un lloch ' 
preeminent entre '1s cervantistes, perii comenca a actuar <le 
cervantista quan encara era  alumne de la Facultat de Fil'o- 
sofía y Lletres, y, a b  tot y ésser estudiant d'una altra Urii- 
versitat., va recordar que a Barcelona 'S sentía admiració 
vers l'autor del Qiiixot, y per axii, les primicies dels seui 
estudis ccrvantichs va donarlos a la publicació barcelonina 
Miscelánea cient.i!ica y literaria, inscrtant un estudi refe- 
rcnt a Cervantes poeta,. tieball qu'havia. llegit feya poch 
en una festa en homenatge al  enginyós alcalaí;' en l'esmen- 
tada revista va publicar, tnmbé, estudis de crítica, y cutre '1s 
que vinch o,bligai a esmentar, es la nota donant compté 
del llibre d'En Castro, Varias obras intkiitas de Ceruantcis, 
fent atinades observacions referenls al  estil dels t c x t , ~  
allí transcrits."ero una de les pagines mCs erudites que 
s'han escrit tractant de qui ~ ~ o t '  éssrr Fernández de .4ve- 
llaneda, a el1 es deu : es aquel1 admirable article pub1ic;it 
en e l ~ d i a r i m i d r i l c n ~ ~  El Im$arcial, en 15 de febrer de 1897, 
liont va desfent una per un? les conjectures fins aleshores 
exposades; perb la qu'ell proposa no es de les qiic conven- 
cen. Anys més tart va reproduir I'esmentat estudi en una 
polkmica sostinguda ab  hlr. Groussac, director &e la Biblio- 
teca Nacioiial de Buenos Aires, referent al mateix assumpte, 

I .  Foii elegit acad&ii,icli cari-esponent eii 5 de geiier de 1878. 
2 .  Disciirs llegit n la Universilat dc Madrid, el ' dia 8 de inaig 

d e  1905, a h  motiu de la festn dcilicada per dila Uiiiversitat eii Iinnor l e  
Cervaiites. Puhlicnt en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Musoos, rx, 
n . o  5; maig de rqag. 

3 .  Hai-celona, 187.;; 1 1 .  n.? 8 y 9. Fou llegil en una retllada celehradn 
al  Ateneo Catalij'ii, eii 23 d'abril d e  1873. 

4 .  Harceloiia, r87q: r r ,  IZ-TQ. . 
:' -. 
i - 



y cal dir que's cobri de gloria '1 poligraf santanderi, y de- 
mostra qu'entre les moltes conjectures que s'havien pro- 
posat, la més absurda es la del esmentat director de la Bi- 
blioteca argentina.' També es digne d'ésser conegut el 
discurs que va llegir a la R. Academia Espanyola, .cantes- 
tant al que féu Asensio, .y  en aqnest breu treball fa comen- 
taris referents al  celebrat llibre cervantLZ 

El creador dels Jochs Florals a Colonia, Joan Fasten- 
rath,3 figura aquí per la seva colaboració en la' Crónica de 
los Cervantistas, hont publica dos treballs lractant dc Cer- 
'vantes y Schiller.4 

No tinch de venir ara a enumerarvos les dots cultiirals 
d'En Joseph Coroleu,' pero si diré que'ls seus articles pu- 
blicats en La España Moderna cren celebrats per la gent 
de lletres, essent un dcls privilegiats cn la critica del seu 
timps. Entre'ls qiic's veiien en la dita publicació ' S  troba 
E l  Quijotismo en  el nzundo gentilico y en la sociedad c r i ~ t i a n a , ~  
hont analisa l'especit cavalleresc~ y, com no podía menys, . estudia '1s dos principals tipus de la celebrada novela de 
Cervantes. 

Un dels més capdals cervantistes de la seva epoca fou 
Franccsch Tubino.7 el qual, a b  Asensio, Hartzenbusch, Diaz 

' . de Benjumea y Máinez, són els capdavanters de la critica 
cervintica en la segona ineytat del passat segle. Les obres 
del nostre academicli corresponcit n o .  són molt nombro- 
ses, pero sí estan ben fonamentadcs : E l  Quijote y la esta- 
jeta de Urgandas es un llibre hont la critica al fiilletó d'En 
Diaz de Benjumea es cosa trivial, la part més interessant 
es tot quant sc diu referent al  autor del famós llibre, y sols 
al acabamcnt se veuen lleus comentaris al fulletó que cri- 
tica; Ceruantes y el QuijoteQonté diversos estiidis, els quals, 

I .  VCgis L'n exigme liftéiaive. LE eDon QukhotLer d'Ai,elleneda (1Jaris. 
A .  Picard et filc, 1 ~ 0 3 )  y I'edicih del Don Quijote de lcernández de Ave- 
llanrda ab Introduccib d e  Meiiéndez y Pclayo (Barcclona, Toledano Lópcz 

, 1 9 ~ 5 ) .  
2. Madrid, Imprenta Alemana, 1904. 
. Fou nonienst ncadbrnich corrrsponent cn  r r  de maig dc 1878. 
4.  2 <1c geiier y 31 de maig de r g q .  
J. Sornenat acadbmich de iiiimero en 8 dc mar$ dc ,879. 
h. h.laig de rR8g: vol. xv, phgs. "3-139. 
7. Nornenat acsd8iiiicli carrespoiient en 29 dc iiovcrnbrc d e  1879. 
8. Sevilln, La Aridaliicin, 1862. 
9. Madrid, A. Duiaii. ,873. 



tracten de diferents temes, com : el referent al P. Aliaga, 
qui  fou, segons Tubino, el continuador del text dccervan-  
tes; els de les cases hont habita '1 dit escriptor a Madrid; 
els comentaris a les conjectures de Rawdon Brown refe- 
rents al  sentit esotkrich del Quixot; el mbbilquc mogué a 
Cervantes per a escriure la seva obra immortal, y altrec 
temes, tots ells interessants. Y si fullegeu les revistes del 
seu temps hi trobareu articles signats pel nostre academich, 
hont sempre s'observen guspires del seu talent.1 

El canonge Collell,* com acostum2m a anomenarlo, 
també ha de figurar en aquesta llista, per quant en 1869 
va escriure una Epistola de Cervantes a Lope de Vega,3 en 
la qual simula que l'escriptor alcalaí dóna noticia al  faniós 
comedi6graf del que passa aJEspanya. Es una 1leugr:ra 
sitira de les costuins de l'epoca, y censura que's faci mhis- 
tres als poctes. 

No tinch d'enaltir,pe?que són coneguts de tots vos- , e 

altres, els merits qu'adornaren al eminent alienista del 
passat segle y un dels més forts conexedors del lExich cas- 
telli : N'Emili Pi y Molist."b, motiu d'haverli regalat 
En Cortejon un fulletó escrit per.18autor de 1'Historia biblio- 
gráfica de la Medicina espariola, hont s'estuclía quelcom 
referent al caricter del heroy de la Manxa,Ql nostre aca- 
demich f6u un llibre intitulat Primores del Don Quijote," 
hont se fan atinadíssims comentaris referent a la follía del 
enamorat cavaller. Aquesta obra es capdal pels seriosos 
conceptes allí exposats, conceptes que no han estat supe- 
rats encara ab  tot y haver passat quaranta anys de quan 

r .  E$fslola cervnntina (Cró~iica de los cervantistas, 1871): Abigaad da 
Ccvvanles Saatiedra y Covvanles revol$~cionario (La Ilustmción Española y 
Arnencana, 1872); Cervant&a; Aliaga. presunto auto" de O o n  Quijoie el 
mbx y A l i a ~ a  no es e¿ autor del ficZso Quzjole (La Ilustracióii d e  Marlrid, 
,870 1 8 p j  

2 .  Se'l féu acadkliiich correspoiient cii 3 de gcner de 1880. 
3 .  Rrus, BilliografLn crilica de las obras de M i p ' d  dc Cevva?zt~s 

Saavedva (Madrid-Villanueva y Geltrú, 1895.1905. vol. i i r ,  phg. 450). 
4. Elegit acad8iliicli en 21 de geiier dc 1881, pirb tincli de dir qu'eu 

I'esmentat treball d 'En  Al i re t  y Sans figura corn n nominat soci míb3ent 
en 17 de desembrc de 18j3. 

5 .  Bellezas de Mediczna Pvdclica, desc%~bicrtr's por D .  Anlonio Har- 
~áradee Mwsjd~e  8sr cd Ingenioso Crabdbro Don Quijotn de la Mancha. (Ma- 
drid, Tar<lin, 1836.) 

6: V6gis 'TI, nota n.o 1 .  



va publicarlos, ans al  contrari, tots quants han volgut trac- 
tar aquest tema s'lian inspirat, poch o molt, en el dit llibre. 
Al meu enten&e, ab  tot y ésser una'gran obra, té un de- 
fecte capital, me referexo a les t i l ,  y ' s  dhu a que l'autor 
era tan conexedor dels clissichs castellans, vol ésser tan pu- 
rista, que les més de les vegad& sacrifica l'espontaneitat. 

Si Alvarez Espino1 solament hagués escrit poesies com 
Los contrastes, E l  Escorial y el Quijote y E l  sello de Dios,2 
per a no citame d'altres, iiegides les més d'elles en els home- 
natges dedicats a Cervantes, en aquella epoca en la qual . 

el cognornenat Dr. Thebussem desperta un foll entusiasme 
cervinticb, si '1 nostre academich corresponent hagués volgut 
oficiar de poeta. seria esmentat a la Ileugera: pero tinch 
de dir que si bé, de taiit en tant, se permetía aquests esplays, 
no són els que fan que sia celebrada la seva .obra cervan- 

. , tina, sinó aquells altres estudis seus seriosos, justos y equi- 
librats. En U n  entremés de Gervanbs~ hi  trobo una nota 
dedicada a analisar l'entremes El juaz de los divovcios, y cosa 
igual podría dir del treball dedicat al tea&e del dit autord 
y a les noveles exemplars.5 

En 14 de. desembre' de 1885 va. ésser nornenat acade- 
mich corresponent En Joseph M. Ortega Morejon, autor 
d'un drama que té per tito1 U n  nieto de Don Quijote, estre- 
nat en 1890; pero molts anys després ha dexat aquesta 
classe de passatemps literaris y ha preferit els troballs d'eru- 
dició, y un d'clls es A$untes para dos obras relacionadas con 
Cervantes.6 Llegit l'esmentat ilibre, ja cap més bibliograf 
cervantí incloura entre '1s escrits del nostre autor la comedia 
La Soberana Virgen de Guadn1u;he; també dona a conexers 
en el dit estudi, un fragment d'una última disposició de la 
filla de Cervantes, N'lsabel de Saavedra, fent alguns co- 
mentaris referents a aquesta. Haig de dir, perb, que ab  
tot  y llegirse a b  gust el treball del dit corresponent, si bé 

i: Elegit acadbmich corresponcnt en r z  de fcbrer de 1881. 
2. Publicades ironolbgicarncnt cn Cuónlc'a da los Cemo.ntislar : 30 

de juny de 1877 y 15 de julio1 de 1878; y Cevvantes. Barccloiia. 1876. Eiicara 
podría esmeiitaise altres poesie5 pulilicades e11 les revistes d'aquell temps. 

3. Crónica de los cevvanlistes, zj d e  deseinbre de 1879. 
q. Aniuersario ds Cwuantes. (Cádir, La ivlercintil. 1874.) 
5. Aniversario de Ceuvanles. (Cádir, Imp. de  la Revista hlgdica, 1875.) 
O. Madrid. Tip. de la Rcv. de Arch.. Bibliotecas y Museos, 1915. 



convens la part referent a demostrar que la dita comedia 
no es del  autor del Quixot, no a x í a l  dir obra de )la 
Maria Ramírez. 

E l  successor de Mila y Fontanals en la catedra de 1.len- 
gua y Litcratura espanyola, el mestre Rubió y Lluch,' uiia 
sola vegada, que jo sapiga, ha publicat quelcom referent 
a Cervantes; fou quan el tercer. Centenari de l'aparició 
del Quixot, llegint, en la sessió solemne que celebra 1'Uni- 
versitat dc Barcelona ab  motiu de l'esmentada commemo- 
ració, un treball digne d'ell y hont se veu una critica 
serena y desapassionada del famós ilibre cervantí, senya- 
lant les lleus caygudes del novelista y les vegades sortoies 
en les quals el celebrat escriptor se remunta a regions hont 
sols hi arribcn els privilegiats. Impresiones sugeridas por 
el Quijote2 es un estudi digne de recomanarse, y un dels 
bons discursos que's llegiren en els actes oficials fets a b  
l'expressat motiu. 

Al tractar d'Asensio y Toledo3 tots quants elogis se 
diguin són pochs. Fou un enamorat de Cervantes, fou 
un veritable cervantista : la bibliografía, biografía y c r -  
tira dedicada al eminent alcalai li deuen importants tre- 
balis. Doni a conexer documents els quals aclarexen la 
vida del nostre autor; va tractar del retrat de Cervantes, 
potser ab  un xich massa d'entiisiasme, atribuintlo a ,  Pa- 
checo.; vindica la gloriosa memoria del comedidgraf bra- 
sileny Antonio José de Silva, autor d'una comedia inspi- 
rada en el Quixot; va tractar del llibre de Fernández de 
Avellaneday d'altres continuadors del famós llibre ja cs- 
mentat; estudia '1 sentit del matex, negant que contingui 
esoterisme de cap'  mena, y com molts altres va sentir la 
manía de descobrir textos cervantins.6 A par tde  tot axb 

I. Fou nameiiat acadkmich honor*" cn 1881 y cii 17 de juny dc 
1888 llegi 1 discurs corn s academich de niirncro. 

2. Barcelona, La Acad&rnica, 190s. 
, Fau e l e ~ i t  acadernich corresponcnt cn la sessih del r q  d'octubri 

de 1889. 
q. Nuevos docunenlos pava ilustrar la v i d e  da Ccn,antes (S.cvillil, 

Geofriii, 1864): Cartas  litevavias (Sevilla, 1870); Cervnnles y s u s  obvas (Se- 
vilis, 1870). Discurs llegit per Aseiisio en la R .  A. Scvillanu de Ruerias 
Letras tractant de El sentido oculto en f l  Quijote (Sevilla, 187,); CalÚlogo 
de alguno$ l i b m ~ ,  foll~tob y a~tt'6~101 sueltos s.efe~mles a la vide y obras de 
Ceruanfes (Sevilla, Tarasch 1872); La obva dc un Avallaneda desconpcido 



colabori en diverses publicacions, com ~ r d n i c a  de los cer- 
vantistas, ~ h i s t a  de España, El Ateneo, Revista de Valencia, 
¿a Espafm moderna, La  Ilz<.stració+t É s p a k l a  y Americana, 
y d'altres, hont donava sortida als seus treballs literaris . 
dedicats al  citat escript0r.l 

El nostre acadkmich corresponent a la capital de 1'Ar- 
gentina, Ricart ~ o n n e f  y també ha de figurar aquí 
pels seus trebaiis literaris, els més publicats en els diaris 
d'aquella localitat. Ha  tractat diversos temes cervantins, 
entre '1s quals esmentaré '1 referent al retrat que diuen qii'es 
de Cervantes y pintat per Jiuregui, y unes notes refe- 
rents a lkxich, petició feta a la R. Academia Espanyola 
demanant qu'accepti les paraules (~cervantismos, ecervantó- 
filo? y <<quijotear)).a També ha donat a l'estampa una 

'(Madrid, Noguera, ,873): U n  ~wvant i s la  porluguks do1 siglo X V I I I ,  pus- 
mado por el Santo Oficio de la Iynquisición (1883). Edició del Don Quzjoie 
(Barcelona, F.  Seiu, 1898); Cemanfas y sw obvas (liarcelons, F. Seis, rgoz); 
Inlerprelacioaes do1 Quijote (Madrid, Iinp. Alemana, 1904): Comedia de la 
Soberana V e e n  de Guadalupc, sus *nilagros y grandeza de España (Sevilla, 
Geofrin. 1868). 

I. Revis ta  de España (Madrid) : Observaciones sobre las adiciones 
pvimitisias del Quijote (1869); ¿Puede traducirss el Quijote? (1873); El 
Ateneo (Sevilla) : Nuevo documanlo p a r a l a  hiogyajda de Cerva+ztes (18j4): 
E l  conde da I-amos (1875); El Eco de Andalucia (Sevilla) : Doc.umento pava 
ilustvav la biografia do CerL.anics (1880): Revista de Valencia : E l  testa- 
manto de Ccruanl~s (7881): Algu+tas nolas preparadas para u n  nuevo 
comelalavio al Iagenioso hidalgo D .  Quijole da 1~ Muscha (1882-83); Ca-  
tdlocr, da la  Bibliotacu ccvva*~linn de D. Josd M.* Asensio, vecino de 
Sevilla (1882-83): La España Moderna (Madrid) : Nolicias cuviosai, pava- 
cularidades y andcdotas vslalitircs al Quijole (1894). igual tito], perb relali- 
vas a Cemanles y al Quijote (1896); La Ilustración Española y Americana 
(Madrid) : Desavcnoncias enlre Lo@ y Cevuanles (1872): ¿Estudió Cerriinles 
e n  Salamanca? (1899); Alonso Fevndndeí dc Avcllríncdo (rgnr) y Cevvontes 
e n  Amdvica (1903); Rev. de Arch. Hib. y :Muieos (Madrid) : Docume&to ou- 
vioso que puede serviv pava u n  nusuo comenlovio e inteligencia <e algzlw pa- 

' 

sajs del Ingenioso Hidalgo D .  Quijole de  1.6 Mancha (1899). 
2. Elegit acadhrnich correrponcnt eti de mar$ de 18y& 
3. D"n Quijotc e n  cl Diccionario (Dinrio Espaiiol. 7 de maig de 1905); 

No can6 (Iluslración Sud-Americana, ~j de riiaig de 1905); Nulas (España, 
g de inaig de 1905); De Caruantes (Diario Español. 1.' de julio1 dc rgrg); . 
/Pobre Cervcnles! (La Nscióii, 29 de febrer de 1916); Sobre Cervantes : A 
v u e l l n ~  con el relrato (Diario Espsñol, 12 #abril de 1916): Leyendo p Cer- 
uanles (Anales del Iiislituto de Artes Gráficas, 15 d'abril de 1916); E l  ve- 
lralo dc Carvanles (Diari.0 Español. 20 d'abrjl de 1916): La sslalua de Cer- 
"antes (Boletín del Monte Pio, 30 d'abril de 1916); E l  famoso soneto ?lo 
insoir6 Ceruantcs (La Naci6n, 11 de maig de 1917); C a l d l o p  camianlino 
(La Epoca, 24 de juny de 1917); E l  supr<rsio rclralo de Cevua*alas(Revista 
Atenas, 1.' d'agost de 1917): Pasatiempo quijolesc-o (La Nación, 30 d'abril 
dc ryzr): Nota cervanlina (Diario Espaiiol, 1.7 de setcmbrc de 1921). 



Alztologe'a ce~vantina,' hont se troben moltes coinposicions 
poetiques dedicades al celebrat escriptor castelli y un iri- 
teressant estudi senyalant el Valov docenk del Quijote.$ 

Fa mis d e  trenta anys que'l nostre actual President," 
abandouant per un moment els s'eus afers histbrichs, s'en- 
tretingué publicant en La V e u  de Catalunya una serie d'arti- 
cles tractant de Lo cervantisme a Barcelona,* y tinch de dir 
qu'es interessant tot qkant allí s'esmcnta. Perd no fou 
aquesta l a  sola vegada en la qual ha rendit homenatge al 
escriptor castelli, sinó qu'en aquella memorable sessió que 
va celebrar aquesta Academia al domicili de N'Isidre Bon- 
soms. ab motiu del tercer Centenari del Quixot, va llegir 
un treball bibliogrifich referent a les edicions del esmentat 
llibre a Catalunya.5 

Dispenseume si, al parlar de I'obra d'En Cortejou,o sola- 
ment ho faci en sd d'elogi, fou '1 meu mestre, y ab aques- 
tes paraules crech haverho dit tot. Ell me féu con2r:er 
l'enorme obra de critica cervantina y sentir l'afició, vers 
I'insigne escriptor alcalaí, y sempre m'alliqoni, desde que 
vaig tenirlo com a profescor en la classe de Retdrica y 
Poetica fins que va desaparexer d'entre nosaltres; per tant. 
sóch el meuys indicat per a senyalar els defectes que 
poden haverhi en la seva obra. De totes maneres diré que 
són poquíssims els treballs. cervantins d'En Cortejon. El  
primer va publicarse en La E s p a k  moderna,' a b e l  tito1 
d'Algunos secretos del ienguaje y estilo del ((Don Quijotm, docu- 
mentat estudi hont demostra que l'estil cervantí es únich: 
el segon, el trobkm en la seva Historia de l a ,  Literatuva, 
al descriure, la biografía de Ccrvantes, hont, cronolbgica- 
ment, y ab molta concisió, va senyalant, any per any, els 
principals fets del insigne escriptor, venint a deduir que 
tot quant s'ha dit de la pres6 de Cervantes a Armagacilla 

1. Biienos Aires. rgr6. 
2. Biicnus Aire,  Herrando y C.S. 1916. 
3. En Francescli Carreras y Candi va ésser i~dines. coiri a acad&micli 

dc númcro, el 14 de iiiarc de ,898. ' 
i. Del 2 j  de mar$ de 18g4 ál 17 de novembre de 1895. Desliré:; va 

reimprimirlos en un fullet6, sortit de I'Estampa La Catalana, de J .  Puig- 
vcntós, en 1895. 

5 .  Vegis nota i i . ~  2 de la p.kg. lo. 
6. En 16 d'sbril de 1899 va Ilegir el discurs de recepció. 
7. Eii 30 d'abril de 18%. Hi ha tiratge a part. 



es un mite,l y en 1905, va comencar a publicar l a  seva 
magna obra. $o:, es, l'edició del Don Quijote, ab  extens 
comentari y ab  notes referents al text, materials que poden 
servir per a fer una veritable edició crítica,l pero, ab tot, 
es una de les millors que s'han publicat en aquestsúltims 
anys. La mort el va sorpendre al comeiicar el volum sise. 
y últim de l'obra; per tant, aquel1 famós Diccionario del 
Quijote qu'havía anunciat, y tenía de cliiurela, va quedar 
en projectc. Algu esmentar?., al tractar de i'obra del meu 
inoblidable niestre, els articles publicats en L a  Ilustración 
Artistica en 1.1 de gener de 1905 y en Crónica de los Ceruan- 
tistas en 9 d'octubre de 1904, pero aquests treballs-formen 
part de la seva edició del .DO%' Quijole; coni també haig 
de dir que d e  les Intrbduccions que's llegexen en els cinch 
primers volums cle la  dita edició, corn que comp;enen di- 
verses monografíes de temes cervantins, se'n feren tiratges 
a part. 

En 28 de mar$ de 1901 klegireu academich correspo- 
nent a Oviedo al catedritich de Retorica y Poetica d'aqueii 
Institut, En Francisco Xavicr Garriga, qui, anys més tart ,  
va publicar una Gramática de la llengua castellana ab 
cxemples c e r ~ a n l i n s . ~  

E1 nom de Joan Moiieva y ~ i i ~ o l ~  n i  es gens desco- 
negut de vosaltres, per quant cl féreu academich correspo- 
neiit en 1901. Potser no figuraría en aquesta ja llarga 
llista a no ésser que, exerc'int de catedritich de Dret Cano- 
nich al 'universitat de Saragossa, el dia 6 de maig de 1905, 
va donar la dasse tractant de EL clero e n  el Quijote, treball . 
qu'encara que breu, es un bon comentari a certs passatges 
del esmentat Uibre c e r ~ a n t í . ~  

El catedritich de 1'Universitat liispalense, En Joaquini 

r .  La Coavtada o dsmostvncid% de que el Qziijoln l io so engendró en la 
cdrcel de Argamasilln de Alba. (Barceloiin, Pedro Ortega, 1~03.) Hi ha 
una altra eMci6 feta eii La Acadéiiiica, ,909. 

2 .  Madrid, V. SU&~PZ, 7905-79.13, Dicl~ tfei una veritablc edició cri- 
tica#,- per cjunnt ~ i i  aquests ni la de Rodrlguez klarin satisiari Ics esigen- 
cies de I s  critica, discutiiit totes le3 variants itel text. Al meu entendri, 
la veritable edició critica eiicars ESLA per fer .  

3. Barceloni, La Editorial qnrcelanesa. 1922. 
q.  Elegit acadPmich corresporient eii 2 8  de mar$ de 1go1 
5. E l  clero en  el Quijote. (Zaragoza, Salas, 1g6g.l 



H a z a ~ s  y La Rua,l ab tot y no voler militar com a cer- 
- vantista, ha donat a l'estampa tants interessants treballs 

referents al celebrat escriptor nat a Alcala, que bé pot dirise 
qu'es dels que formen a l'avantguardia dels enainorats 
de Cervantes a Sevilla, y axb qu'en la dita ciutat es potser 
allí hont hi ha el quarter general. L'obra més impoitant - 
quc s'ha cscrit analisailt Los rufianes de Cervantes? es de- 
guda al  nostre academich .corresponent. y un dels estudis 
més interessants referents a1 tipus de Sanxo a el1 se de~i.:' 
A més d'aquestes obres, ja esmentades, ha publicat altres 
treballs, com un article dedicat al  sonet de Cervantes en- 
d r e p t  a Didach de Rosel y Fuenllana," o bé discursos llegits 
en sessions acadenliques, en els quals, tractant d'altres 
tenies, se trobcn breus notcs ccrvantincs.5 

En 12 de miig de 1901 va complir el deure regla& 
tari per a formar part d'aquesta Academia, l'eminent higie- 
nista y historiador de la nostra medicina En Lluis Comenge. 
Els seus déus iiiés reverenciats foren Esculapi y,Minerva, y 
molt pocs sóil els escrits hont no '1s acopla : En Clinica egre- 
gia6 trobem una interessant nota referent a la malaltia de que 
va morir En Cervantes, y en una festa que va celebrar 
la R. Academia de Medicina de la nostra ciutat' ,el  tlit 
academich hi va llegir un treball admirable, hont tracta de 
Cervantes y la Medicina, el qual pot servir de coment:lri 
a algun - text quh t e sch  y també a diversos passatgcs de la 
vida del celebrat escriptor. 

Ab tot y haver escrit molt y de moltes coses l'actiial 
catedratic11 de 1'Universitat de Madrid, Altamira y Creve;l,a 
molt poch pot esmentarse referent a bibliografía cervan- 
tina; mes, ab tot, fou un dels entusiactes propulsors de 

1. Elegit academich corresponent eii 28 de mar$ de 1901. 
2. Sevilla, Izquierdo y C.S. ,906. 
3. Sevilla, Sohrinos de Izquierdo, 1917, 
q. Sevilla en broma, l o  de julio1 de 1893, n.o 12. 
5. Disiurso leddo don la solemne f ib ta  literaria celebrada en el aCirculo 

de la Amistadh, de. Córdoba (Sevilla, lgoj): Discurso leido en la Junta ;Pi- 
blica y entvaovdinaria ceiebradrz ci 31 de octubve de 1915 por da R.  Acad. 
Sevillalza de Buenas Lotras (Sevilla, 1915) y Discurso leMo en I<c a s l a  
literaea da 7 de mayo do 1916 (Sevilla,, 1916). 

O. Barcelona, Henrich y C.a en C. 1895: pSg 211, 
7. Barcelona. La Acad6mica. ~ g o j .  
8. Elegit acadkmich corresponent en 1.7 de mar$ de 1902. 



1'Exposició que, ab  motiu del tercer Centenari del Quixot, 
se celebri a Oviedo,' y solameiit recordo liaver llegit un 
article publicat en la Crónica de los Cervantistas, en maig 
de 1905, tractant de L a  popularidad del Quijote. 

Tampoc haig'de pascar per alt el nom de N'Artur Mas- 
riera,"ui, trobantse de catedritich al  1nstit;t de Ciudad 
Real, va aprofitar certes vacances per a recórrer diversos 
indrets de la Mansa, publicant, en les columnes del més 
antich dels diaris barcelonins.3 les impressions que li sug- 
gerí la dita excursió. També sóii obra seva certs articles 
de 1'Enciclopedia Espasa, y entre '1s tals s'ha d'esmentar. 
com a treball que sobresurt, la biografía de Cervailtes, 
el cap. x corresponent a la paraula (~Quijoteu, y notes biblio- 
grifiques y critiques referents a algunes de les noveles. 
Y encara puch esmentar.un estudi referent' a El tocado feme- 
nino y sus vocablos e n  el Quijote publicat en 1905 en una 
important revista bar~elonina.~ 

Qui vulgui tractar quelcom de bibliografía valenciana 
no pot refugir de fullejar la magistral obra d'En Serrano 
y Moraless referent a les impremtes a Va1encia;"y qui 
desitgi estudiar a fons la. qüestió de Femández de Avella- 
neda, forcosament tindri de conexer l'interessant treball 

. . del dit acadkmich corresponent, hont queda plenament 
demostrat que l'autor del Quixot impres 'a Tarragona no 
fou '1 valencii Joan Martí;' y també es deure meu '1 dir que 
qui v u l y i  escriure de les primercs edicions que del famós 

. . 
I. Catálogo de la Erposición asluvia.na <¡e Ediciolter del Quiiole. (Oviedo, 

La Ovetense, 1905.) 
2. Fau elegit academich de niimcro en 8 de maig de 1901, perb ha- 

ventse absentat de la iiostrn ciutat sc'l f6u corresponent eii 3 de maig 
dc 1902. Domicilint novament a Barcelona se'l namena altra vegads ncadb- 
mich de número. havent llegit el discurs de recopuó el 8 de iuriv de - . . 

. 1924. 
3. Recerardos de Ceruanlcs t m  la Mancha (Diario de Barcelona, 17, zq 

y 3r de julio1 y 7 d'agost de ~goz). Y en el mateix perildich se traba 
l lna lanza por Cwvanfes y otra pov Avellalzeda (21 de maig de 1903); Que 
no lo lean (23 de febrer de 1905); La edkibla del Quijote de Cortcjdn ( I r  
de niaig de 1905) y El centenavio quijotesco (4  dc gcncr de 1906). 

q .  La llustrocidn Artictica. (Xarceloiia, 1.' de  gener de 1905.) 
5.  Nombrat acsdbmicb correspaiient el 3 dc maig de 1902. 
O. Reseña hisldvica en fovnza dc dzccimario de las imprelatar que liala 

exirtido e n  Valewia.  (Valencia, F .  Dombnech, 1898-1809.) 
7. El Licenciado Alonso Farnáadez de Avellaneda, duB Juae  Marti? 

(Rev. de Arch. Bib. y Mus., ~goq ,  xr, phg. 12, Madrid. 



llibre de Cervantes s'imprimiren a la ciutat del Turia no 
oblidi i'important discurs Cervantes y Valencia.' 

Desde 1902 que figura entre '1s nostres academiihs 
corresponents l'actual director de la Biblioteca Nacional, 
En Francisco Rodnguez Marín,Z y haig de dir que cap cer- 
vantista ha estat tan laboriós com ell. Passiu '1s ulls p@l 
centenar de títols de Lz scva producció y no podriu menys 
de dir qu'es enorme, y faré present qii'en aquest nombre 
probablement la quarta part pertany a la bibliografía cer- 
ventina. Desde aquel1 treball impres en 1'Homenatge a 
Menéndez y Pelayo-indicant a 1'Universitat d'0suna de 
les critiques que li endreci Cervantec" fins i'últim dels 

' , seus estudis cervantips,"n tots se veu l'homc cnamorat 
del nostre autor y l'erudit conexedor d'aquella epoca y 
d'aquells escriptors que donaren gros renom a les lietres 
castellanes. Llegiu '1s trcballs del nostre esmentat aca- 
demich corresponent intitulats Cervantes estudió en Sevilla. 

' L a  cárcel en que se engendró el Quijote, Cervantes y l a  ciudad 
' de Cdrdoba y Ntuvos documentos cervantinos,u y en tots 

ells hi veureu notes y dades interessants referents a la vida 
del nostre autor o bé a la seva familia; fullegeu les diies 
edicions del Don Quijote pcr el1 anotades' o les d'algunes 
de les Novelas ejemfilares comentades per ell,8 y us admirar& 
al  veure '1 fort estudi allí exposat y b claretat ab que esta 
dit; passiu '1s ulls per El Quijote y Don Quijote en Amdrica, 
E l  doctor Juan Blanco de Paz, E l  retrato de Cervantes y El 

T. Mamovia de  los fcrlejos celebrados por el Excmo. Apnlamiealo 
de Valencia pasa conMzemovar el I I I  cenienavio de  la publicacidn del 6Qui- 
jotea. (V+lencia, Vda. de E.' Pascual, 1906.1 

2. Elegit acad~niicli corresponent eii 3 de maig de 1902. 
3. Madrid. Suórez, ,899. 
4. Cervanles y da Universidad de Osme .  
5.  Ensaladille. (Madrid,Tip. de la Rev. de Arch. Bib. y Museos, 1923.) 
6. Publicatc, respectivament, el primer, a Sevilla en 1901; ei segnn, 

a Madrid en 1916. y '15 dos Últirns. eii el mnteix lloch en 1914. 
7. Madrid. La Lectura, 1911-1913, y Madrid, Tip. de la Revista 

de .&ch. Bib. y Museos. 1916-17. 
8. Novelas Ejamplares. de Cervantes (Madrid, Ln Lectura, 1914-17); 

Rinconele y CorladJlo (Sevilla, Dios, Igoj. y Madrid, Tip. de la Revista 
de Krch. Bib. y Museos. 1920); La Ilustre Fregona (Madrid. Tip. d e  la 
Revista dc Arch. Bib. y Museos. 1917); El Casamienlo enpiloso y 
Coloquio de  bs pcrros (Tip. de la Revista de Arch Bib. y Mujeos. 
1918). 



~zndalucismo y el cordobesismo de Ceruantes,' y us enterarku 
de coses interessants pertanyents al cervaiiiisme. Y si 
G u  a les vostres mans El capitulo de los galeotes, El caballero 
de la triste figura y el de los espejos, El yantar de Alonso Qui- 
lano el. Bueno y El. modelo más probable del Dow Q ~ i j o l e , ~  
veureu sengles estudis comentaiit passatges quixotescos; y 
encara qu'en algun d'aquests trebaiis se trobi alguna idea 
per alire ja exposada, no per axb perden interes, car estan 
escrits tan agradosament, y l'eruditisme es tan abundós, 
sense ésser enfarfagador, qu'us resulten coses noves.' 

L'eminent periodista Miquel S. Oliver fou nomenat 
academich corresponent en 3 de maig de 1902, pero alguns 
anys més tart, havent cambiat la seva residencia, y vingut 
a Barcelona, se '1 féu de número en la sessió del 24 de de- 
cembre dc 1904, no a i~ iban t  a llegir el discurs de recepció 
a que vénen obligats els dits academichs segons els nostres 

. . esiatuts. La seva obra cervantina es gran. En 1905 y 
1915 va publicar un bon nombre d'articles en revistes y '  
diaris tractant ja fets de la vida del autor del Don Quixot, 
ju notes referénts a l'obra d'aquest."l meu entendre, 
el treball més important qu'ha fet es la Vida  y seniblanza 

1. Impreses, respectivament, cn hladrid, ai la Tip. de la Revista 
de Arcli. Bib. y A'luseos eln anys i g ~ r  y 1915-1917. 

2. Imprescs, respcctivament, a Madrid en la Tip. de la Revista do 
Arch. Bib. y Museos, els anys 1g12, 19,s. 1916 y 1918. 

3. l+c&ra's poden esmentar els insteressants estudis : El Loaysa 
de El Celoso Extremeño (Sevilla. 1901); EN qud ccdvcal se engendró el Quijote 
(Sevilla, 1go.5); Cemantes sz Andalucia (Sevilla, igoj); Chilindrinas (Se- 
villa. 1906): Burla hurlaizdo ... [Madrid; 1914); Una joyita de Cervazrles 
(Madrid, 1914); Glosa al discurso de lus armas y las letvas, del *Quijote* (Ma; 
drid. 1915); Los modelos vivos del Dmz Quijole.de la Mancha : M a v t d ~  Qui- 
jum (Xadrid., rgrG); {Se las mucho a Cevvanl#s? (Madrid. 1916); E1 @6- 
crifo secreto d i  Csvtiantcs (Madrid, 1gr6); Don Quijolc m AmiIica en 1607 
(Madrirl. 1921): Gyacioso ronzancs sn que aa guexa Salado P a n p  a su amo 
Don Qt<ixoia (Madrid. rqzr); Quizoiesco cartcl de dcsalio te~hado en d To- 
huso, año de 1641 (Madrid, 1<122), y E+%soladilla (Madrid, rqz3). 

4. Heus aqui aguns dcls uticles publicals : El cantenano del ngui- 
jot8.i (Barcelona, La V i u  de Cataluiiyn, I r  de desembredc 1903); El Cen- 
tenwi dal Quijota (Barcelona. Iliistraci6 Catalana, 2 2  de geiier de  ~ g o j ) :  
Ceroantes en Valladolid y Las mujeres del guijote (Barcclona, La Ilustra- 
ciún Artística, r r  de gener y 8 de maig de 1905); Cnvantes y C a t a l u a .  
Ingadaciones cernaatinas, Ccvsiantes en Sezilla y Tres 4$ocas de Cwvnn- 
les (Barcclona, La Vanguardia, 24 d'abW1, I y 8 de maig. 7 d'agost y 2, 
g, 16, z j  y 30 d'actubre dc 1915); Crdnicas fugaces (Bucelona, La Ilustra- 
ción hrtística, 5 de juIiu1,clc 1915). y La e ~ l c l ~  del Quijote (Madrid, A R C, 
5 de maig de 1gr6). 
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de Miguel de C e r ~ a n t e s , ~  obra capdal en el seu 'genere, per 
quant a l  escríurela va pensar qu'havía 'de fer text agra' 
dable, que no cansés, que no estigués ple de notcs y docn- 
ments acreditatius de lo qne'ns diu '1-bibgraf. 

En 3 de maig de 1902 va ésser nomenat academich 
corresponent En Leopolt Eguiiaz y Yanguas, molt conegut 
pels seus estudis orientalistes. En l'homenatge que's féu 
a En Menéndez y Pelayo, ab motiu del vigksim any tlel 
seu profes~orat ,~ s'hi veu un interessant treball intitulat 
Notas etimológicas a E l  Ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, hont s'analisen una trentena de veus aribigues 
que's llegexen en la dita novela. 

També.'l pulcrc y elegant escriptor Frederich Rahola" 
ens ha dexat, cntre '1 sens fi d'articles publicats en diverses 
revistes tractant assumptes de sociología, historia, econo- 
mía y literatura, tres petits treballs cervantins, y són 17n 
pequeño comentario al Quijote,& Cervantes y Américas y Cer- 
vantes y el i6erismo.A 

En classe de corresponent 'kridireu a formar part 
d'aquesta Academia al  distingit hispanbfil Eugeni Mele,' 
y cal dir que, a part dels molts merits que ti adquirits com 
a conreador de I'Historia de la Literatura Espanyola, els 
cervantistes, especialment, li deuen agrahiment pels diver- 
sos trebails que, dedicats al emincnt alcalaí, ha donat a 
l'estampa, com Miguel de Cervantes y Antonio Veneziav~o,~ 
qu'es una pagina de biografia cervantina, uns comentaris 
a un estudi d'En Dobelli, referents a la Commedia y al 
Qiiixot,' ugs altres tractant dels més celebrats dils llibres. 

-de Cervantes y Manzoni,'" y, finalment, d'alguns versos de 

I .  Barcelona, Montaner y Simhn, 1916. 
2. Vegis la nota n.o  3 de la pig. 31. 
3,  Va llegir el discurs dc rccepció en 24 de juiiy dc, 1902. 
4 ,  Lu Zluslracidn. (Bardona,  23 d'abril de 1882.). 
5, Mercurio. (Barcclana, 1.1 de juny de 1905.) 
6 .  Meucuvip. (Barcelona, 27 d'abril de' 1916). 
7. Elegit academich carresponent en 6 de desembre de ~gnz. 
8. Reoisla da Aych. Bib. y Museos. (Madrid, r9f4.) Hi  hn tiratge 

, a part. 
9. Una scens dalla Commediu e una del Don Chisciolfe (Revista Cri- 

tica de Hiít. y Liter. Esp. Port. e Hispano-Americanas. Oviedo: mar$ 
1898.) 

10. A @oposilo di nlculai giudiri siel ~Donauijotei> $Fanfulla della n o -  
menica. XXVIII, m a  9 y 10; Rama, 1906.) Hi ha tiratge a part. 

:3 



de poetes italians cn el més celebrat dels llibres cer- 
vantins.' 

Del nostre corresponent a Manresa, En Leonci Soler 
y March,l senyalaré una breu nota que's llegeix en un nú- 
mero únich que, ab  el tito1 de Cervantes 'y Manresa, va pu-  
blicarse a l a d i t a  ciutat el dia 8 de inaig de 1905. En la 
dita nota 'S dcmostra la popularitat que tenia en la nostra 
terra '1 famós heroy paladi. 

L'incansable director dc la Recue Hispanique, l'eminent 
catalandfil Foulché-Delbosc,"~ podía de'xar de figurar aquí, 
pero hi esta en qualitat de traductor, de crítich y de biblib- 
gral. El dit a'cademich corresponent ha fet pascar al  fran- 
cks la més original y una de les més filosofiques de les no- 
veles cervantines,a vcrsió formosl~ y justa, la qual va acom- 
panyada d'una introducció hont s'estiidien les varies tra- 
duccions que d'EL Licenciado Vzdriera s'han fet en la llengua 
de Molihe. Y coin si axo fos poch, passeu '1s ulls pels indexs 
de l'esmentada revista, y trobareu un sens fi de notes cri- 
tiques hont se demostra un estudi acieiisat de I'obra del 
escriptor castelli.~ 

El nom del malahurat hispanista y ferm catalandfil. 
Alfret Morel-Fati00 no podía niancar en aquesta Uarga 
llista de treballadors intelectuals. Podra &se que no ha 
fet una obra fonamental dedicada a estudiar a Cervantes, 
pero sí s'ha de' reconkxer qu'en molts dels seus trebalis 
hi ha quelcom de cervanti, y fins alguns articles dedicats 
a aquest tema. Fullegem el Journal des Savants dels anys 
,1917 y 1920 hi trobarein notes critiques al  Caldleg de la Col- 

I .  Di alcwlzi v e r s i  di pocli étnliani nal +Don Quijols,). publicat en la 
Rassegna Critica, l'any 1901. 

z. Elegit acadeinich corresponent en 6 de rlcscmbre de  1902. 
3. Elegit acadbmich corrcsponept en 17 de gener de 1903. 
4 .  Le Liciecié Vidvdrieru (París. 13. Welter, 1892). 
5. No csmentnré cls articles de critica d'obres signats pel nostre 

acnd&midi corresponeiit, perb si les notes d'cstudi, comunicacions, ctc., 
que figuren en la dita Kevirta : Urse prélendue ddition de la prcmidre partia 
de «Don Quicholle~ nnlerieure a 1605 (aiiy 1897. ii.0 IZ), a b  Calaboraci6 
8b En Fitzmaurice-Kelly; Les tvnduclions lurques du 8 0 0 %  Quicholten (1898, 
n.O 16); etude suv #La Tia Fingida>, y +Puesto ya sl  pia en el eslraboa 
(1899, n.0 rg); Le plus ancianne m s v s  cwi.i?ua de Cervamles (1899, n.o 20); 

1Jeir.v gloses de *Pueslo ya el pie en el  estviboa (rgor. 11.' 25-28) y Cevwdn- 
fica (rgrr.  i1.0 687. 

6. Xlegit aiadbniich corresponcnt el .  17 dc gener de 190% 



leccid cervdntica Bonsoms; si passem els ulls per Bulleti& 
Hispanique' hi veurem uns  estudic dedicats al ilibre d'lln 
Fernández de Aveiianeda, als cardenals Acquaviva y Co- 
lonna y a un text del Don Quijote; y en altres revistes també 
podrem donar ab algun treball de critica pertanyent a l'obra 
cervantina.? 

En 8 de febrer de 1903 va llegir el discurs reglamentari 
per a pendre part en les tasques d;aquesta Corporació l'iliis- 
trat arquedlech y critich N'Antoni Elias de ~o1ins.l La seva 
producció ' es gran, pero aquí sorament correspon esmentar 
els seus trcballs cervantins, y aquests són Una sota al Qzii- 
jote," hont tracta d'En Pere Roca Guinart; y una nota cri- 
tica de la primera obra cervantina que vaig donar a l'iin- 
premta.$ 

En 12 de desembre de 1903 se nomeni academich cor- 
responent a En Magi Morera Galicia. Certament qu'en 
les seves delicades poesies, axi les escrites en la llengua de 
fra Lluis de Leon com en la d'Ausias IvIarch, no's troba 
res referent a Cervantes, pero '1 que probablernent mo:lts 
no recorden es qu'en la nit del 9 de maig de 1905 se va 
representar al teatre dels Camps Eliseus, de Lleyda, una 
comedia en qiiatre actes inspirada en el govern de Sanxo 
en l'fnsiila Barataria," l'escenificació dels capítols 32-55 
de la segona part del Don Quijote fou obra del esment:at 
poeta. 

Tampoch dexaré d'esmentar al celebrat hispanofil txech 
Antoni l'ikhart,7 traductor de la més celebrada de les obres 
de C e ~ a n t e s , ~  y 'S veu que no'n va quedar cansat del dit 
treball, per quant, als pochs anys, publicava en tres voluins 

I. Le "Don Quichottea d'Ave2laneda (1903), Ccvuanles st les cardinrcuw 
Aquauiua eed Colonna (1906) y Duclos et yuebrhlztvs (1915). Cal dir q u e  
anteriormerit havia tractat aquest tema en el llibre &h<dss suv Z'Espagne. 
(Paris. Bouillon, . rgoq.) 

2. Eri Archiv für das Studium dsr niucren Sprachen uvad Litevnturea 
de Brunswick, hi va publicar eii 1906 un estiidi ab cl tito1 de  Cnvva+itds 
el le tvoisidnze Csntenaire du r i jo?& Q ~ b i ~ h o t f e ~ ,  

3. En 9 dc gener de  1877 fou elegit acailernich honorari. 
4, Rsuirta de Arch. Bib .  y Museos. (Madrid, 18g7.) 
5 ,  Revista ~ri l icn  de Historia y Literatura. (Oviedo. ~ g o r . ) .  . 
6. Un desgobamado gobernador. (Lkyda. Sol & Bciiet, 1 9 0 ~ )  
7. En la sessió de  28 de deseiiihre de 1903 iou elcgit ucad&mich 

corresponent. 
8. Don Quijote de la Mancha. (&ha, J .  O t t y ,  1898.) 



les noveles exemplars, s i  bé haig de dir qu'unes quatre 
no les ha traduit per enter, sinó que n'ha fet un breu'resum.l 

El nostre academich corresponent En Pere Torres 
Lanzas2 ha fet uii gran bé als cervantistes publicant integra- 
mcnt l'informació feta per Cervantes referent als actes 
portsts a cap per el1 en el captiveri y abans al sefvey del 
Rey. Aquesta iniormació sempre s'havia publicat frag- 
mentariainent, y fins en 1905 uo va transcriures t o k 3  ab  

. la cura que posa en totsels seus treballs el dit acad6mich. 
E1s vostres sufragis .degiren en 4 de maig de 1906 a 

En Salvador Sanpere y Miquel per a formar part d'aquecta 
Corpoi-ació, y en 14.de juny de 1908 va complir el deure re- 
glamentari per a pendre seyent entre vosaltres. No tinch 
de recordarvos l'obra del eminent historiograf y critich, 
per quant no s'oblida, pero sí haig d'esinentar un treball 
que no pertany a les disciplines objecte de la seva predilec- 
ció, com es l'estudi publicat eii una revista barcelonina, 
hont senyalava l'influencia platonica :en la Ga1atea"e Cer- 
vantes. 

En 1908 se nomena acadkmich corresponent al actual 
Secretari de la R. Academia de Jurisprudencia y Legislació 

.. - a Madrid, N'Aclolf Pons y Urnbert.5 T.a seva obra pertany 
al estudi de les ciencies morals y polítiques, pero, en ésser 
nomenat per a ocupar un dels seyents vacants en la dita 
Real Academia, féu '1 discurs reglamentari Centrada Uegint 

. un treball interessant, en el qual, sense claudicar deis seus 
estudis, preilgué per punt de mira '1 mes famós deis llibres 
cervantins, y va tractar de El ideal de justicia de Dolz Quiiote 
de la Mancha,* fent veure clarament l'hemós pensament 
que, referent a aquesta idea, tenía '1 fantdstich cavaller. 

L'eminent lusith Tebfil Braga figura en la llista dels 
acad&michs corresponents desde r a n y  1908;' y aquí també 
dech esmentarlo, per quant en la revista madrilenya La 

I .  PouEnd Povkdky. (Praic, J .  Otty, 1903.) 
z. Elegit acadbmich correcponent t n  23 d'abril de 1904. 
3. Publicada en la Revisto de Arcli. Bib. y Mweos ,  IX. n.O 5.  maig 

de 1go5. 
q. Cervantes y Platdn. (Ccrvantes, 1872, n.o 3.) 
5.  Eii la sessib de 23 de maig dc 1908 se7 íéu academich corrcsponent. 
6. Madrid, Reus, 1922. 
7. Fou elegit en la sessió de 31 de desembre. 



Academia hi va publicar, en 22 d'abril de 1877, una poesía 
-ab el. tito1 de O riso. de Cervantes, y en la sessió celebrada 
a la Academia Real das Sciencias, de Lisboa, en 9 de maig 
de 1905, va llegirhi un treball tractarit de qui pot ésser 
En Fernández de Avcllaneda,' el qual, segons el cclebrat 
critich portugues, no fou altre que Luperci Leonardo de 
Argensola. 

Tots aquells clu'h& seguit pas a pas los estudis que, re- 
ferents a la nostra terra, s'lian escrit al estranger no '1s ha 
d'ésser noii '1 noin de Bernat S a n ~ i s e n t i , ~  perb ara tinch 
de citarlo com autor d'una nota intitulada I l  $asso piG 
oscuro del Chiciolte,"lue no és altra cosa qu'un analisi de 

.les paraules que Cervantes posa en b o a  del capella I'ero 
Pércz a l  tractar del autor dcl nostrc excels llibre de cüva- 
lleries Tirant lo Blanch.' 

E n  16 de febrer de 1913 va celebrar aqiiestn Acade- 
mia la recepció d'En Ramon D. Perés, autor d'interes- 
sants estudis corresponents a les literatures hispaniqnes 
y d'importants llibres 'de poesies, sempre acurades; perb 
ara tinch d'esmentar alguns dels. seus aticles de crítica, 
escrits, com tots, en elegant estil. ,Els primers treballs 
pertanyents a bibliografía ,cervantina deguts al . nosf.re 
academich se publicaren en L a  Vangz~ardia a últims del segle 
passat, tractant. de la traducció anglesa que del Don Q f ~ i -  
jote féu Slielton, probablement en 1612, y la magnífica 
edirió de la dita novela editada per E n  Fitzrnaurice-Kellly; 
pero en el Diario de Barcelonaj se veuen els següents,. que 
ja d'una manera directa ja indirectarnent tracten d'assump- . 

tes peitanyents al benemerit escriptor d'Alcali, y són: 
Dos discuros araddmicos, Libros de caballer{as, Dos libi*os 
de Mendndez y Pelayo y E n  torno a un enigma, articles tots 
ells que demostren profont conexement de l a  literatura 
castellana. També es una nota cervantina la contestació 

i. Quem joi o i<i<clor de segundo Don Quixole? 
2. E l e ~ i t  acadkrnich correspoiierit en la sessió de 6 de febrer de 1912. 
3. H e v ~ s l a  de Filologia Esfiañola. (Madrid, 1922; ix, phg. 61.) 
4.  $Con todo eso os digo, que no mcrecia cl que lo conlpusa. pues rio 

iiizo tantas necedades de industria, que Ic ccharan a galeras para todos los 
dias de su vidna. [Don Quijote. l. cap. 6.)  

5 .  VCgis els iihrneros corrcsponerits al 23 de maig y 8 d'agost de 
1907. 29  d'octubre y j de iiovzmbre de 190.8 y I r  de fcbrcr de I90g. 



feta en n o m  de 1'Academia al discurs de recepció d e  
N'Apeles Mcstres al tractar de El color en el Quijote. 

Del delicat poeta maliorqui Joan Alcoverl tinch d'es- 
mentar un discurs que féu quan el tercer Centenari del 
Quixot. No he pogut veure cap exemplar del dit treball. 

L'eminent professor de l'universitat de Tori, N'Artur 
Farinelli,*ve a continuar aquesta llarga llista de reprcsen- 
tants forasters en la nostra ~ o r ~ o r a c i ó :  No tinch de recordar 
la seva obra enuclop~dica dedicada a bibliografía, historia 
de la Litcratura v altres temes referents a les belles Iletres, 
no dedicats exclusivarnent al seu país, sin6 que també tiacta 
a b  ferma y sblida competencia de temes pertanyents a altres 
Ilengües com l'alemanya, castellana, catalana y francesa. 
Com se pot compendre, entre l'immensa labor del eminent 
hispanbfil, algun treball estar& dedicat al  nostre autor, y 
tinch de dir quc s i  bé aquests són pochs en nombre, són 
val~osissims en qualitat, per qiiant, llegit el discurs que pro- 
nuncia a Zurich en 1905, hont ens parla del hcroy manxech 
y de l'obra de Cervantes; ' no ' s  pot menys que celebrar la 
profunditat de pensament del polígraf i ta l i i3  Passem els 
1111s per La vita 2 zln,sogno4 y vcurem que, analisant la filo- 
sbfica comedia de calderon; escriu inspirats comentaris a 
textos cervantins, y hont s'adiiiira un treball també mestre, 
es en el comentari espiritual qu'ha dedicat a l'obra pbstuma 
de Cervantes.5 

Al tractar d'aquella publicació que feya I'Atenco Tar- 
raconense de la Clase Obrera he dit qii'hi havien alguns 
articles un xich massa exaltats, y un d'ells fou I'intitulat 
La Reparación,e hont se deya qu'era una ignominia per a 
Tarragona l'haverse publicat en la dita ciutat el Quixot 
d'En Fernández de Avellaneda. Ja crech que no n'hi havía 
per tant, y axi 'S veu qu'ho va entendre un ilustre tarragoni, 
qu'actualment forma part d'aquesta Corporació, En Joseph 

I .  Acadhrnich carrcsponent desde '1 28 d'abril de igr3. 
2. En 28 d'abril de 1gr3 se'l nomeni acndemich corresponent. 

3. Ceraantes sil? 300 j&h~Zfetz  F ~ i e i  des bQuijol~4. (Münclieii, All 
geiiieirieii Zeitung, rqog.) 

.$. Toriiio, Frvtelli Uocca, Iqr6: vol. 1, pigs. 213-223, 
5 .  El últinio sucno ro+ndwtico do Ceruanles. 
G. Publicat en el iihmrro pertnnyent al 23 d'abril de 1872. 



Pin y Soler;' contestant al autor del dit article desde La 
' Renaixensa;* al mateix temps li fcya veure quc no to t  I'estil 

de Cervantes es d'or de lley, com sol dirse. 
Un dels més forts hispanistes del nostre temps ha esiat 

el que fou catedritich dc Literatura espanyola a ~ i v e r ~ b o l ,  
y més tart professor de la Citedra ((Cervantesn a Londres, 
En James Fitzina~iricc-Kell~.~ La seva obra cervantiua 
sols mereix elogi, car i.a ensenyar que l'ésser cervantirjta 
no vol dir ser un exaltat ni caure er! un <ichuuviuismc cer- 
vintichn. Sota l'obra seva es equilibrada : la seva biogra- 
fía de Cervantes, publicada en 1 8 9 ~  es una de les niés 
serioses que s'han escrit, com també ho es la donada al  
públich aquests últims anys,Qi bé en aquesta hi marica 
la critica d i l e s  obres; la  seva edició del Quixot, avalorada 
amb intcressants notes referents a variants d'altres edicions6 
cs admirable; dirigí una colecció de les obres de Cervantes 
'en anglks a b  erudits proleclis,' y en Academies y en revistes 
va tractar moltes vegades referent a l'obra del esmentat 
escriptor ca~ te l l a .~  

En virtut del acort pres en 30 dc maig de 1914 nom- 
brareu al cronista gailech Manucl Amor Meilan acadkmich 
córresponent, y jo haig d'esrnentai-lo com a autor d'una cid? 
A Cervantes publicada en El Noticiero Universal, de la nostra 
ciutat, en 7 de maig de 19oj. 

Fullejant l'interessant revista Joventul lii he trobat 
un estudi, 'firmat per En Ramon Miqucl y Planas.' cn el 

I .  1.n data d'ciitrada fou '1 i5 dc fcbrcr d i  19'4. 
2. Lletva d'avuy y +%olas d'ahid (La Rcnaixcnsa (Barceloira). ,rrx, 

phgigs. 81-90) . . 
3, Elegit acadkrnich correspotikiit en 14 de mar$ d i  rgrq. 
q. The life of .Wigurl de C m e n l e r  Srraviritva. (London, Chaprnaii 

nnd Hall, L i d ,  1892.) 
5 .  Miguel de Cirvanlcs Sanadva. (Oxford, l f g l i . )  
6. lmpri-s en 1898-99 a Edimhiirg per T. A. Coiistablc y cditat a 

Lolidres per David Nutt. 
7 .  i l l e  complat8 worlis of .Miguel de Cevvanles Saav-ya. (Glasgow, 

Gowaiis ik G r q ,  1901-1903.) 
8. Ceruanles a+d Sltakespcnve (Londoii; igiG). Solanicnt cn la ncvue 

Hispaniquc hi ha '1s següeiits estudis : Noles su? la bibliogvaphie /valigaira 
de Cervnnles (IR++, t i a  3); A ttote 0%' nEl Ticaw6indn Vidvierai> (1897, n.o 10): 
Une p~élcndue idilion dc la pi.rmi&e parlie de <Don Quickollaii anteriewe 
n 1605 (1897. no E?); A Kountanii<.n lriansdolion o/ <IJi>n Chichotls* (iBi)!). 
n.0 18). y Don Quizole ira Lujerali and Japaliese (r<]oo. n . 8 2 3  y 2 . 4  

g. Va llegir el discurc dc rcccpció en i p  di julio1 de 1914. 



qual cns fa sabcr que les edicions del tantes vegades ci'tüt 
Ilibre ccrvanti hoiit la part tipogrifica y artística ha sobie- 
surtit de manera esplendorosa han estat fetes en la nostra 
terra, y que dos fills d'aquecta, En Rius y En Nobas, han 
fet. respectivamcnt, la millor bibliografía cervantina y '1 
millor bust del csimi escriptor.' Y, al contestar al meu dis- 
curs de recepció a aqucsta Academia,"eya observar que Di- 
derot probablement que s'inspiri efi Cervantes eii algun pas- 
satge de Jacques le jataliste et son mattre. 

Una dc les obres més serioscs que va produir. el tercer 
Centenari dcl famós llibre cervanti fou La Filoso/ia del 
Derecho en el Quijote,qd'En Carreras. y A r t a i ~ . ~  Algú sols 
hi veura un llibre fet a base de paperetes, perb cal dir que 
si no 'S coneix l'assumpte, si no's domina la materia de 
que's vol tractar, poch fa qu'un tingui un gros capdal 
d'aquelles, el cas es saberles ordenar y fer l'escrit agradablc: 
y axb 'e; el qu'ha fet el nostre academich. Pero encara 
hi ha més, perque qualsevol passatge de l'inspirada novela 
li doni peu per a tractar d'un tema juridich, y a& veyem 
qu'algunes vegadcs comenta. '1 passatge cervhtich ab  textos 
d'altres escriptors contemporanis del nostre autor, y altres 
referma l'idea exposada ab  les doctrines de legistes, socio- 
lechs y antropblechs moderns; per axb compreilch que són 
justes les paraules que digué En Canalejas, proilunciades 
e'n solemnial sessió, al qualificar de «moniimental estudio* 
el llibre fet pel noctre coilsoci." 

El 19 de maig de 1918 va nomenarse acad6micli corres- 
ponent a En Francesch ~ a r t í n e z  y Martínez, possehidor 
d'una important colecció cervantina, y, al ensemps, autor 
y editor de diversos treballs qu'entren de ple en la biblio- 
grafía del celebrat escriptor alcalai. 1,legiu San Francisco, 
Cervantes y Valencia" veureu l'intens amor que sent per 

r .  Cevua+rlisme catala. (Joventut. iv, n.= 276 y 277; Barcelona. 1905.) 
- Hi ha tiratge a part. 

. Barcelona, Imp. de la Casa Provincial decaritat.  1917; pig. 75. 
3. Cerona, Carreras y Mas, 1905. 
q. Va Ilegir el disclirs d'cntrada en r 7  de mar$ de 1~18. 
5. El Ateneo de Madrid en el I I I  Centannrio d e  ln $ubli<acióla de X l  

lnpeiioso Hiilaleo D .  Ouijole dc la iManclaa. (Madrid, Rodríguez, 190.5; .. . 
pap. 442.) 

6. Fiestas ~ o m e n l i r < u  : Terciario-F~lmcisco~ma~ qua celeha la V .  O.  T .  
<le Valelacia en conmenaoraczbn da1 I I I  C~nlenario de la nzuevte del que jué 



la seva terra, pel més altruista dels sants y pcr l'autor dcl 
Doii Quixot; passeu '1s ulls per les interessants notes bio- 
grafiques referents al procurador d'En Cervantes en tersa 
valenciana, En Melcior Valenciano d i  Mendiola~a,~ y obser- 

0 ' 

vareu com, ab tot y anar detallant la vida,del dit apoderat, 
se li escapen, cense volerho, qualques notes cervantines, 
les quals demostren resultat d'infinites lectures, y cosa 
igual a l'esmentada ho trobareu en altres dels seus estudis. 
P e r o  no 'S contenta '1 dit academich publicant solamerit 
treballs sortits de la seva ploma, sinó que reprodueix Ilibres 
y fulletons qu'avuy dia són més que difícils llur adquisició, . 
com, per exemple : els llibrcts de les falles que's feren.en el 
Tros Alt y carrer de Ruzafa en 1864 y qo5, i  respectivament, 
festes que demostraren, una vegada m&, la popularitat 
del heroy manxech y la del seu inseparaoe escuder; les cartes 
escrites entre En Mayans y En Pellicer, tractant d'assumpt<:s 
cervantins;3 una magnífica cdició de la comedia. de Guillein 
de Castro, exGeta del Curioso ám$erlinsnte,4 y altres fas- 
cicles, tots ells interessants,s fan que sien .les obres per el1 
editades enveja dels biblibfils y dels bons coleccionistes de 
rarcses bibli~~rifiques,  y dich axb per quant vos fa saber la 
justificació del tiratge, y veureu que no arriben a cent deu 
exemplars. Cosa curiosa es El Folklore valen~iano en el Don 
~uijote,b hont comenta un passatge de la dita novela y l'acl- 
mirable estudi hont desfa la conjectura insinuada pe l  erudit 
escriptor, referent a ésser l'autor del Don Quijote apocrif cl 
celebrat dramaturch Guillem de C a s t r ~ . ~  Tot ax6 qu'he es- 
mentat es ben poca cosa si  's compara ab la fexugosa tasca 

uno de sw %ás insigncs y gloriosos IZevmanos. Miguel da Carvonter Saiz- 
ripdra. (Valencia, Escuela Tip. Salesiara, 1918.) Hi ha edició a part impresa 
per Fills de F. Vives Mora en 1919. 

I .  Melckor Valencia~ao de Menrliokza, juvado do Vglencia y puo~unz- 
do? d e  Miguel de Cervanlss Saaacdra, Bavtolomó y Lupercio Leonardo d6 
Argensola y General de la Dupuesa de Villa-Hermosa. (Valencia, Hijos 
d c  F.  Vives Mora, 1918.) - 

2. Reimpreses yer Manuel Pau, en 1908. 
3 .  Juan A .  Maynns y Siscar y Juan A .  Psllicer y Salorcada. Cavlrca 

cewantinns. (Valencia, Hijos de F. Vives Mora, ,917.) 
q .  El curioso impertinente, comedia cn cuatro jornadas. (Valencia, , 

M. Pau. ,ooS.! 
5. 'U; I J ; ~  Qwixot a Ceuviintlss. (Valencia, Fill de F. Vives Mora, I~ZZ.) 
6. Valencia, Hijo de F. Vivcs Mora, 1922. 
7. Dos Giiillen de Castro no pudo rev el falso Alonso Fernándar de 

.4uallaneda. (Valencia, Hijos de  F. Vives Mora, rgzr.) 



que representa l'haver portat a terme la traducció en va- 
lencii de la més genial de les obres cervantines. 

L'eximia escriptora Blanca de los Ríos1 forma part 
de la nostra Academia desde l'any 1920. Ella es l'autora 
de dos tkballs, els quals cridaren l'atenció dels cervantistes: 
fou, 'el primer, dedicat al  llibre de Fernández de Avellaneda, 
dcduint que bé pot kssei- obra del comedibgraf Tirso de 
M ~ l i n a , ~  y, en el segon, ens vol demostrar .que Cervantes 
va estudiar a la famosa Universitat de Salamanca.3 Al 
meu entendre, ni l'apbcrif Don Quijote de la Mancha es tre- 
hall del famós frare de 1'Ordre.de la Merce, ni l'autor de la 
més celebrada de les noveles casteliancs fou alumne de la 
dita Universitat. Ahdós treballs estan tan ben exposats, 
y acompanyats de tanta wudició, que, ab tot y no convencer, 
fan suspendre la vegativa. Alguns anys més tart, y ab 
motiu del tercer Centenari de la mort del genial escriptor, 
se celebraren unes festes a Sevilla dcdicades a commemorar 
el dit aniversari, y aleshores la distingida escriptora dona 
una conferencia en la dita ciutat desenrotllant el tema Se- 
villa, cuna del Quijote,' y a 1'Ateneo de Madrid va llegk- 
ne una altra, en 17 de maig de 1916, hont va tractar 
dels grans mites de l'edat moderna, no dexant de parlar 
del heroy manxe~ l i .~  

El professor de l'universitat de Berkeley, En Rudolf 
S~hevi i i ,~  es un dels pochs riort-americans que sent veneració 
per Cervantes. El nostre acadkmich corresponent publica, 
ab En Bonilla y San Martin, una colecció de les obres del 
esmentat eminent no~e l i s t a ,~have i i t  donat a i'estampa 
quinze volums ab interessant comentari. També, en el 

- 
ponenit. ' .  

2. Algunas cons~daraiio?zts sohre cl xQui jo leu ds Avellaneda. (T.& Es- 
paña i\Iodcrna: Xadnd, maig-y novcmbre de 1897 " abril de ,898) 

3.  fEstudid Cerumtes en Sdamanca? (La Espaiia Moderna: Nadrid. 
abril y maig 1899.) 

4. Scvilla, ArPvalo, 1916. 
, Publicat uer Ics Oficincs del Ccntro de Cult~iru Hisuanoaiiie- 

ricaria. 
6. Fou zlcgit ncnd&iiiich coi-respoiictit in 15. sessi6 do 6 de jitriy de rg io .  
7. Obvas completes de B.l igr~el  d8 Cevvant~s Sanvedva. (Madrid, Ro- 

driguez, rgrq-1923.) Comprcneii actunlmciit G o l u l ~ ~ ,  Pevsilcs y Segisn&ur~dn, 
Comedias y L'nlvenzeser, Viaje del  Pavnaso, Poedas y tres voliims de les 
Novelas Ejsmplnrcs. 



seu magistral estudi Ovid and the renascence in SfiainL.eris 
senyala reminiscencies. de les Metamor/osi en el Pevsiles. 
En la Revue Hisfianique2 hi publica un breu trebail senya- 
lant un passatge de E l  Crotalún, que bé podía inspirar al nos- 
tre autor certes idees per a la seva noveleta E l  curioso inz- 
pertinente. A més d'axb va sortir, en ,1919, un volum a b  
el títol de C e ~ v a n t e s , ~  hont s'estndia detalladament, y pas 
a pas, I'obra del mCs celebrat dels escriptors castellans. 

En el Butlleti de 1'0rfeó Catald, corresponent al mes 
de juuy del any 1905, se veu un article intitulat LrÚpeva. 

. cervantina, signat per En Carreras Bulbena.4 Com coinpen- 
dreu., l'haverse publicat en la dita 'revista 'ns demostra que. 
'no es un treball hont :e vegin totes les obres mnsicals repre- 
sentatives en les quals hi surti '1 famós cavaller manxec:h, 
per quant axb es materia per a un llibre, pero si esmenta 
algunes de les escrites en el segle XVIII. 

El nostrc academich Lluis Carlec Viada y Lluch5 també 
té  un lloch en aquesta k r g a  ilista d'admiradors de Cer- 
vantes. Recordo d'ell un seriós &ticle publicat en E l  Correo 
Cataldn, demostrant l'entusiasme que sentía l'autor de 1-a 
vida es sueño vers l'immortal escriptor alcalai;. en 19:rq 
va donar a l'estampa una acurada edició dels Entremeses 
cervantins7 y d'altres ' que l'hi han estat atribuits; poc:hs 
anys després una nova edició de la Galatea,a feta ab  tanta 
pulcritut com la dels esmentats (centremesosu, y en el But- 
lleti de la BibLioteca de Catalunyas d'aquest any va publicar 
un estndi ab  el títol de L'estamfia barcelonina d ' E n  Pere 
i d ' E n  P a u  Malo davant la rectoria del Pi : U n a  conjectura 
cerudntica. Com podra compendres l'impremta que'ns diu 
que visita Cervantes ii la nostra ciutat fou la d'En Malo, 

I. L7niuarsily o/ Coli/unzia. Publicatioii iii bloderii I?hilology. ([v. 
n.o 1, 1913.) 

2. Rmue Hzspanique (NewYorl<-Paris, 7x11, ~ g ~ o .  

3,  Master Spints of Literature. (New Yorl<, Diiflield Sr Cny, r g ~ g . )  ' 
q. Eri 27 de juny de ,920 va llegir el discurs d'entrada. 
5 .  Va celebrarse la rrcepiió d'aquest academich numerar¡ eii 5 de 

mar? de 1021. 
O. Calderón propagandisla dcl  Qz<iiote. (El Ciirreu C&taMii, Rsrce- 

loliü, G de maig de 1~05.) 
7. Barceloiia, Editorial Ibérica, 1914. 
8. Barcelona, E. Dom&nech, 1916. 
9. Barcelona, In i t i t u t  d'Estudis Catalans, igzj :  pkgs 22.j-237. 



donat el cas que visités una impremta, y'com, per desgracia, 
encara no 'S pot precisar ab dates fixes l'epoca. en que '1 
dit escriptor estigu4 en la nostra ciutat, heus aquí perque 
hi posa '1 subtitol de <<una conjectura cervintica)). 

El dexeble predilecte d'En Menéndez y Pelayo, N'~d01f 
Bonilla y San Afartín,l no podía dexar de figurar aquí. No 
es molt nombrosa la seva bibliografía vers Cervantes, pero 
si interessant y variada, per quant no tardara molt en haver 
analisat totes les obres del esmentat escriptor. Dich axb, 
recordant l'edició de les obres completes del eminent alcalai 
qu'csta en curs de publicació, liavent donat a l'estampa , 

uns quinze voli~ms, hont se trobcn PersiLes 31 Sigismanda, 
Galatea, Viaje del Parnaso, Comedias y -Entremeses, Poesias' 
y Novelas Ejemplares;? en el novenari que l'Aten&u.de Ma- 
clrid va dedicar cn 1905 a Cervantes, va llegir u i  treball, 
de bona doctrina, tractant ,del famós llibre ccrvanti y '1 
pensament espanyol.:] Ha estudiat, també, l'envitricolat 
assumpte.de qui pot.ésser l'autor de L a  T i a  no- 
veleta que, com tots sabeu, ha estat atribuida al autor d'al- 
tres quadrets realistes celebrats per la critica. Esmentaré, 
tambi,. un altre estiidi referent a lei teorics estetiquec.de 
Cervantes, petit treball que sembla la sintcsi o resum d'un 
llibre. Es molt interessant la nota publicada en la rcvista 
Ateneo referent a que poden ésser els Bancos de F l a d e s 5  
que's llegeix en els textosdel Quixot y Kinconete y Cortadi- 
110, y a mes de lo qu'he esmentat, cncara trobaricm en 
Ccrvantes y su obraG altrcs e'studis hont se veu la seva . 
forta erudició. 

El professor de 1'Universitat Central, N'Americo Castro, 
fou nomenat academich corresponent e n  30 de juny de 1921, 

.arrespolient cii la sessib de 30 de juny igzr .  I .  ~ l & i t  acadbrnicli c 
2. \Ggis la nota n.0 7 de la p&g. gz.  

3. El Atcneo de Madrid en el I / I  centenario dc la 1 
gsnioso Hidalgo Don Quijote dc la Mancha. (Madrid, 13 
pigs  317-,336) Hi ha tiratgc a part. 

g, Aychivo de Investigaciowes Hisfhicos. (Madrid, 
1911.) Dcsprés formaiit un \.oliim (Madrid, V. Suirez, 

julio1 i agost de 
rgii). 

5. Bibliolsca A teneo, Madrid, lgro. 
6.  Madrid, Beitrin, igr6. Aquest volurn cuinpr8n diversos treballs 

cervantins, com : Don Quijote y el pensarnienlo español, Los bancos de Flns- 
dm. Las leoréas ,est&icas de Camanics. Los pbaros ceroantiaos, ?Qué pmsa- 
ron de Cervantos sus contempovi+tcos> y La Tia Fingida. 



y si bé ha escrit molt referent a diversos assumptes de. 
literatura castellana, no sé qu'hagi tractat de Cervantes en 
altre lloch qu'en I'amfiteatre Guizot de la Corbona, hont va 
donar una conferencia en, 24 de novembre del any passat, 
tractant del pensament y la moral de Cervantes. 

El director de la Revista de filologia es$añola, En Ramon 
Menéndez Pida1,l ha publicat un treball, seriós y erudit, 
com tots e ls  seus, hnnt estudia U n  aspecto en la elaboración 
del (iQuijote~).~ Cenjlala, ab claretat, algunes de les fonts 
quc poguk tenir present Cervantes ai escriure la seva no- 
vela Don Quixot, y aquel1 famós Entremds de refranes, 
atribuit al  escriptor alcalai per En Castro, fou una de ].es 
principals obrcs que recorda, com no. podia.oblidar els filo- 
mansos. També fa present l'erudit academich que no es 
l'esmeiltat llibre una obra wvallcresca a la moderna, ccim 
sembla que Cervantes cita qu'han d'ésser les noveles d'aquest 
genere, cinó qu'aquest es el Pevsiles y Sigismunda, $0. es: 
I'últiin somni romhtich, com ha dit ab  frase grifica l'ecni- 
nent Farinelli. 

El bibliotecari del British Museum, Henfy Thomas,"igu- 
ra aquí pels seus treballs pcrtanycnts a bibliografía cervan- 
tina, trebaiis seriosos tots ells; axi '1 Catilech referent a les 
obres que del escriptor alcalai 'S trobeila la Biblioteca del 
dit establiment,' .com per aqueU interessant estudi publicat 
en la Revue ' ~ i s p a n i q u e j  referent al  llibre The Spanish De- 
carnerono d'En Roger -Lestrange, hont se troben traduities 

*a l  angles cinch noveletes de Cervantes. 
Els més de vosaltres conexeu la labor del actual director 

de la Biblioteca del Seminari de la nostra ciutat, com. a 
critich y biblidgraf de les lletres catalanes, pero, ara, ultra 
esmentarlo com a conreador en aquestes dos branques de 

1. En la sessib del 30 de juny de 1921 se'l va elegir acad8mich 
corresponent.. 

2 .  D ~ S C U ~ S  Ilegit al Ateneo CientLfico, Lilersvio y.Arlistico de jMa- 
drid ab motiu de I'inauguració dels curs 1920-21. 

3. Va Cssa clegit academich corresponent en la  srssió de 30 de juny 
de 1921. 

4, British Miiseum. Catalogue o j  Prinfed Books. Csrventea. (1,onilon. 
William Clowcs & Sans. Ltd., 1908.) 

5 ,  Bihliographical notes. (Revue Hispanique. New Yorlr - Paris, rgI9.) 
6. Titc Spanirli Decamsrmi. (Loiidon. Sirnoii Nesle, 1687.) 



les belles Iletres, tinckl de citar el'nom d'En Jaume Barrera,', 
com a poeta castelli, per quant en la revista barcelonina 
La voz de la tradición2 va publicarhi tres sonets dedicats a 
honorar els personatges inés importants del Quixot. No 
es aquest, l'unich nombre de bibliografíaccrvailtina corres- 
ponent a1 nostre academich, ja que, ab  el pseudonim de 
(Quirzc d'olivau, he vist, en e l  diari El Correo Catalán," 
una bfeu nota marginal a un passatge del capitol VI de la 
primera part del tantes vegades esmentat llibre de Cervantes. 

Deuen els cervantistes, al  erudit director de la Biblio- 
teca Menéndcz y Pebyo, una interesan t nota bibliogrdfica 
referent a un exemplar del Quixot que pertangué al celebrat 
poligraf santanderí.4 Aquest insigne historiador de la Lite- 
ratura espanyola 'ni digué que tenia un volum dc l'edició 
barcelonina que del esmentat llibre havía imprk en Matevat 
en 1617, y, segons el nostre acadkmich corresponent En 
Miguel A r t i g a ~ , ~  en el dit volum solament hi ha '1 primer 
plech de la citada edició, per quant tot I'altrc text pertany 
a l'imprcssió tarragonina del d'En Fernánde~ d c  Avellaneda. 

No podía mancar en la llista dcls acadEmichs corres- 
ponents el nom del ilustre catalanofjl Alfret GianninLR qui 
va publicar, en 1912, un volum ab el text italia de sis nove- . 
letes de Cervantes,? traducció feta ab  cura y avalorada ab  
un breu estudi referent a cada una de les dites noveles. 
Alguns anys després ha donat a conexer una nova traduc- 
ció del Don Quixot,a ab  notesy comentaris, edició interes- 
sant per molts conceptes y que demostra una vegada més 
l'afinitat de la llcngua del Dant y la de fra J,Iuís d e  León. 

No fa molt que féreu academich corresponent a En 
Joseph de la Torre 17 del  cerro,^ arxiver de la Delegació d'Hi- 

3. Barcelona, 17 dc juny de 1914. 
4. Vegis Givnns~, Caldlag de la CoE.leccid cewdntica Bonsoms, vol. 1, 

yig. 57. y "d. IT, pjgina primera de les ucrrades a corregiry addicionsu. 
y A n ~ r t i ~ s ,  UN aQuijoleu azlraiio. (Revista Critica Hispano-Aniericaun, 
Madrid, 1918. &. 47.) 

j. Elegit acadl-mich coil-esponent en 27 de mar$ de 1923, 
6.  En 8 de maig de rgz3 iou elcgit acudemicli correspoiicnt. 
7. Bari, Laterza Eigii, rgrz. 
8.  Fircnze, Sansoiii, 1924. 
g. Elcgit audbrnich corresponeiit en la. srssiú de r 8  de novembre 

de 1923. 



senda a Cbrdoba. Certament qu'en el dit arxiu no pot 
trobar res tl'interessant per a la Historia, pero en ies seves- 
recerques per  altres llochs ha topat ab documents ixnpor- 
tantissims referents a la vida dels antecessors de Cervantes, 
con1 ho proven els qii'envia a En Rodriguez iVIarin per a 
inclburels en Nuevos documentos cervantinos hasta ahora iné- 
ditos;' anys més tart, al llegir el seu discurs de recepció 
a 1'Acadernia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes (le 
.Córdoba, dona a conexer dades interessants referents a la 
dita fainilia,z y, últiinament, ha publicat cinch documents 
pertanyents a l'ascendencia cordobesa de Ccrvantes.3 

La laboriositat fou .una de les caracteristiques be N'A1- 
fret O p i s s ~ , ~  y, una vegada que li demanava notes cervan- 
tines, me digué : (I - Jo no 'n sóch de cervantista; pero fa 
cinquanta anys que vaig comencar a explotar a Cervaiites.~ 
Y haig de dir que, fuiiejant els'quaderns publicats per 1'Ate- 
neu de Tarragona, se veu '1 nom del nostre academich, 
rnillor dit, les seves inicialss al peu d'alguns articles. Molts 
anys després va escriure per a la revista Hojas Selectas una 
biografía del autor del Quixot,da qual, donada la: fi que's 
proposava el seu autor, que no fou altra que la popularisació, 
se llegeix ab  gust,. y abans, en L a  Vanguardia, dos articles 
ab  motiu del tercer Centenari del Don Quijote.' 

Potser a algú li extranyara '1 veure '1 norn. del arqueb- 
lech Joseph R. Melidas entre '1s escriptors cervantistes, y 
haig de dir qu'hi esta per dret propi, com són certs articles 

T. Madrid, Imp. de la  Kev. de Arih. Bib. y Xuseos, "14, - Vegis 
LA TORRE Y DEL CKRRO, D ~ S C W S O  leido en la dsnl  Academia de Cian- 
cias, Bellas Lstvas y Nobles Avtes dc Cdvdoba sn  4 de noviembre da 1922. 
(tbrdaba, Imp. 1.a Coiiiercial, 1923,  phg. rv.) . 

?. La familia <le M i r u r l  da Celvanlas Saavedra. ¡Córdoba, La Comer: 
cial, 1923.) 

3. Cinco documentos ceyoanlinor. (Boletin d e  la Real Academia de 
ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, i1.0 12: rgz5.j 

q. En ij de novimlri  de 1923 va llegir el discurs de recepcib. 
5. Sbn del iostre acadbmich els següents articles : Divagacienez 

sobre el sentido comril? m las obras de Cervantes (1873). Ulaivesaiidarl e 
ilamorlalidad del genio de  Ceroanlss (1874) y Dulcinea (1876). . " 

6. Mieuel de Cervantcs Saavedva. (Hoias Selectas. vrr: Barccluna, , , 
1908.) 

7. Camino de Toboao (26 do febrer de 1 9 0 ~ )  y Dulcinea (7 de maig 
do igoj). Aquest artisle es, a b  llcus corrcccions, el publicat en E l  Atcineo 
Tarraconense de la Clase Obrera en 1876. 

8. Fou elegit academich corrosponent en 10 de juiiy de 1924 



dedicats a estudiar la persomlitat del pintor Jiménez Aranda, 
'ab motiu d'haver ilustrat les aventures del famós cavaiicr 
manxech.1 Y si axb fos poca cosa, la direcció del A l h m  
cervaatino nrngonész li donaría un Iloch. 

Com ja s'ha vist en la llista anterior, hi ha veritables 
cervantistes els noms dels quals han estat ja consagrats. 
per la critica, y molts ferms admiradors del geni alcalaí 
qu'han portat alguna flor a la corona immortal que fa tres 
centuries li texeix l'intelectualisme. Y aquest homenatge 
se li fa per haver .escrit la més humanal de les noveles, la 
més plena de gracia y la més saturada de fina 'ironía. De 
tots els indrets del món sentirsu veus celebrant aquesta 
obra trista, perquc es un plany vers un ideal quemay podri 
conseguuse, perque es un crit contra la forra bruta opre- 
sora sempre dels humils, y tots els a'ctes qu'executa'l per- 
fecte cavaller manxech són en defensa d'un noble pensa- 
ment, opinant, com opina, que l'home ha d'ésser lliure. 
S'há dit que l'enamorat paladí es el simbol de la rebel- 
día, potser si; pero, al meu entendre, es la viva represen- 
tació del lluytador per a implantar la llibertat, que, al  dir 
d'ell, «es uno de los más preciados dones que a los hombres 
dieron los cielosu, y per a fer prevalexer la justicia, ((que 
no hace fuerza, ni agraviou quan s'administra saviament. 

Al comencar aquesta dissertació he esmentat unes poques 
paraules que .va dirigirme En Miquel y Planas en noin 
d'aquesta Academia al  donarme la benvinguda. Rccor- 
deules. Ja he oficiat a Vara que teniu dedicada a la de- 
voció de Cewantes, no compar&u la ineva oració ab  la dels 
meus predecesors, perque, ,aleshores, la d'avuy vos semblara 
feta per un acblit. 

He dit. 

-d..- 

r .  Crdnica de los Carvantistos. (hlsdrid, r j febrer dc 1905.) - Vegis, 
també, cl Quijote del Cendenavio. (Madrid, R. J.. Cabrera, rqoj.) 

2. Madrid, Vda. e hijos de M . Tello. 1905. 


