
DISCURSOS 

"REAL AGABEBIR DE BUEjAS LETRES" 

D. FRANCESCH MATHEU Y FORNELLS 

EL D1A 28 DE MAIC DE 1928 

B A R C E L O N A  

IMP. 'ATLAS Gaoca<a~co~ - CONSILE DE C ~ T ,  140 A 144 

1 9 2 2  

\ 



DISCURSOS 
LLEGITS EN LA SOLRMNE RECEPCIÓ PUBLICA DE 

D. I~RANCESCH MATHEU Y FORNELLS 



DISCURSOS 

DE B A R C E L O N A  

D. FRANCESCH"MATHEW Y FORNELLS 

EL DIA 28 DE MAIG DE 1922 

B A R C E L O N A  

IMP. 'ATLAS GHOGRIFICO~ - CONSOLC DE CENT, 140 A 144 

1 9 2 2  



ACADEMIA DE BONES LLETRES 
e 



\ Dues honors m'heu fetes, tan immerescudes com agra- 
hides. 

La una, cridarme a formar part d'aquexa ilustre, antiga 
y prestigiosa Corporació hont tants Mestres han treballat 
per les Bones Lletres de  la nostra terJa ab llurs talenti y 

' llurs idealitats, y a la que jo-pobre de mi-no puch apor- 
tar res que valga la pena. 

e L'altra, ferme sustituir al inoblidable amich que tan 
senyalat buyt dex i  en aquexa Casa, el poeta y dramaturch 

, ' que fou En ~rancesch  Ubach y Vinyeta. 
Sustituirlo, no-podría. Ocupar el séu Iloch, sols puch 

: ferho per manament vostre, pensant en l'afecte que sem- 
pie'ns duguerem y en els ideals que tAa la vida'ns ajun- 

. taren. . 

Quan jo'l vaig. conexer - el1 tenía uns quants anys 
m&-l'ubach ja era I'autor del Darrer Pallars, aquella 
famosa Englantina de l  1868, y.havia estrenat son primer 
drama Honra, patria y amor. La ocasió de la nostra cone- , 
xenca'fou la meva entrada a <;La Jove Catalunya*, aquella 
Societat patribtica, mar& de totes les que s'han succehit fins 
avuy dia, qu'ell y sos companys acabaven de fundar. Alli ,  
en son modest local mudable, teniem les nostres reunions y 
celebravem les nostres festes, y'ls més joves ens avesavem 
a tractar y estimar als més grans, que'ns animaven en els 
nostres ensaigs, fent juntsy de bracet el cami dels nostres 
ensomnis. . 



~ ' ~ b a c h  era'un dels més estimats. S 'ho  guanyava Lb 
son tracte lleal, ab  sa fermesa de c6nvicció y ab sa incansa- 
ble activitat en son treball literari, que dura tant com la 
seva vida. D'aquella colla n'eren l'Aulestia, En Montserrat, 
En FicÓ, En Riera, En Roca y algun altre, que venien a ser 
1 i  plana major d'aquella Societat; y entre ells 'lPtJbach hi 

. . figurava com una de les rnés altes graduacions, de tots re- 
coneguda y acatada. 

Catali fins al m011 del os, poeta per temperament y per ~. 
voluntat, posa de preferencia son talen¿ y sa inspiració al 
servey de la seva patria; tant  es axís, qu'en mig de sa vasta 
producció com a-poeta lírich, corn a narratiu, com a drami- 
tich, semprelo que's destaca rnés y sembla fet ab rnés fe es 
lo que s'inspira en nostres monuments, en nostres costums 

. . 
y en  fets gloriosos de  nostra historia nacional. Ax6 no vol / 

dir que lo altre no  tinga valoi; prou ho acrediten bona part 
de  les Puimerenquss y de les Expansions entre ses líriquec 
y drames com La mi freda entre ses obres de teatre; perb 
es eviaent que 60s' drames histbrichs y sobretot son Roman- 
cer es lo que marca més la personalitat, la inconfondible fe- 
somía literaria del Ubach y Vinyeti. 

F ~ X ~ U V O S  no mes en son Romancer y considereu I'enor- - 
me. contingut d'aquexa coyecció, encara no publicada pet 
complet. Jo crech que si hagués viscut tant com necessitava . * 

la seva feyna, als romances del Ubach s'hi hauria abocat 
tota la Historia de ,Catalunya. ¿Que no tots estan a la mate- . ; 
xa altura?' iQuín dubte hi h i l  ¿Que devegades s'hi sent la 
impressió del motllo fet? ]Es tant com naturall.. (Creyeu 
possible qu'un sol home escriga:ls vint 6 trehta mil versos 
d' un romancer, sostenint sempre la matexa inspiracio, sense 
caure may en amanerament, ajudat sempre de la matexa 
originalitat en la concepció? Fóra demanar massa a la po- 
tencia humana. En cambi, b;squ+ entre aquella llista de. 

. composicions y veureu quantes y quantes n'hi h i  que po- 
den servir de  models y que han de figurar forcosament en 

. . 
totes les antologies que's facin de la .=ostra poesía moder- 
na. Lo daarrer PadLa~s: Lo combai de ~ a d a ~ & é s ,  Rey y !Ley 
y móltes altres rnés responen d e  la meva afirmació. 

La producció total del Uhach fou considerable: poesies, 
drames, I'extens estudi del teatre catali. Alguna cosa hi ha . 
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qu'ericara ind i ta :  diferents romancos y una comedia 
lírica, que jo  sipiga. No parlsm dels séus projectes no rea- 
lisats, ni d'altres que quedaren a mig fer. 

Al  dedicarli a w y  aquest recort, no faig més que pagar 
un tribut al  amich qual cidira'm f&u ocupar .  iLlistima  qué^ 
no puga parlarvosen m&s Ilargament, com correspondría, 
algun altre company que'n fes l'estudi complet a b  l'alt es- 
perit crítich que jo  no tinch! ~ ' h o  merexen tant l'home com. 
l'escriptor,, tant I'amich com el patriota. . . 

Jo no'n sabría pas, - oh A cademiat insigne, - , 

d'escriure un be11 sermó sabi, exemplar y digne 
d'entri'en vostre concurs; 

no'm sento cap viver d'idees en ma pensa 
ni conech l'adequat be11 dir que,les agenca ... 

jo no sé fe'un Discurs. + 
Prou sé lo que li cal, de talent b memoria: 

. , saber de ciencia b art, de lletres b d'historia, 
de lo be11 b lo bb; 

tirant,per lo més alt, tractar filosofies; 
tirant per lo més baix, inven~a'orto~rafies ... 

jo no sé ni d'ax6. 

A la bopa de Deu meno ma xica herencia; 
instint, sentit comú me fan d'art y de ciencia; - 

la f&'m fa guayti'al cel; 
si he fet res passador, m'ha exit vulles no vulles, 
y, coin l'arbre talment, la saba de mes fulles 

la xuclo de l'arrel. , 

En-mi sento que vinch dels pares y dels avis, 
que de llur franch parlar duch la me1 en los llayis 

y la forca en el cor,; 
als'dictats de llur seny tot temps he donat aula; 
y sé per llursdictats qu'es d'argent la paraula 

y un bon silenci es d'or. 



Per co, davant majors, ma inteligencia poca 
sol callar, com de fet a ma humiltat pertoca, 

y per qo avuy, aqui, 
quequejo com un nin davant de tots vosaltres, 
sentint que, del refrany, la paraula es pels altres 

y'l silenci per mi. 

Mes iyl al inferior li toca no més cieure: , 

heu volgutque parlés, y massa podreu veure 
si tenia rahó 

defugint temerós l'honor que m'heu 'donada; 
preneu la voluntat, y escolteu ina parlada 

com una confessió. 

No só més qu'un devot. La devoció rnés pura, 
després de  Deu per qui no té temps ni mesura, 

la poso en tot lo $ell; 
la poso en tot lo bo que hi h i  damunt la terra, 
en tot lo que sobrix de l'humanal desferra, 

que si no es Deu, es d'Ell. 
Z 

No só més qu'un devot. No sé pas en La vida 
cap altre goig igual, ni més alta florida 

del cor y de  la ment: 
per devoció, fugim de baxes oradures; 
per devoció, pugem a totes les altures; 

devoció es crexement. 

. , 
Crexement d'esperit, des de nostra poquesa 
c?p a. nivells majors de geni 6 de bellesa, 

de forqa 6 santedat; 
crexement que'l devot fins al ídol exalta, 
que'¡fa participant,de sa viitut més alta ... 

l'amich viu en l'amat. - 
S Ó  un devot, y de temps, de  vostra casa antiga: 
d'aquí raja'l be11 do11 de tanta veu amiga 

qu'alla en ma joventut 
m'encomana'l delit del poetich espasme 
y encengué en mon cervell y en mon cor l'entusiasme 

que maymés he perdut. 



. . 
Aquí feyen aplechen aqueils remots dies 
els egregis varons, les nobles fesomíes 

, de mos mestres primers, 
aquells que per llicó llur exemple donaren, 
que del nou ideallos camins afressaren ... 

los nostres devanters. 

D'ells aprenguí a escoltar la veu de l'avior santa 
y a entendre lo que'ns diu sa ira 6 sa complanta; 

y d'ells també aprenguí 
a fer bullir lasanch, a envigorir la pensa, 
a tirar llenya al focháe nostrarenaxenqa 

pel temps qu'ha de  veni'. 
:; 

D'ells aprenguí l'amor de nostre ve11 llenguatge, 
l'amor de ferlo viu, de triurel d'esclavatge, 

d'alcarlo tr iomfan~, 
clau mestra de19 anhels qu'a tots nos encativen ... 
Al cim, al  ideal, mólts hi van, pochs hi arriben; 

jo he sigut dels que hi van. 

He  sigut dels que hi van, com en una creuada, 
la fe en l'assoliment, la voluntat posada 

en cornandi'b seguí' 
- tant se val! - y he sigut recompensat de sobra, 
al veure'ls més valents al cim de la gran obra, 

pel goig de fe'l camí. 

Y aquest goig la quí'l dech sinó als varons ilustres 
quals llicons y consells a través de deu llustres 

dins meu han perdurat? 
Si sóu vells, els he11 vist sentats entre vosaltres; 
mestres ho foren tots; mes, per damunt dels altres, 

s'alca una trinitat 

est;anya, incoherent, potser desavinguda, ' 
tres genis desiguals que'm foren quart y ajuda 

de mos primers tanteigs, 
influint sobre meu cad'un a la seva hora: 
un qu'es tot claretat, un que crida, un que plora ... 

Sembla qu'encara'ls veig. 



Diversos en el gus't, consemblanta e" la-éssencia, 
eren tres radiacionsd'una sola potencia, 

tres branchs d'un mateix h c h ,  
tres veus d'un sol amor que per totes tres clama; 
que si En Mili era Ilum, ~ ' n  Balagué'era flama, 

y 1'Aguiló era foch. 

\ Era a ca'n' Verdaguer y en sa vella 'oltrona 
q u e j o  veya En Mili cada dia una estona 

- de  fidels envoltat; 
al séu dir ~ a t e r n a l  jo'm feya tot orella. 
y dura en. mon recort com sos versos d'aquella 

Cancó del Pros Bernat. 
\ .  

Era l'h&me de  seny, n i t  el cor, sere'l rostre; 
no volgué als Jochs Florals altre idiama que'l nostre, 

y ben sol I'hi establi; 
segui'l Renaxement en sa llarga volada; 
al cap d'anys, el sobta sa virió'insospirada, , . 

y no se'n penedi ... 

Era al ve11 Atensu, 6 al balcó de la pisca, 
6 al guarnit cadafalch, sempre enfront de la massa, 

.' 
que veya En  Balagué' , "  

cantant versos llampants que foren gra que lleva 
com'ho foren els fulls d'aquella H,istoria seva 

qu'a tots ens remogué. 

Arborat pels recorts de la patria avilida, . 
senti. pes de grillons y coysor de' ferida 

y. rojor de vencut; 
dexi'l llaut suau per la trompa guerrera, 

l 
y ab estrofes furients venteji la foguera 

de nostra joventut..'. 

En son estudi estret, 6 e n  l'ampla Ilibrería 
P 

. de  san t -~oan ,  6 bé carrent la pagesia, 
jo veya 1'Aguiló 

captant pel Canconer, captant pel Diccionari, i .  

fent versos que d'amor de  patria són breviari, 
que són flors d'emoció. 



Apbstol campio de nostra antiga parla, 
llevarli servitut, de nou entronisarJa, 

foren sos ideals; 
hi consagra l'esforc de sa veu y sa ploma, 
y assenyala a les gents les fites del idioma 

com fites nacionals ... 

Axi, talmknt com qui remunta d'un abisme, 
rebi, als cims, les clarors del nou Catalanisme, 

y axí ma devoció 
posi per sempre més en vostra llar calenta, 
y en aquells mestres tots, y en aquella valenta 

vibrant generació. 

Y'm direu: que n'he tret de tot aquest mestratge? 
Poca cosa, ben cert. Y no'l retrech per gatge 

de lo que no puch dar, 
sinó reconexent a la seva sabiesa 
lo que va sembra'en mi y en ma pobra axutesa 

no ha arribat a granar 

Una cosa, pero, dintre meu furga y seba, 
corn llevor que no pot exir fbra la gleva 

qu'endureix el trepig: 
de  tot allb qu'aquells mestres meus m'ensenyaren, , 
si no n'he llevat fruyt com ells lo rumbejaren, 

m'ha quedat el desig. 

M'ha quedat el desig de la tasca acomplida, 
del anar dreturer pele enganys de la vida, 

d'assolir l'ideal, 
de  fer tot mon poder dins la meva flaquesa, 
d'ajuda'al més valent en la comuna empresa 

y empenyek cap endalt. 

L'ideal es de  totsi y un sol que I'assolexi 
gloriej'a y ennobleix tot l'esbart que'l seguexi. . , 

Y donchs,amunt els cors! 
Cal ser mólts perque algun arribi hont tots voldrien. . ' 

Capitans b soldats, arreu, benvinguts sien 
los que hi porten l'esforc! 



Axb, Senyors, es tot lo que pot oferirvos 
. aquest novel1 cqmpany que ni tan sols sab dirvos 

. . tot son agrahimeñt 
,, per haverlo-cridat en mig de tals confrares 

a seure, setantí, vora la llar dels pares : 
d'aquesi Renaxepent. 

Ja m'hi havía fe: lloch quatre llustres enrera, 
quasi una vida, aquel1 que tan bondadós era, 

lo ve11 Duran y Bas: 
vaig guaytar temorench dins el triat cenacle, 
vaig giri'avergonyit desobehint l'oracle, 

y no vaig entrar pas. 

Avuy, que'ls anys m'han fet menys esquerp qu'abansara, 
al vostre noble invit he fet més bona cara , 

com la calía fe'. 
A la vostra bondat no hi ha por que defugi. 
M'hi heu ofert un seyent, y ho prench com un refugi \ 

per la vellor que ve. 

Deuré trobarhi encar aquella escalfor santa 
dels.vells que hi varen dur tions y foch a manta 

per ells y per tothom, 
pels que hi sóu guardians de  la tradició antiga, 
pels que hi seyem rlpvells, per tota gent amiga 

que hi vinga d'hontocom. 

;Y ab aquella escalfor suau de llenya vella, 
que'l c6s envigoreix y'l recort esparpella, 

faré meditació, . . 
y'm revindri més fort lo que'l pros Mili deya, 
lo enexaltament ~ n ~ a l a ~ u e r  retreya, 

y'ls clams del Aguiló. 

Y, sentint en mon pit ressonar la comanda 
qGe fan aquelles veus venint de l'altra banda 

de la vida present, 
us di;é en veritat, com en fe de notari, 
lo que diuen les veus exides del ossari 

com veus de testament: 



. . «Estimeu la Ciutat y la Terca nostrada, 
: feula crexe'y florir, feula forta y granada, 

torneuli'l senyoriu; 
prepareu l'avenir, sigueu delvostre segle, 
y estudieu lo mort com una norma b regla 

. . per ordenar lo viu. 

La Llengua heu de tenir c o k  senyora y majora 
dintre.casa y arrku; sa corrent redemtora 

sía'l vostre Jord?; 
lo temps de promissió per vosaltres arriba; 
donchs, redimíus d'axuc, y en aquexa aygua viva 

torneushi a bate@'.» 
. . . . . . . . . . . . . . .  

Senyors, als Mestres morts he dut ma reverencia; 
de  llurs dictats y fets n'he tret el moll, la essencia, 

que val a dir que'ls furs 
de  nostre ve11 parlar ni moren ni prescriuen; 
he fet senti'als vivents lo que'ls passats nos diuen ... 

y aquest es mon Discurs. 



RESPOSTA 
DE 

DON RAMÓN D. PEKÉS 



SENYORS ACAD~MICHS: 
I 

. Vostra indulgencia m' ha fet la honrosa comanda', 
qu'agraheixo en tot lo que val, de  donar la benvinguda al 
nou, ilbstre compahy; mes jo haig'de confessarvos qite may 
tant com davant del seu modest y bell parlar m'he sentit 
avergonyit de no ser més qu' un humil dexeble de  la Ilen- 
gua y de les lletres catalanes, avuy que haig de respondre 
a qui de tants anys t e j a  guanyat el tito1 de  mestre en una 
y altres y tan bé demostra merexel. No «en mots triats y 

~ 
; dignes*, com jo voldria,. sino ab  la senzillesa ab  que parla'l 

poble, hauré de fer els honors de la casa, y la desproporció 
entre'ls kerits del qu'arriba y la pobresa del que surt a 
rébrel ha de ser tan patent que sols penco que puga per- 
donxrsem en par ts i  cuydo de  que 'S vegi ma bona voluntat 

«de j e r  tit  min poder d in s  l a  meva flaRapueia, 
d' a j u d z  a l  m i s  valeni e n  la comuaa emprésa 

y emk&nyel  cap endalt*, 

com acabeu de  sentirli d i r a l  poeta; si es que fins axb n o  
resulta totalment innecessari a qui la veu popular ha donat 
ja de temps un lloch preeminent en el respecte y la gratitut 
de 1lurs.contem~or'anis. . ' 

Si. una vida de pur y desinteressat entusiasme per un 
ideal tot bellesa y amor hi ha entre nosaltres, aquesta vida 

- -  es la del poeta y gran 'aymador de  Catalunya Francesch 
Matheu, que no sols s'ha dedicat sempre a convertir en 
flors propies la rica sava de la terrz catalana, sino que ha 
ajudat pod<:rosament a fer els jardins dels altres; com el bon 
pages no pot veuce q u e  hi hagi ermots-ahgnr Deu volgu& 
posar els elements per que hi-rumbeges I'ufana dels conreus, 



qu'es el cant triomfal del esforc del home y'una de les mol- 
tes maneres practiques y positives de fer patria., Ja veyeu, 
donchs, com tota la exquisida, pero excessiva modestia que 
respira '1 magistral parlament en vers qu' ababeu d' escoltar, 
no necessita q u e j o  vinga.,a contradirla ab paraules, puix. 
ja '1s matexos .fets S' encarreguen sobradament de ferho. 
Aquest nou acadb i ch  que'ns ha parlat en vers perque, 
corn a poeta, troba qu'es més ficil y plascent per el1 e! 
llenguatge rimat qu'el de la prosa, tenía, com pochs hi 
hagi, '1 dret de  ferho, y prou I'exit ha justificat un procedi- 
ment que; si resulta .una novetat entre nosaltres, no dexa 
de comptar ab precedents en altres literatures y academies, 
y '1 mateix autor l 'ha practicat avzns d'ara ( I ) ,  venint a de- 
mostrar,una vegada més que'l vers no ha d'ésser altre cosa 
que la sublimació, nítida y natural, d 'una bella prosa ben 
arrodonida, grifica, armoniosa, plena de seny y abundant- 
ment iegada per les. aygues de L'imaginació y de1,senti- 
ment, ja que tant en vers com en prosa's pot dir tot, ab una 
sola condició: la de saberho fer ab gus ty  hahilitat d'artista. 

L' art y :l gustd '  En Matheu estin ja d 'anys prou acre- 
ditats perque hagi jo d' insistir gayre aqui en ferlos remar- 
car. per rnés que'm semblinmolt tipichs de sa personalitat; 
y axís me permetereu ,que'm fixi especialment y coin.de 
pas en el be11 recort que dedica la seva anima generosa y '  
justa a aquells tres mestres d'ell y de  to te l  catalanismr: En 
Mili, En Balaguer y 1'. ~ ~ u i l ó ,  

zclz qu'es toi claredat, un. que c r i~ la ,  uli gzde plora. 

com el1 ha sapigut caracterisarlos molt be en un sol vers. 
Del clar y reposat cervell d' En Mili, que té la sereni- 

tat d'una ben equilibrada estatua grega, y la diifana Ilum, 
helenica també, d'una de nostres platges Ilevantines, Deu 
vullga que no se 'n perdi may la mena a Catalunya, per 
ajuda de la propia riquesa y penyora d'aquell respecte dels 
eStranys sense'l qual no hi ha vida'digne possible; dels crits 
d' En Balaguer y dels planys de N' Aguiló. no es ficil que 
la essencia se 'n perdi, perque sempre tenen, desgraciada- 

. . . . 

(1) Eo el diseuri pir  la.Festa literari. d. Olot de 1898; en el dels Jochs Floralr 
de igo2 y de la presidencia del Ateoeu Barceloner de 1920. p6i exemple. . 

. 



ment, certa actualitat; pero '1 desitg de. les generacions futu- 
res indubtablement haur i  d'ésser qu'arribin a ferse inne- 
cessaris y constituhexin, més qu'altra cosa, recorts histo- 
richs. Lo que may podrin fer ab justicia aquelles genera- 
cions, es oblidar a cap dels tres, perque de  la llevor neix la' 
planta, y no es dat a tots els pobles que volen el tenir exa 
llevorrica y plena, prometedora de bells esplets, uns d '  una 
classe. altresd' un altre, pero tots donant fe 'de'que '1 terreny 
es bo, y ardit el bras del home qu'en el1 te estada y que . 8 

tramet la forca d'avis a nets, pera la grandesa d'aquesta 
dolca Catalunya, que posa'l cap sere sobre '1 ferm coxi del 
Pirineu y te al pit, al lloch qu' ocupa '1 cm,  la nostra esti- 
h a d a  Ciutat, la gran re ina del Mediterrani, que guayta 

. . g 
des d '  el1 al rrion ab  sos uils blaiis, anyoradicos o esperan- 
cats. Akis v.olgué Deh que Ca ta lun~a  fos la fusió del seny 
y del foch neguitós qu'aspira sempre a ser flama, alta y 
onejanta al vent com bandera que srmbla tenir vida propia 
y moures suau o febrosament segons els diferents estats 
d 'un esperit compleGe, rich en color y en gradacions de 
tons. 

No haig de molestarvos, senyors, seguint pas a pas el 
discurs del nou academich, perque ni vosaltres heu d e  me- 
nester guía per apreciar ses belleses, ni es just que vinga 
a dexatar la prosa lo que la natural condensació del vers 
s i p  di; millar. Més aviat crech qu'es ja hora de que vos 
parli d'aquells titols ben coneguts que reclamaven, ja de  

. . temps, la presencia d' En Francesch Matheu en aquesta llar 
tradicional dels mestres de  la renaxensa catalan%. Els mi- 
llors pergamins qu'acrediten la noblesa d' un poeta son els 
seus llibres, y quan aquests han fet sentir o pensar a una 
generació, es qu' eren la expressió viva y. justa de les seves 
tendencies, dels seus ideals y,aspiracions. La poesía verita- 
ble te sempre quelcom d'etern; pero, malgrat totes les nos- 
tres ilusio'ns, t e  tambémolt  més de  relatiu o transitori de 

,- lo que solem creure, perque es una de les grans \.&S del 
mon, y tal com lanaturalesa d'aquest cambia. cambía igual- 
ment la veu, ara de nin, després d' adolescent, més enda- 
vant d 'home e n  pleria virilitat, y al fi de vel1.y decadent, 
per rependre aitra vegada quan sembla que va ja a acabar- 
se, y,  fent una revifalla, completar ab  nova forca'!, cicle de  



, . 
la evolució constant de la vida, de la humanitat.1n-iolunta- 
riament solen escriures els versos de  la faysó pot sem- 
blar més grata al  moment en que foren concebuts, y uns 
viuen lo que des roses, l'espay. d'un. dia, o nexen morts, 

, 
mentres d'altres se'n despren tan puray  penetrant essencia, 
que ni la immensitat del ayre pot absorvirla tota, y sem- 
pre 'ns ne dexa poca o molta perque d'ella 'n gosem els 
que venim després del moment en qu'esclati la flor. Pero 
les flors esclaten principalment per als que les ro'degen y 
poden cullirles desseguida, en plena frescor, sisaben ado- 
narsen a temps. 

Axís colliem nosaltres, els 'qu' erem mólt joves pels 
volts del any 1880: les flors que' l  renaxement catali'ns 
otería en aquclia generació de poztes que semblaben riva- 
lisar en sa abundosa florida: ¡Qué'* eren de fresquis y xa- 
moses per als que també estavem al bo de la florida del 
viure, al cor d'aquella migica selva verge dels primers anys 
de la joventut! Avuy aparexía aquell premi dels Jochs Flo- 
r a l ~  de 1877, ~ ' ~ f l á n f i d a ;  dVEnVerdaguer, treta ab genial 
esforc d'home de fi: ben arrelada del fons de les aygues del 
passat; altre dia les vibrants tragedies en veri d' ~ n - ~ u i m e -  
r i ,  Gala Placidia y Judith de Welp ( I ) ,  o ses potentes liri- 
ques (2); o be les altres tragedies poiitiques d 'En Bala- 
gner (3); O LO ReKyuiar id '  En Matheu, en 18.78, y després 
L a  Cofia, en 1883 (4);  y també'ls primers 'Cants intigns, 
Balades e Zdilis de N' Apeles Mestres. No cal dir. que no 
eren aquests els únichs poetes de Catalunya en aquell temps 
y fóra injusticia envers els altres rl suposarho axis; pero 
poch a poch va anarse establint, com sempre; aquella espe- 
cie de votació del públich que proclamava com a primeres 
figures la d' En Verdaguer, la d' En Guimeri, la d' En Ma- 
theq, la d' En Mestres, y, per espay de bastant temps, d'ells 
esperavem els aficionats a la poesía les noves y.sorprenents 
coses qu' havíen ,de dirnos, les grandes& oexquisides finors 

, . (1) GnlnPhridin ee de 1879 y Yudifh de W<L$ dé 1884. 
(2) IndÍbily Mcndoioni, que comen@ la iepuraci6 poetics d' En Guirneri, e s  

de 1875. 
(3) La primera edici6 de les Zrqqedier d3E,n BBala@er es dp.18~6.  
(4) Aquester son les dates de publieaci6 dels Ilibres, perb d'eils formen par[ 

composieions ja conegudes o premiades en Jochs Florals anteriorrnenr. 



ab que somniavem. J o  haig de confessarvos que Si pera tots 
tenia ma entussiasta joventpt un mot d' admiracih, servava. 
sempre un reconet molt intim del cor per aquelles breus, 
natuialissimes y sentides composicions d' En Matheu y d' En 
Mestres, ahont despuntava ja l'auba de la poesia mes mo- 
derna de Catalunya, la que S esforcava en rompre '1s motljos 
antichs pera crearne de nouci Els que llegíem a Heine y a 
Becquer, pfimer, y després buscavem ja en les immensitats 
de Goethe; en els jardins sabiament podats y conduhits de. 
la poesía francesa (de Coppée y sully Prudhomme, princi- 
palment); y fins de la italiana (ab Carducci y Stecchetti, per 
exemple) (1), o en alguns dels antichs.clissichs, lleys pera' 
anar formant el codich de 1% Musa nova qu'adoravem, re- 
bíem com a Última paraula de 1o.modern les .. composicions . 

que, com les d' En Matheu, eren crits del cor despullats del 
ve11 coñvencion'~1isme re th ich ;  apartats de  1' inflor que 
ja 'ns disgustava, com oposada a l  esperit essencialment rea- 
lista de la epoca, y ene l s  q ~ a l s  si alguna influencia clissica 
podía haverhi seria la d'anticlis poetes subgectius calalans, 
barrejats, tal kolta, ab, recorts dVAnacreont y Safo o dels 
elegiachs llatins. Volíem una poesía veritat, ingenua, que 

S '  acostes lo 'm& possible a la Naturalesa, y ¿quin dubte hi 
ha que  obres com Lo ~ e l i ~ Ú i n r i  entraven dep l e  en nostre 
ideal, per sa s e n ~ i l l e s a ' ~  naturalitat volgudes, per sa lliber- 
tat y sentiment? Dedes  la bella endreca, escrita en proven- 
cal y dirigida a la esposa del venerat autor de  Mireya (2 ) ,  

. 

fins la darrera composició en que figuren aquells delicats 
versos de primaveral frescor: 

«La m a  secreta que desdo% la rosa 
y en  cada 6eclz una armonia Iziposa, 

ha esponcellai mon COY», 

tot ens parlava de lo que nosaltres matexos sentíem, y 'ns 
feya llegir y rellegir aquel1 llibre cogi un petit breviari 
d'amor en catali, com unes veritables canGons de fadrí fes- 
t e jado~ ,  tito1 dels primers assaigs poetichs del autor (3). 

(i) Y aviat ab les primeres obres liriques d' En D' Annunzio. . ' 

( 2 )  En Matheu conegue d' aprop a En &fistra1 y demés poetes compaoys seus, 
en sa ansda a Proven~a ab I'Aguiló y I'Andreu Balaguer y Merino, al Maig de 1878. 

(3) Canrons alrgrn de urr f~drifist jo2or es el titol;complert ab que foren pu- 



Ab Lo i?e¿ip&ari y ab  altres poesies d' esperit y 
d'estil semblant que s'escrigueren en aquella epoca pels 
matexos que no 'n feyen #.elles sa especialitat, comen$;, 
senyors,,una ev&lució poetica' que no s'ha abandonat'des- 
prés, sino-que ha'seguit desenrotllantse y rnodificantse fins 
a crear a Catalunya una escola que ha renovat la poesía 
mólt abans de  que la literatura castellana s'adonés dels 
nous ideals que li arribaven d' Ainerica, passant primer per 
Franca. J o  sé que a tots aquests origens se '1s fixari per al- 
guns una data mólt més propera; pero'ls precursors del 
moviment modern d' avuy son d' aquell ahir q u ' a  .voltes 
S' aparenta oblidar, d '  aquell ahir qu' admirava a Enrich 
Heine, el que'ns ensenyi'l  ret,orn a lo primitiu y a la be- 
Ilesa pura de les flors bosquetanes. Sense '1 pás de la gene- 
ració del 1880  y de pochs anys abans o després, no S' hauría 
arribat a lo qú'avuy sembla que ha sigut sobtada trovalla 
mólr posterior. S i  S' ha assolit en el vers el parlar clar, na- 
tural y fondo, y de manera ben catalana per sa concisió y 
brevetat, sugeridores de grans horitionts, ha sigut per evo- 

blieades seni; io rn  d'aurar en 187j y de  les qunla no se'n parla ja posteriorrnent eo 
la l l i ~ t a  d' obre. d' En Matheu, corn uo d'aquellr llibres de  lajovenesa dels partes 
que després s'obliden. 

A qui pugso interesiar detnlls d m a q u e d n  abreta remetere n uo de mas assaQs 
criiichs joveoivals (y excuso dir que d' escis valor, per tnnt), qu' aparegné en 1883 
eo la revista cacalana L' Avnzr ab el tirol. d' E~bor io i  criliihr: Pran/rrih iWnthex. 
D' squelli articles ne pveneh squi eo extra&: 

.Bo 1875 apareixia, bsix el rito1 de Cansow~ o/eg~di( d ' u n , f o d A f ~ , t ~ o d o r ,  un , 
' tomet de trenta y taotes pagines reose'l oorn del poeta. De tat  hi ha en el1 bain el 

eaocepte del merir. Se nota certa arsimilacib de I'esperit de  Heine ... Ln part l'iei- 
niaoa d'aquest rioiorn estii, no obitaot, y si S' exceptúa slgiina qu'altra comporició, 
m&$ eii c e r t ~  jachs de  la frase que en altra cosa*. Avuy haic de fer observar, mér 
ben informar, qu'aquesta iofliiencia no ~ r m b l a  énser deguda,a la lectura directa de 
Heioe, sino que degu6 ser indirecta, cam pn sltrespoetes de la epoca. 

Pera estudiar elr comensoi del oostre pot ser útil tambe la segiient qoe ' r  trobn 
eo Y ermeotat estudi: 

<No seinpre 'o Matheu S' ha rnaotingut exnctameot en elr limits del gCoero a 
qual c6nreu se dedica nvuy. En ,873, pcr exirnple, apariixen en eln Jaeha Florals 
duguei composieions en que seria difícil endevinar al futur autor del Kcliyuinri. 

. . Titúlas la nos So1wntrn.n y I'alrre Llu" dclirgursms: L' autor cercavn encare soo 
cami ... Al sigüent a") rrobsva son genero en el poemet intim A una rnorfn, que op- 
taot n la flor natural se'. dugué sols una poncella, y que amplist méa tart per ion 
autor y rubrtituit cl tito1 prr el més konci4 de  Marta forrnP prr t  del Rrliquiari,. 

Parla també ab cert detinimeit aquent estudi d e  la poch coneguds Cnná iic fa 
cipiqo, publicada a La K&oimtso: perb per qui vulgs anar seguiot les diferenies 
rnnoifertacians de la paesia d'  En Msthcu, la colecció'de volums d d s  Jaehs FIarals 
li oferira curiaroc marerials. 



. . 
lució y no per geieració espontinea. Encara som mólts ets. 
que reiordem com aquel1 premi' qu'en els Jochs Florals 
de 1878 se dona a Primavera, uxa de les tres seccions de . ' 

Lo Relijuz'ari, sembli al públich, al sentirlo llegir, que re- 
volucionava la poesía tradicional en aquella festa (1). Y axis 
era, en rigor, y bell es encaraaquell joyel1 de la poesía in- 
'tima catalana, malgrat les majors complicacions de fans y 
de  forma a qu' avuy nos hem . anat aficionant. 'Com , tot Lo 
que fou ben-sentit y artísticament expressat, si es una data 
per 1' historiador literari, es un obgecte d 'art  que sempre 
contemplSm ab gust. . . 

. ~ 

Refermada y fins ampliada quedi la irnpressió de nove- 
tat que produhí &o Re(iquiarz' ab 1' aparició de les poesies 
que varen formar altri llibre famós d '  En Matheu: La Copa: 
Era breu, ben cisellat, brillant y ferm com una copa de fe- 
rro y or, y semblava qu'hagues adquirit del vi capitós y , . 
ardent d'aquesta terra soleyada l ' inima que regala '1 pala- . . 

dar o enardeixla sanch, l'esperit de nostres Priorats y AJe- 
Iles. Brindava per i'amor ab cert epicur~iime de poeta an- 
tich y per la patria com un 'cata15 ben modern; en versos 

t 
' ' . arrodonits, sense. fullaraca; ab veu apassionada, ab crits 

d'ira o murmuris an;icreontichs. D'aquells crits, ja de ma- ,*  

ledicció, ja profktichs, n' hi ha alguns qual resso dura en- 
cara, com ,A Fehp  V, Cqnt deger#zanor, L; dret  uell, /Po-  
bre patria/  y altres qu'eien expressió no tant d' ejciltacions 
patribtiques d'allavores, com dequelcom que lo mateix  te^ 

aplicació al temps present, puix encarasemblen d'avuy es- 
trofes com aquella de: 

6 Vobn  ferqos blinchs o negyes.. . 
qzde va  errada aqtkeixa gent/  

. . Covn ,nos hem'part i t  laj taula, 
campartim lo sentiment, 
y b e p i m  p e r ~ a í a l u n ~ a .  
y 6egzr2m pe 'Z iemps vinentu. ' 

-- . . 

( r )  E'n 1' ermentat aisaig ericicli publicat a ¿<Aveni hi trobo aqoestcr irsses 
típiques de 1' &po=s: 

'Record0 encara 1' i.wprissi6 que g vilis, no aeostumats e aqiieli genero de poc. 
sia, feu La Prihurrn, premiada en el. Joelir Florals de 1878 D algun s6 que'a le- .. . ' 

rneatsvs smargameot per In decadenciade I'Iostituci6 y anyoiava Bquells temps 
&o que's premisveo co- gual latuva dirrouo o¿ rnoros una dona crtorsa.. 

. . . . 



. . 
..' « ~ b u e s i  Dret  qud 'ns  volen pendre, 

. . a ~ u e s t  Dret  qu' es tan sagral 
com los ossos, coln' lu cendra 

, . . . 
dels bolas avis gu'/zan finats. 

. La lira de  ferro qu'empunyava En Matheu al dexar ¡a' 
daurada ilel amor ?o S' aturi  en ,.les ~composicions de  L.a 
Copa. Recollides estinles qu'obehexen a aquella inspira- 

" 

cio en L a  meva parba, ser ie  que, juntament ab la tercera 
edicio de L o  Reliqrziari y ab la sentida y breu Taidania, 
publici'l poeta en  i8gg,,ab el peu d'imprempta de Perpi-. 
nyi ,  qu' es tot un recort d' epoca. L' Ombra del Rey, Pa- 
i r f a ,  Fesfa, A m o r  de patria, continúen aq;ell entussiasme r 

y ardiment de poeta civich que té sobries eloqüencies tri- 
bunicies y la b=llesade.l' indignació q u '  esclata en mots vi- 
brants, breus, durs com punys closos. D'Anacre6nt hem 

passaf de  sobte a Tirteus, y ju no sabría dirvos, senyors, 
quin dels 'dos decidirin els jutges futurs que s'avenía mes 

a b  l'anima de nostreepoeta: suau, e l~gan t ;  teridre, senyorí- 
vol, quan parla del am0.r; energich y realista en 1' expres- 
si5 quan, cambiant el vent, la dolca marinada's gira en t5a- 
montana. (Com S '  ha fet el miracle?' Un sol nom l'ha reali-, 
sa t :  el nom msgich de patria, qu'enarckix als homes y e s  
el rival .&S gran qu' ha fingut sempre 1' Amor,  fet d e  dol- 
cissimes petiteses a les quils aludeix el poeta quan nos diu: 

i De' u n  res de llevor' 
se'n forma una ar6reda; 
d ' u n  so( espuriicich . . 

s e ' s  f a  una f oguera; 
tr is t  grh  d' ence%sts ' - . ' . . 

se iz ompla una esglesia:.:» 
. . .. . 

y que sembla. cfuedar oblhat y v e n ~ u t  p,er la veu potenta 
. que 'ns canta: 

e 

«Quan s ' e s t i d a  un panyal y al¿k en  avall,s' assola, " 

' - i' ? p i l a  no cau pus a6 el¿, sisa qui'vola , 
< y a plé pulmó S' e h ~ a ~ r a  per l' espay ingfnii. .. 

Patria meva, despirtat! enl&yrat, esp<rit!s 
. ~. 

. . 
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¡Dólc y noble venciment el del Amor quan les iguiles . . 
el dexen per empendre la volada fructífera y valenta! . . 

Del patriotisme d' En Matheu crech jo qu'adhuch es 
més lo actuat.que lo escrit. Ab  el be11 desinteres de que vos 
he parlat, ha viscut fomentant l'entussiasme. dels altres y 
ha sapigu; allargar a temps una ma amiga a mólts que pot- 
ser n'estaven faltats. Ja  en sa joventut el trobem com un 
dels entussiastes d'aquell esbart de  L a j o v e  Catalznya, que 
té sempre reservat un important lloch en la historia dc  la 
literatura catalana, y dirigeix o ajuda a fer revistes y srt- 
manaris (1), y publica les Cansons de Pere SeraJz', influeix 
poderosament en la trañsformació y conservició dels Jochs . 

Florals, y comenca, en 1883, la direcció d'aquella IZzstra- 
cib  atal lana ( a ) ,  que junt ab la Biblioteca nombrosa del 
mateix nom (A), obre'ls bridsos als millgrs escriptors catalans 
de  la seva epoca y '1s ofereix segura divulgació pera llurs 
produccions.y arxiu ahont setbpre trobarin l lurs  noms els 
que en temps futurs vulgan estudiarlos.. La Ihs tració  Cata- 
lana-es no solament tota la vida de ~ a t a l u n ~ a  en una epoca 
determinada, en sos aspecte& literari; artistich, arqueolbgich ' 

y social: estambé un gran acte patriotich que mantingue 
llarch temps el foch sagrat del entussiasme y feu que ses es- . '~ 

purnes arribessio a les més apartades llars delscatalans qu'ab 
orgull mostraven aquelles com exemple de lo que 
aquí 'S ~ o d í a  fer. Y com s i t o t  axb no fos prou, quan ja més- 
endavant La Ilzstració no podía estendre la seva influen- 
cia, empren En Matheu, e n  1918, la publicació d 'una 7ltra 
revista, ab  el tito1 de Catalana tan sols, y avans, en 1914, - 
la dels seus quaderns de  Lectlcres poplclars, que passen 
de trescents sexanta, gran Antología dels escriptors de  la 
terra, ahont se recull no únicament lo més conegut dels au- 
tors famosos, mes encara lo oblidat, lo que. no S' acostuma a 
liegir continuament, ~ e r o  que te condicions literaries y re- 
presenta un moment interessant en la prosa, en la poesía, 
en els diversos genres de  l o  que en catali S' ha escrit. NO 

(1) La direcci6 de la primitiva 5tnoixmro eom a reviits (en 1871) fou d' En 
Matheu. 

(2) En 1883 cornpraiin dits publicació e 1s Viuda de Sanpoos En Francesch 
Matheu y en Joreph Thamas. Eo Mslheu la continua f ins i l  1894. 

(3) Iniciada pels volta de 1903. 



haur i i  de tirar niay en cara a E" Francesch Matheu els his- 
toriador~ d e '  la literátura ..catalana l a  manca d e  diligencia 
pera proporcionarlos documents en que basar sa. historia, y 
aquexa historia, senyors, bésabeu  vosalires que no 'S fa . . 

solament esciivintla d'una tirada y fixantse no ,més qu'en. 
certes figures capdals, com en els temps de  pobra investi- 
gació: qu'  encara h i h a  una altra manera m& forta y profi- 
tosa de  ferla: i'oferi: un munt de documents de tota mena, 
pacient y fondament arreplegats, en espera de qu' aparexi ; 
algun dia un gran talent critich de poderosa y clarivident 
forca sintetica que, ab  prous materials, ens diga com y pef 
.quins camins,-ab l'ajuda de grans y de petits, s 'arribi  a 

b ' cpnduhir a po.rt la nau de la Bellesa y del pensament de. ' 
'Catalunya, que tenen caricter 'propi, en la pait del mon 
qu '  ocupem. Encara podem dir a 1' Humanitat quelcom 
qu' es nostre y dels-avis, qu' es flor nascuda com sense es- 
fors del bés magnifich de l'aspra terra y del sol esplendent. 

En aqueix triomf de  la raca correspondri sempre un 
alt lPoch, que no pot regatejirseli, a la generació a queper- 
tanyen homes com En Matheu. 

De mólts d'ells podía parlar en J6seph Ixart quin  en - 
el prblech de  les poesies ilustrades d'En Guimeri escrivía: 
«Entre les ratlles dl aquestes poesies n ' h i h a ,  .donchs, unes 
altres de recorts literaris 'y de companyerisme. Demi fulle- 
jarin alguns aquesta edició .monumental d' un de nostres 

!' millors poetes, y sols hi trobarin la lletra aislada dels temps 
4 de la societat, la mel'odia sensl 'armonía orquestal; mes ' '  ' 

, . els que, en els anys en que 'han sigut escrits els versos, hem - 
patit la matexabojería d'amor a les lletres catalanes iquan- u 

tes fesomies, quantes memories; qnants epissodis y escenes 
e " no veurern evocats y embarniqats d e  nou al fullejar aquestes 

pagines temps a.venir!n Y més endavant: «Cada un ha fet 
lo que ha pogut; o segueix fent encara... Perb si dem2,ja 
lluny, pensem en el>,treball d'ara. be podem dir conside- 
rantnos com la companyía d'un regiment: trobarem revis- 
colantse una litera&, y , a b  pit y entussiasme la continui- 
rem ab esclat; ja lluny el .io&anticicme erudit y arqueolb-. 

' 

gich dels primers, y '1 romanticisme innovat deis  segons; 
visquérem quan reverdía per tot e l  culte a la naturalesa y a 
la veritat, e inocularern la nova sava al trovayre melangios 

. . 



primer, y al batallador ab  íníules-de polítich després; fou 
nostre credo la senzill&s y la sobrietat en la expressió; la 
fonda intensitat en el sentiment; lo pintoresch en la imatge; 
en el c o v e p t e  una ampla lfibertat, un eclecticisme artistich 
que trobava bell lo be11 de  tots els temps ... Hem fet lo que' 
hem pogut perque'ls estranys parlessin de  ñostra terra en 
el prcsent sigle, no sols per sa industria, mes per son inge- 
ni,,y hem volgut un ingeninostre y un caracter nostre, no 
per esquerpa tocudería ni forcat orgull, sino convencutsde 
que sols la espontaneitat engendra fills robustos)). 

Y ara permeteume, senyors, que pera que alguna au- , 

toritat tinga'l y e u  pobre parlament de benvinguda a un 
qu' es tot simpatía, elegancia sobria ysviril amor pa- 

tri, l 'acibi ab aquelles paraules que no son .meves, que pon 
del que,  ab  EnJoan Sarda, fou una de  les dugues veus criti- 
ques més escoltades de la seva generació. L' omb;a. d',abdós 
amichs, que també ho foren meus en aquel1 temps, deur i  
perdonarme qu'es~igoli  jo  tardanament en els granats 
camps ahontells segaven ab  fe y apilaven les garbes, pera 
la noble missió de recollir y fer valdre'l blat sant de la be- 

. . Ilesa intelectual. \ 


