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EL COMERC Y LA CULTURA 

Noir solopntic iiivai horno 



E s  incontestable que'ls fets assenyalats d e  la vida, aquclls 
que marquen una eta,pa dc la nostra existencia, en avivar la  
nostra sensibilitat a b  cmocions novclles, se'ns fan seinpre un 
motiu de rcflexió que sbvint trasbalsa y pcrtorba'l nostre es- 
perit. a 

Una gentilissima iniciativa d'alguns amiclic' obre avuy les 
portes d'aquest ceuacle a un senzill mercader y li ofereix el 
recCs plicit de serenor que aqui se respira quan en el capves- 
pre de la  seva vida, abandonades les seves activitats mercantils 
de mCs d e  mitja centuria, cercava veurela fondres en una 
quieta obscuritat, sols ab la  satisfacció del deurc acomplit y 
al) l'ideal assolit de sortir del estadi, grat sia a Deu, ab un 
iiom immacnlat. 

Pero la  vostra invitació a pendre part en les vostres tas- 
ques, en mourem a la  refleaió, m'omp1,e de  confusions y de 
temcnca, ja que per I'examen que he d'egut fer e n  consciencia 
de les meves aptituts, no he sabui trobariie la deguda valor 
efectiva ni arribo a scntirme ab l'ale necessari per correspondre 
com jo matcia desitjaria y voldría a tan prcuada distinció y a 
la vostra impagable cortesía. 

Aqucst neguit meu c'augmenta en escablir la comparació 
obligada entre les meves ~nodestes dots y la meva obra d'es- 
pigolayre literari y les qualitats, de tots reconegudes, del meu 
predecessor y la seva obra fecunda de Professor de sblida cul- 
tura. 



Permeteume, donchs, que vos iiiviti a honorar la seva me- 
moria y que vos faci a gr,ans pinzellades un recompte de la  labor 
d'aquell educador enyorat. 

La prsonalitat $En Rossent Serra y Pagks, oferiría una 
complexitat desconcertant, si  no oinguEs vigorosament dibusa- 
d a  per la seva vocació ben definida pcr al  Professorat. Fami- 
liaris,at primerament ab els negocis comercials y bancaris, co- 
nexfa a fons les realitats de la vida mercantil y sentíacom $1 
qui m é s l a  neccssitat de dotar d'una cultura de la major am- 
plitut a15 eleinents que's moucn dins d'aquest pla d'activitats. 
Proba palcsa d'aquell sentir s6n el séu estudi sobre I'estat de la 

Instmcció comercial a Espanya, publicat l'any 1893; el s iu  
discurs a Vilanova I'any r g ~ z  sobre les aventaiges del ense- 
nyament mercantil per la dbna y la scva eximia labor en els 
cursos. d'alts estudis comercials organisa¿s per la Cambra de 
Comerqy Navegació en 191  5 en l'intent, dcsgraciadament no 
reexit, d'aquclla Entitat, pcr la creació d'una Universitat Co. 
mcrcial. 

Home d'esperit observador y d,e fina perccpció artística, cl 
nostre s m p r e  bcnrecordat amich havía copsat meravellosa- 
meni tot l'cncis del Folklore, d'aqueli «saber tradicional del 
poble », d'aquclla «ciencia. popular ». que, com diu galanament, 
no va dirigida al vulgus siiió que vé del vulgus. Y a l s éu  cstudi 
va llensarse ab tota la cmpenta del séu temperament entusiasta 
y actiu. En conrcar aquesta branca del saber popular, ii'estcn- 
gut'l coiiexcmcnt y dcsperti l'inheres de Ics animes selectes pcr 
recullir, com un tresor nacioniil: la historia, la llegcnda, la can- 
c6, la  balada, la rondalla, l'aforisme y tantes manifcstacions 
de be11 cayent popular que passen de generació a generació, 
sempre riques, sempre cspirituals, sempre aciensades y plenes 
de poesla. 

E s  remarcable, cntre l'es seves investigacions folklbriqucs la 
quc'l mogué a reconstituir, per dirlio axís, la pcrsonalitat del 
Comte l'Arnau al qui'ns presenta corn a heroy de la recunques- 
ta catalana contra'ls alarbs, sens perjudici de la recerca pacient 
pcls voltants de Montgrony clc tot lo que la tradició hagi con- 
scrvat sobre la llegcnda d'aquell mite, evocai del infern, can. 
tat pels nostres mCs grans poetes. 

Perb al séu esperit assedcgat no l i  era prou aquesta deu 
fresca de cultura., d'aquclla ((ciencia popular>> ; y axis, vertader 



Plini modern, cerca y troba en l'estudi y I'ensenyament de la 
Geografía, física, comercial y humana, el complement d'esplay 
que aqucst camp amplissim ofería a les seves inclinacions y 
a les seves aptituts. E n  Scrra y Pages no era home per a c m -  
tentarse de treballs aliens y de les controversies d'un Congrb  
per fcrse un caudal de  conexements en aquest ram de la Cien. 
cia sin6 que ab la seva labor d'observació propia, en viatges 
bcn aprofitats y a b  estudis profunds, poguC enriquirla de va- 
luoses aportauons personals. Les seves notes de viatges, el seu 
esiudi sohrc la  cartografía incdieval cat+ana y el de la delimi- 
t auó  de les comarques catalanes s6n plenes d'observacions y de 
comentaris ab que se'ns reveba a la vegada gcbgraf, Iiisioriador, 
filbsof y literat. La  scva obra copiosa, feconda, consistent y 

, atractiva constitueis, donchs, un element d'una valor inestima. 
ble per a la  cultura de la  nostra terra. 

Reposi en pau el Professor ilustre del qui m'heu cridat a 
ocupar el setial l 

E n  entrar en materia, no espereu de mi, senyors, una dis- 
sertacib de gran volada. Jo no puch oblidar que des de la meva 
priincra joventut no he estat més que u'n mercader y que a 
la meva professió devfa servar y he servada la  meva activitat 
ab tota la preferencia que ja sentíen les mevcs inclinacione. 

No obstant, els meus estudis de jovencell havíen despertat 
cn mi un viu intcres per l,es bones lletrcs, ab tot y quc ni la idea 
m'hagucs tnay*ocor~eguda d'csdevenir un literat, ab el coiiven- 
cimcnt íntim, que encara  conservo, de que aytals pretension~s 
liavfcn d e  rcstar seinpre fbra del meli abast. No he entrat may, 
donchs, en el camp de  les Iletres si'nó ab la timidesa del qui 
penetra com intrús en un terreny que no 6s propianent el séu. 

Sentfa dintre de mi la influencia de la sentencia bíblica: «No 
sols de  pa viu i 'l~ome»; pero cn els meus assaigs escadusscrs 
no cercava altra cosa mCs que la satisfacció, egoista si voleu, 
de I'esplay que podteii proporcionarme. 

E n  aquestes condicions, no us estr.any,arA que inancat de la  
preparauó necessaria per un trcball de la índole elevada que 
tiiidrleu dret d'exigirme, vos pregui que'm permetku limitar. 
me a exposarvos algunes consideracio~ns sobre la compatibilitat 
perfecta que ah pregón convenument crech que existeix entre 
una profcssió de caricter utilitari y'l conrku dc les Iletres. Com- 



patihilitat afavorida per i'aspiracib constant y natural en l'lib- 
me del séu perfeccionamcnt moral que tan admirablernent s'en. 
dou  en Yafinnació biblica esmentada. 

Y cm permetrku que us parli de la conveniencia de que 
aquesta compatibilitat sigui utilisada a benefici de l'homed'afers 
en el sentit de que Ics bones Il'etres li signin un complement de  
preparació per a la  seva labor que, scuse cap dubte, té, parale- 
lanient ab una finalitat privada, un cayre social, no prou apre- 
ciat tal vegada encara, pero de positiva importincia y fins res- 
ponsabilitat. 

hdmesa com una veritat incontestable i'aspiració humana de 

. pcrfeccionament, es lbgich scntar la utilitat d'aquest conrku per 
l'homc d'afers no so15 baix el punt de vista literari, que podriem 
dirne dc pur ornameiii, sin6 per la que pot obt'enirne per arri-  
bar a un millor conexement de  la  psicologia humana. 

Es natural que per la contemplacib d'aqucst extrbm tinguern 
en cumpte prhiainent lo que'l Comcrq és y significa com a 
factor social y vchicle de  cultura; y en conseqü&ncia, lo que 
tC d'ésser el comcrciant modern cnfront de la evolució cons- 
tant y de la'complicació y extensi6 crexents dels afers en el 
nostre temps tant intensament pertorbats. 

Aquestes premises ons han de conduhir a considerar que, 
si reaiment les bones Iletr,es, en Uur ample concepte d'«Humani. 
tatsb poden constituhir un elemcnt educador per la  prcparació 
sblida de director8 y d'auxiliars de tota cinpresa comercial, la 
utiliiat de que entrin a formar part dels estudis coiiiercials es 
indiscutible. 

De lo que'l Comer$ significa com a factor soci,al, no sabria 
ircuren millor testimoni, despr6s del de la Historia, que'l d 'Ed. 
rnunt Eurke en la serra rotunda afirm,ació de  que (ja en el sCu 
temps., 1730- 179 7)  la prosperitat y dignitat del séu país (An- 
glaterra) derivaven principalment de la seva Constiiució y del 
séu Comerc. Desprts del elogi de la Constitució, diu Burke: 
~L'altra.  d&u del nostre podcriu es el Comcrq, que no pot exis- 
tir, com no podrfa existir la  vostra llihertat, sense una íntima 
conexió ab nióltes altres virtúts » . 

No pot definirse ab més encertada sobrictat y preusió la 
funuó del Comer$ en la  socictat, ni podría posarse inLs cla- 
rament de relléu la scva importancia y la scva aobilitat. 

E l  Com,erc cs la manifestacib permanent de les activitats hu- 



mancs en íntim contacte ab els fenbmcns econbmichs que 
agitcn el món. Es, com diu Octavi Noel en la introducció de 
la  seva obra ~I l i s to i re  du Comnerce du Monde», l'agent més 
eficaq per la  transmissió de les idees y'l veliicle rnés poderós 
de la sociabilitat y de  la civilisació. 

Aquest darrer concepte que respon, certament, al  del cayre 
social que més amunt hein cregut quc calia atribuhirli, ve mag. 
níficament coufirmat per la historia d e  la seva evolució y dcl 
séu progrés, devanters, més que paralels, dels de la societat 
humana. 

Sería verament intcrcssant un recort documentat d'aquella 
evolució y d'aquell progrés, pero ni la  extensió ni la índole 
d'aquest treball dexen cabuda pcr un  estudi d'aytal naturalesa, , 

ni aquest estudi, que solament un erudit podria intentar, cs pcr 
qui, com jo, no se senti prou iniciat en l a  materia. Axís es qu<; 
lo únicli discret per mi y bastant per a l  :nostre obgecte es cercar, 
de textes que tinguem per autorisats, una lleugera remembran- 
ca de la  influencia probada del  comer^ e n  la cultura liumana. 
Y no ja prenentho des dels temps mes allunyats ni seguintne'l 
procés, ab un treball inacabable, fins al temps actual, sin6, 
referintnos, senzillament, als tres pobles rnediterranis que ex- 
ccliren en l'antiquitat en llur expandiment econbmicli y cul- 
tural, com s6n els Fenicis, els G~echs  y'ls Romans en quant 
representen tres civilisacions, per dirho axís, juxtaposades, en 
progres constant fins'a assolir, baix els punts de vista econlmich, 
cultural, políticli y jurídich, la unitat que la poderosa organisa- 
u6 romana dongué a l  s6u vastíssirn Imperi. 

Mereix atenció especial aquel1 poble Fenici, milenari, proto- 
tipus del poble comerciant, per la  seva contribució a la cul. 
tura, precisament a f,avor del desenrotllament del s&u Comerc, 
del que s'ha de reconexer l'acció educadora y constructiva. 

E s  un contrast sorprenent el que ofereix la petitesa d'aqucll 
poble, reclbs dins d'una llenca dc tcrra d'uns 37 kilbmeircs 
de llargada per uns 7 b 8 de  promig d'amplada, entre Galileus 
y Assiris, y aquella seva obra de  creació d'un vertader imperi 
colonial, sostingut per llargues centuries, mes per la superio- 
ritat del geni Fenici que pel poder del glavi. ~ I t n  sapientia et 
prudentia tua fecisii tibi forti tudinem~. Per la teva saviesa y 
la  teva prudencia t'has feta la teva fortitut, din el Profeta Ezc. 
quiel (XXIII-4.) parlant de Tyrus. Y en ponderar la  sexra 



grandesa de rica metrhpoli diu Isaias: ((Ciutat coronada en 
la  que'ls sius comercima~its ereii Prínceps y'ls séus traficaiits els 
íiiclits dc la te i ra».  (XXII I -8 . ) .  

La importancia de la Obra cultural d'aquell poblc minúscul, 
portada a cap ab energía y consihcia admirables, fins en e k  
seus períodcs de subjecció a doininacions estraug-eres, no tan 
se revela pcr la extensió de les seves expodicions y empreses 
coin per la hahil política conicrcial que les presidía y de la que 
Octavi Noil ens dóna una clara ikea, dihent: «Lluny de vio. 

- lenrar y d'explotar els pobles que'ls atLars de la navcgació'ls 
hi fercn conkxer, s'esfor~aven sempre en ensenyarloshi'ls se- 
crets de la  llur fortuna: y'ls ajudaven a desenrotllar les r i -  
queses naturals b industrjals inculcantloclii els llurs p r o p i x o .  
nexements c n  totes les branques de l'activitat humana. Les dac- 
toríes y colonics qu'ells crearcn per la conca del Mediterrani 
esdevingueren fogars de civilisació als que acudíen a revifarse 
les masses de població lligades a b  clls per propi intcrbs. LuciA, 
escriptor grech del segle segon de la  nostra era, els apelava 
~Marxants  d i v i n s ~  perquc semhraven per tot arreu al llur pas, 
ensems que la riquesa, l'amur al b6 y a la bellesa y perque de-  
xaven en totcs l'es llurs creacions el segell indeleble del llur 
geni » . 

Apart de15 cscriptors antichs y moderns, els Llibres Sagrats 
ens donen amples elements de judici pcr apreciar el gran rellbu 
del yoble Feiiici entrc'ls de la antiquitat y per feriios urxi idea 
del abast que, com Nació es~encialm~ent comerciant, deguk do-  
nar la influencia del s6u  comer^ a la cultura humana en el pe- 
ríode dilatat de la seva existencia fecunda. 

N u  hi ha mks que llegir els Capítols 26, 2 7  y 28 d e  Eze- 
quiel per donarse compte d'aquclla aven~ada  civilisació. «Mes 
savi cts que Daiiiel, di" el Profeta, y no hi ha per tu cap se. 
cret escondit». (28-3)  «Tu, segell de semblaii~a, pl& dc sa-  
viesa, adollat de formosor. » (28.12) Descriu en el Cap. 2 7  
(del 1 2  al 2 j) y en el Cap. 28 (13)  la seva opulencia y pon- 
dera la  exteusió del séu trifech en frase el,egant, dihent: «Ab 
la  difusió dc les teves mercaderics per mar provehires a sadoll 
multitut de pohles y ab l'abundor d e l e s  teves riquescs y dels 

teus poblcs feres opulents els Reys de la terra.)) (27-33).  
En el recomptc de les seves rclacions ab un gran nombre de  

pahisos, cnumcra'ls diversos producics naturals b manufacturats, 



indigenes b exbticlis que constituien I'aliment d'un ridi inter- 
canvi; pedres precioses, or, argent, coure, ferro y cstany: es- 
claus, ebanus, ivori, sedes y llí, vins y cereals y olis; l a  púrpura, 
la  mirra, els perfums; les riques catifes, poltres y mulats, 
etcktera. 

Els ports de Fenicia, diu J .Toutaiu, expedien a tot arreu 
estofes teuyides ab púrpura, vidrieríes de Sidon y fustes del Ly- 
bnn. Y dc  les llurs ulrsenes sortien les naus carregades de tot 
lo que Iiavíkn transporbat a les costes de Syria les caravanes pro- 
viiients de les contradcs de I'Eufrates, del Tigris, de la Su-  
\;iana, de Persia y del fons de l'Assia. (Toutain. L'Economie 
aniiquc. París, 1927.  pig.  203). 

No sernbla pas dubtós que la  relaci6 d'aquesta s&rie de pro- 
ductes riclis devia comportar l'intercanvi d'objectes sumptuaris 
y d'objectes d'art y dc luxc que devien abundar a Sidon y a 
Tyrus en aquelles «Domas tuas praeclaras~ «Mansions super- 
bcs» de que ens parla Ezequiel ( 2 6 - 1 2 ) .  Y lbgicament pot 
deduirse que aquel1  comer^ dcvía donar Ilocli al mateix ternps, 
a un intercanvi de idees y de doctrincs revelador ,de una cultura 
endbgena que necessiriamcnt dcvia irradiar a llunyanes terres 
y d'iufluir en m61t distintes y apartades civilisacions, ja que a 
Tyrus com a Sidon se conreaven la geografía, l'astronomía, les 
rnatemh.tiques y les arts industrials y surnptuaries. 

Els Fenicis exceliren en l'art de la  navegació y en les cons,. 
truccions navals que'ls hi permetcren, cn naus ben construhides 
y ab llurs pilots cxperts. (Els teus savis, Tyrus, s'han fet els 
teus pilots, diu Ezequiel) (27-S),  arriscarse a b  una audacia in -  
finita allunyaníes, per ells incalculables, de mars absolutament 
desconcgudes. 

D'ells n'admira D. Hoffmann la constitució política, base 
del llur comerc y li sugg&reix la  comparanlca ab les que, mblts 
segles després se formaren a Genova y a V'enccia. (~ l i s to i rc  
du Commerce, de la  Gkographie e t 'de  la Napigation chcz tous 
l e s  peuples e t  dans tous les Etats. 1849.) 

Y tan aveu~ada  corn la  llur constitució política devia ksser 
la organisació comercial a la  que atrihueix Erncst Foignet nom- 
broses y fortes associaciom per les industrics de la  llana, dels 
texits y de la  tintorería. (Histoire de l'ilssociation Conmerciale 
depuis l'antiquité jusqu'au temps actucl. Parls, i 868.) 

No seria donchs aventurat de creure en una extensió de ne- 



gocis hancaris, auxiliars f o r ~ o s o s  de les grans empreses de Co- 
mer$ y de Navegació 

Cert que pot haverhi una part d e l i r i s m e  en la pintura 
de  les activitats culturals Fenicies, &m a coinplement de  
les coinercials, perb la veritat es que una vintena de  segles 
no han arribat a esborrar el rastre cultural d'aquell poble co- 
merciant, gloriós. Sería, no obstant, niciesa imperdonable crcu- 
re que aquells mercadcrs, d'origeii un si es, no es, pirata, por. 
tesseii en les llurs emprcses cap i'deal que pogues qualificar. 
5c d'espiritual, ni que'ls guiCs altra inspiració ni'ls mogués altre 
impuls que'ls de la cobdícia y dcl guany a ultranca, perqu'en 
quant a la llur moralitat privada y comercid, no Iii ha mis, per 
apreciarla, que veure. la severitat dels anatemcs dels Profetes y 
lo que'n diuen els historiadors. 1nclús Homcr e n  la Odyssea 
posa en boca de Eumeo que'ls Iicnicis «eren ilustres navegaiits, 
perb falasos» : y l'aventura d'una Fenicia, f i la  d'una familia 
opulenta de  Sidon que, robada perur is  pirates y venuda per 
esclava a un  magnat de l a  Illa Siria (una de les Cícladea), 
obiida, en fugir; el séu origen senyoril per dexarse seduhir per 
un navegant fcnici, en la nau del qual s'embarca desprhs de 
raptar un infant, fill del magimt y de  pcndre, de passada, unes 
copes de les disposadcs per un banquet. 

Ko'ls f a  tractar millor per Ulisses quan aquest explica l a  
perfidia y les males arts de que a ell, com ahans a mólts d'al- 
tres, l'havía fet víctima un Fenici del aui havia fet la cone- 
xenqa a Egipte. 

Per alguna cosa devíeii els Fenicis esser els fundadors de 
Cartago que ha dexat llegendaria la fe púniw. 

Respecte de Cartago, que hereth la tradició comercial perb 
que no. féu scva l a  polftica cultural dels Fcnicis, poca cosa pot 
dirse del fruyt úvilisador de la seva expansi6, limitat a lo que 
dongués de  sí l a  seva actuacib entre la munió de pobles ab cls 
que estigué en contacte, m i s  en gu'erra quc no pas en pau. 
Aquel1 poblc tinguk la virtut de guanyarse l'antipatia d c  tots 
els de la Mediterrhnia y encara que s6n d'admirar les seve3 
coiidicions de gran navegant y l'esperit meicaiitivol y cmpre- 
ncdor y les energíes de  l a  seva plutocrhcia, es difícil trobar- 
ii rastres de qualitats de poble civilisador coin les tingueren 
els Fenicis y'ls Grcchs. Toutain en f a  un  comentari sever: «La 



seva historia, diu, demostra quant superficial y frigil  es una 
civilisacib en la  que'l motor prjncipal de l'activitat humana si- 
gui la  conqucsta de la riquesa y que no s'csforci en realisar, 
al  costat, y per mit j i  d e  la  potenc¿litat econbmica, un progrCs 
políticli, intelectual y moral. » (p ig .  260). 

E n  parlar de Cartago y en relació a b  la, per algun temps, 
suposada fundació de la nostra Barcelona i e r  .Imílcar Barca, 
se'ns ofereix ah vertader interes el problema de qui.iia sería la 
posició comercial y cultural dc la nostra Ciutat y en general dc 
les nostrcs contrades costeres en aquells temps en cluc mis  aviat 
scmhlava considerarse birhar  l'occident Mediterrzni. 

L'historiador Sanpcrc y Miquel defineix aquella posíció 
dihent : «Si la  descripció dlAvienus, de la epoca d'Haniiihal, par- 
la  dels xriclis Barccloniosn, cbm y per ahont havíen d'enriquirse 
a no Esser per el Comerq ? » (Barcelona, son passat. present y 
porvenir, Iflemoria, pig.  r 2 . )  naucsia su~osició donaría idea 
de que ja en temps de HanníhaI devía existir Barcelona y esser 
una ciutat florexent y de tradició comercial. 

Y respecte del nostre Litoral, ens dóna Pella y Forgas un, be11 
testinioiii dc lo que devia ésser 'Empuries, que xcsicnía, diu, 
de tots cantons la seva poderosa energía comcrcial. Y com el 
cavall alar, simhol del Sol, que posava cum empresa en les se-  
ves monedes, escainpava tot arrEu c1s raigs de la seva influen. 
&a» .  (Historia del Ampurdan, p ig .  r 53). 

Axís, no dexen d'ksscr falagucris per nosaltres aquestes no- 
tes lustbriques que colocaríen la nostra 'i'erra y la uiostra Ciu- 
tat al nivel1 comercial y segurament tamhi cultural dels llurs 
coetanis Cartagiuesos y Grechs. 

La  recia, de la quc deya Montesquieu que era un Món y 
les seves Ciutats Nacions, allargant les seves aresles cnvers el 
Mar Egeu com al encalg d'aquell esto1 de illes d'or, disgregades, 
que semblen fugirli vcrs l'orieut, apar que porti en l a  scva for. 
mació gaogrifica la divisió com un estigma. Estigma que en 
cinquanta tres anys, segons conta Polihi, deguC fcrla presa f a -  

, cil de I'iliga Ilomana. 
Qui sah si sense aquella desunió 1'Imperi d'Alexandre Iia- 

guCs arribar a consolidarse y hagués feta Grega I'akplitut de 
M611 que m6s tart fou Romana ? 

« E n  cambi, en els SEUS caricters etnichs, ayucll món grech 



ens ofereix una unitat espiritual que fa  d'ell un poble superior 
que no solsamcnt conserva, sin6 que imposa als sCus matexos 
conqueridors l a  seva civilisació hrillant que fins als nostres temps 
reflexa encara la seva influencia lluminosa y mestrívola. 

Illes y ciutats de Grecia rivalisen en activitat comercial y 
cstenen, pcl transcurs de  centuries, l a  llur cxpansió no solament 
per el Mar Egen, sin6 pcl Pont Euxinus, per 1'Asia Citerior, 
l'Egipte y l a  Cyrenaica. Els Chlacidis funden al Sud de Italia 
Cumes, Nipols y Rhegium; els Aqueus, Crotoue, Metaponte y 
Sybaris, ' la del refinament y la opulencia legendaria; els Db. 
nchs s'instalen a Tarmto  y'ls Ibnichs a Velia y Thurii; tots 
ells, com a bons Grechs, en continua guerra en aquel1 estrCn1 
meridional d ' l t i l ia en fesne la Gran Grecia. 

Darrera dels Chalcidis, que porten la iniciativa colonisadora 
de Sicilia, van els Dbrichs, fundadors de Syracusa que manté la 
seva preponderancia fins que tqpa ab  Roma. (L.  Home. L'Italie. 
Primitive, phg . 7 8).  

EL5 esiablimcnts Iiclkniclis se multipliquen pel litoral de l a  
Liguria, de  l a  Gali,a y d'Ibcria; y la economía comercial del 
m6n helenich exerceix l a  seva acció e n  contrades llunyancs fins 
a l a  .Manxa, al .Mar del Nort, a l a  Bhliica y a les regions 
encara desconegudes aliont es confonen els Iímits de 1'.4sia y 
de  I'Europa. (Toutain. L'Economie antique, phg. 9 1 ) .  

Ah l'expedició d'rllexandre, que d o n i  precisió a les vaguetats 
dels conexements geogrificlis del séu temps sobre 1'Estrein 
Orient, el macís de  1'Asia central, fins m i s  é n l l i  de 1'Indus desh 
d'ésser un rnisteri y l a  comunicació marítima entre l a  Mediter. 
ranea y'l Mar Roig prenent pcr punt d'enl1,ac Al'exandría, fun. 
dada pel conqueridor, trubi ' l  sCu camí per l'Ocei Indich. 

D' i rea  m é s  extensa y d'estudi mis  interessant encara és el ' 

nomcnat món Helenísticli nascut de la gesta d'Alexandre que 
cxamplh considerablement l e s  fronteres de la cultura Grega. 
Els Ptolorneus y'ls Lagides d'Egipte y'ls Seleucidcs fan de  ve- 
ritablcs Estat.; Grechs: y fins el poble Hebreu, tan refractari a 
mutacions, s'escampa y trafica arrhu dins l'ambent d'aqucll pe- 
ríodi: Helenístich. 

Ab esclat gloriós brilla entre altres Ciutais Corint, port dc 
trinzit, a b  el séu famós Diolcos demunt del qual eren trans- 
portades les naus a l  travers de I ' Isme, entre la Mar Ybnica y 
la Mar Egea. Pren dcsprés un grzn rellEu Dklos pcr l 'edip- 





abans de Christ, ab  la visió certera de la importancia del sCu 
cmplacament com a centre geogrhfich natural del intercanvi 
fabulbs que la cxtensió rnillor coneguda de l'Assia y d'e I'Africa 
liavien de permetreab 1'Occident. Axis, Alexandria, paS obli- 
gat y segur ,de la n a v e g a d  des de l a  Mcditerranea al M a r  
Roig y a .  la ruta de la India, esdevingué haix el govern dels 
Ptolomcus la ciutat comercial mCs important del nostre iMar 
y'l centrc principal dc la contract,aciÓ entre I'Orient y I'Occi- 
dent. Rcs té donchs d'estrany que allí acudissen els Grechs, fa- . 
vorescuts y estimulais per Alexandre y'ls skus succcssors, y que 
hi cerquessin acolliment la resta dels aegociants Fenids, els 
Juheus d e  Palestina, els Egipcis y'ls Orientals de  totes les ter- 
res conegudes. Ni Es sorprenent quc ab aquella allau immigrato- 
ria entrci-scn a la xova mctrbpoli opulenta els savis, els literats 
y'ls artistes de tot arreu, perque, com diu Albert Grenier, Ale- 
xandria, ab els séus Reys f.astuoso& y la seva rica aristocracia 
de cumerciants, no podía dorar d'ksser una ciutat d3art. Ab la 
prepondcrancia del art grccli influhit per I'art oriental, des dc  
que Alexandre Iiavh fusionat, per dirho axís, dos móns, la Gre- 
&a y I'Orient, l'esperit novel1 aspirava a coses gegantincs, mul- 
tiplicava I'ornanientació y demanava a l  escultor, a l  pintor, al 
mosayusta, a l  cisellador y al arquitecte la decoració de vastes 
construccions. Tres giaiis y opulentes ciutats, Alexandria, Pkr. 
ganvy  ~n ' t ioqu ía  regíen el moviment esplendorós d1aq"ell art 
grech que era cridat a omplir un quadro oriental. (Grcnier, 
Le génie Rnmain. Parfs. 1925) .  
- La gesta d'Alcxandre y la fundació dcl Iinperi Macedoni, ~, 

d 'e fhera  existencia; marquen una etapa d'importancia capital 
cn la historia dc l'antiquitat y en la evolució d'cl coiiierC y conse- 
giientment ,de la cultura. Y prenent el major desenrotllament 
les oper,aúons comercials, que podrfem dirne espcculatives, se 
formen grans socictats comercial;s, se fusionen b s'agrupen Ran. 
ques y s'inicien les combinacions que avuy noinenem Trusts 
y Cartcls, j,a per produhir una alca de preus d'un detenninat 
a r t ide ,  ja per limitarne la producció; y ' s  produeren e15 aca- 
paraments que asseguren a u.na sola ma'l monopoli de tal b 
qual mercaderh. (Toutain, p ig .  2 16). 

Per altra part l'ús de  la moneda, d'or, d'argent y d'or pilit, 
introduhit a Grecia pels Phocenchs vers el segle V I I ~ ,  abans de 
Christ, havia donat un impuls considerable a l  gran comerg a b  



l'cxtensi6 de la Banca, en I'actuació de la qual hom pot ovirar 
cls origens dcliontracte de cambi, del compte correiit, dcl crk- 
dit al exterior (98), de la forma primitiva del xcch y de la 
ordrc de pagament en localitats distintes. (Toutain, pig. 97 i 
2 I 5 ) .  E l  prestech prén llavors el  rol de inversió de capital; 
(Caillemer. Diccionari de Daomberg y Saglio. p ig .  i 2 I 4. 
r 2 I 5 )  y constituhida la Banca en auxiliar poderós de lcs om. 
pr&es maríhmes, vk la introducció del préstech a l a  grossa. 
(Toutain, pig.  96-98).  

Axis estima Toutain l'empleu corrent del numerari rnetilich, 
com una de les primeres inanificstacions del capitalisme y ex- 
posa la  idca de  que des del scgl,e vt abans de Christ, be dibu- 
xen en el m6n Helknich alguns dels trets característiclis dc la 
economía con~ercial moderna y se inicía la naxenc.a del dret 
Comercial. (Toutain, pig.  96.roo).  Circulaut per tota la  Gre- 
cia y fbra d'ella la tetradrauna ab el cap d'Athenea y a b  l'bliba 
simbblica, l'ocell de la deesa itica, la moneda era ja quelcorn 
mes que una sendla  mercaderia tipus. 

L.'acci6 cultural del Comerc, es manifesta en el fet de que 
aquel1 intcrcanvi, fonamentalment mercantil, belic6s en els ini- 
cis de les c o l o ~ e s  y en períodcs de  penetraci6 y de defensa, pe- 
ro a la f í  pacífich, havía de portar, en definitiva, el dc id'effi;. 
y a b  una comunicació m& b menys profunda de  cultura, una 
nccessitat de seguretat; quelcom ja com el rudiment de una 
vida de dret purament humana que repug,nava en la seva cou- 
cepció a l  exclusivisme nacional ferotge propi dels temps pri. 
mitius. Exclusivisme que, dit sía de passada, v e y h  reproduliir- 
sc actuaianent ab m61t semblant ferotgia,. Bk diu l'adagi que no 
hi ha temps que no torni: 

La lley de $,o16 y el Codi maritim de Rhodes, del que'l sentit 
d'equitat y de respecte als usos y consuetuts l'ha fet celebre 
a travers dels segles, acusen com un fet positiu l'alianca estre- 
ta del co-rq amb l'hurnanisme y demostren la  importinúa que 
pot adquirir la professió mercantil com a vehicle de cultura. 
E n  altres t emes :  l'alianca del  comer^ y del Progrés, quan un 
y altre van encaminats a un noble ff .  

E s  clar que cn totes aquestes referencies no hi ha n i  pot ha-  
verlii mes que la idea dc treuren una visi6 de conjuut de lo quc 
degue esser el C o m c r ~  de Grecia en relació a b  la  seva i n f l u ~ n .  
cia cultural que veykm tramcsa fins als conqueridors romans y 



infiltrada encara avuy en 1a.civilisació moderna; pcrque qual. 
scvulla intent de  critica histbrio'ns portaría a digressions in-  
terminables, donada l'atracció del tema altament suggestiva, pe- 
rL que'ns ailuiiyaría del obgecte primordial de l a  nostra tesi. 

Per aquesta maiexa rahó Iiaur&m de  condensar en mera síii- 
tesi la nostra referencia al Comerc de  Roma y al procés dcl séu 
desenrotllament. 

Si per al poblc Fcnici, el Comer5 fou la llevor feconda del 
s6u engrandunent, per al pohle Roma fou el coronament de 
la seva grandesa. 

Pastor, campero1 y soldat a l a  vegada, rústech, fort y de 
una mentalitat privilegiada, el pobl'e Aorna, com l'iiiga que'l 
simbolisa, nasquk a b  el bech dur, ab les urpes d'acer y ainb les 
ales de formidable envergadura, mentres en la seva entranya 
portava'l germe dc les ser7es altes qualitats de  politich, dc coii- 
queridor, d e  jurista, de filosoph y de poeta que tenien de por- 
tarl'o a l  domini del m6n conegut des del Golf Pkrsich al Atlhiitich 
y des de  la Bhllica a l  Atlas y a l  Nil; ab tan m'eravcllós poder 

.? 
d'assimilació que cap més poble conqueridor ha arribat may 

a assolir. Els pobles sotmesos pcr Roma acabavcn per 
seniir oxgull d'esdevcnir Rom,ans. Aqucll poder d'assiniilació 
es un cxemple únich del gcni d u n a  raqa. 

Els pobles de Italia no tenícn, pot dirse, altra tradicib comer. 
cial que la dels Etruscos, traficants y nautes, més b menys pi. 
rates, com a bons desccndents de15 Sirúis de ~ y d i a ,  ( I ta  Sar-  
dianos inier Smyrnacosque deliberatum Sardiani decretum 
Etrurie recitavere, ut consanguinei. Ticit .  IV-LV) : « E n  la dis- 
cussió entre Shrdis y Esmirnesos, adhuirea els Shrdis un decret 
dels Etruscos com a cousahgui,nis» (iltomksen repudia l'ori- 
gcn Sardi dels Etruscos). Els Etruscos traficavcn ja des 
del segle V I I ~  ab Greria, Fenicia y Cartago, a b  un inter- 
canvi intens de  productes indígenes y exbtichs, principalment 
ceramica, h f o r e s ,  vaxella dc bronze fos, incis b repujat, vasos 
de perfurn, joyells d'or y d'argent, plaques d'bs y d'ivori, etc. 

E n  aqueil moviment comercial, darrera les mercaderies ana- 
ven els homes. L'Imperi Etruscli portava arreu d'ltalia el seu 
gcni polítich y ab el1 el principi federatiu de forma'nacional. 
La  tcrra del P6 tenía la seva Dodecarquia com les terres del 
Arno. Y la seva influencia s'ext,eufa fins a l a  Campania pre- 



sidi<L~ per Chpua, la  ciutat de les delicies ahont tenícn de ener- 
varse'ls soldais de Hannibal. Ab el comerc Etrusch, m& que 
ab les armcs, aniven el geni de l'arquitectura y l'art de l'en- 
ginyería en la  que'ls Etruscos excelircn, de manera que a la 
epoca Imperial de Roma s'admiraven la Cloaca M.?xim, obra 
de la dinastía ctrusca dels Tarquins y les subsconstruccions enor- 
mes del Temple fambs de la  Tríada Capiiolina (4. Grenier. 
Bologne Viilanovienne et etrusque; C. Jullian, Revue ArchCo- 
logique; i 91 4; 1-Iatrfeld, Les Traficants Italiens dans l'orient 
Heiieniqne; Plini. Hist. nat. XXXVI, 104; 'I..eón Homo. L'Ita- 
lie primitive et les debuts de 1'Imperialismc Rornain). 

Roma des.? resolts en una quarantena d'anys els grans 
problemes que a la  vctlla de l'es guerres púniques li planteja'l 
de la unificació #Italia. Ab les conquestes de Sicilia, de Sar-  
denya y de Cbrcega, ab l'anexió de la  Cisalpina, el protectorat 
de l a  Iliria y la  dominaci6 sobre Istria, la  grandesa #Italia de-  
xava d'esser un programa per esdevenir una realitat.. (León 
Homo. L' Italic primitive, 342) .  

Unificats axís sota La hegemonía Romana, desprCs de les na-  
t u r a l ~  alternatives de Iluytes y revoltes, tots els pobles que ocu- 
paven la  Península Italiana, els L k r s ,  els Gals, cls Vhnets, els 
matexos Etruscos, els Humbrins, els Italiotes, els Samnites, com 
els dc 1'Apulia y de la Lucanaia, (pig.  54) .  Roma pogui: ofe- 
rir a tota la  Península, com mes tart a tot el seu món con- 
querit, la  famosa Pax Romana, (L. Homo. L'Italie primitive, 
pag. 284 )  y dotarlos d'un magnífich utillatge econbmich en 
forma de grans víes de coii~unicauó, ponts, y ports. Alenta'l 
pcrfeccionament de l'agricultura y'l desenrotllamcnt del comerc 
(Homo. L'Il,alie primitive, 288) consolidant axís la  unitat no 
sols peninsular sin6 del crexent irnperi, afermada y garantida 
des del segle 111 abans de Christ per la  seva organisació 
política y militar; E n  la  seva cxpansió per la  Mediterra- 
nia, des .d'Espanya a les costcs d'Africa y al  Orient, ab 
la  ocupacib y'l dornini de  grans territoris, civilisats & bar. 
bars, possehidors de grans riqueses, mineres b agricoles y 
a b  cl saqueig d e .  ciurats 'opulentes, com les 70 del Epirus 
l'any 167 a .  de Cli. per Paulus EmiLius, (phg. 317), y la  
destrucció birbara de Cartago i'any 146 a. Ch., 1'Imperi Roma 
feu de  la seva metropoli un gran centre de capitals que' hi 
afluhiren en massa; y vessh demunt de Roma una pluja d'or, 



de boti de tota mena, d'esclaus y d'obgectes sumptuaris y d'art, 
que desperta e n  aquel1 poble, fins allavors rude y sobri, tats els 
impulsos de  la cobdicia. ((Roma, diu Albert Grenier, sentí la 
embriaguesa de trabarse de sobte entre mans el món sencer 
y tot el séu o r»  (Le Gkiii R'omain, 482) .  Y'I sbu  comer^ ja no 
sols italia sin6 amplament imperial, prcngué la  magnífica vo- 
lada que corona la grandesa d'aquell poble gcgant. 

E l  campero1 que marxa a la guerra, seduhit per I'esquer d'un 
guany mes fhcil, se transforma en traficant. Ab la  seva'part de 
botí ab el diiier qu'es procura ab la  venda del cainp iances. 
tral, compra una nau y's l l e u ~ a  als afers. La exploiaciá del món, 
curolari de la conqucsia, s'organisa axís en forma d'un im- 
mens y profitós negoci en el que totes les classes de la societat 
lii troben llur compte. (L .  Homo, L'Italie primitive, 3 r 2 .3  I 3). 

Destruhida Cartago, dominada Grecia, anulats els reyal- 
mes de l'Asia Citerior, arruhinades Rhodes. les gr,ans illes del 
mar Egeu y Corint, Roma arriba a l  control absolut del Comerc, 
de tot el Mediterr,ani ab la resta del món; y la  seva begenia. 
nía comercial- completa la seva hegemonía política. 

El dcsvetllament econbrnicb del poble Romh pren, a favor 
d'un prucCs cense escrúpols y fins en ocasions barbar, una ex. 
pansió formidable; y la seva actiiació economica ofereix mo. 
dalitats que diferexen pUcli ja, en essencia, de les de inblts nc. 
gocis dels nostres temps. L'acljudicació d'obres públiques, e15 
provehiments militan, els transports,. y la recaptació dels im- 
postos per compte del Fisch, m,arquen l'aparició dc grans for-  
tunes. Sota la  influuncia de la legislació Romana, que s'era 
infiltrada poch a poch per tot arreu, se constituhiren per la ex- 
plotació de Ics riqueses indigenes multitut de corporacions y 

associacions comercials, industrials y agricoles (collegia r3 cor- 
pora). Se fonnaren sociewts de publicans per accions y's crea. 
r e n  valors fiduciaries que prenguercn una forta importancia vers 
la f í  de la República, y després en l a  epoca imperial donavt 
lloch a grans especulauons que avuy en diríem borsitils, ab les 
corresponenis crisis financieres. Per demks es afegir que7 comp. 
te corrent, el cambi d,e monedcs, la lletra de cambi y'l prkstecli 
eren operacionsicorrents dels argentaris. (Toutain, L'kcouomie 
antique; Noel, Histoire du Cornmerce, 3 15-32 1)- 

Seguir el  procbs d'aquella evolució sería obra de volums. Una 
Bibliografiacopiosa n'ofereix al erudit curiós el recompte do- 



cumentat, sempre atrayent. De la part que correspongui al  Co- 
merc en aquella evolució ens en dóna una idea Eugeni Talhot : 
((Si l'esperit positiu gucrrcr y polítich de la raqa llatina es 
menys favorable que el gcni grccli a les especulacions filosb- 
fiques, a les efusions apassionades de la poesía b a la  expressió 
delicada y profunda dels sentiments Iiumans, el séu idioma rude, 
cn&igicli, concís y fet per al comandainent, se suavisa y s'afi- 
na eii el moment en que un comcrc actiu a b  les colbnies dbri- 
clues de la Gran Grecia y de la Sicília n'atempera l'aspcresa 
per una mcscla fclic ab els dialectes helknichs. (Histoire Ro- 
niainse, I 3 4). 

La difusib de les cikncies, de l'es arts, del d r e r y  de les mes 
alles manifestacii~ns de la activitat Iiumaiia ha anat doiichs sem- 
pre aconipanyada de les activitats comercials. Y's compren que 
aais fóra perque de tot temps el comerciant ha precedit b acom. 
paiiyat al soldat en tota empresa d'espandiment, ni que l a  de. 
fensa de la  vida l'liagu6s fet acoinpanyarse del glavi fins per 
una cmprcga pacífica. Perb tant si  el soldat li es estat un  auxi- 
liar com un destorb, el comer$ no menys lia estat sempre I'a- 
.gent c f i c a ~  de quc'ns parla Noel, ja que coin a transmisor de 
les idee? y veliicli de la civilisació es ve11 com la humanitat; y 
en contrast ab la influencia de les guerres que han trasbalsat ' 
el món, la humanitat li d&u una bona part dels sius avencos en la  
civilisació. 

Perque en venir al encontre de les necessitats humanes ah 
el cambi de productes no es limita ni s'es limitat rnay a la re. 
cerca del p i  b de satisfaccions materials, sin6 que, automatica- 
ment, y seuse m6s estúnuls que'ls de  la vida, ha  exercit la  seva 
mi~s ió  moral d'apropament de races y de intercanvi d'idees en 
transferir d'uns pobles als altres els tresors de  cultura que quis- 
cun posselifs. De lo que se deduheix, com a conseqüericia na.  
tural, que'l comer$, com a factor social, ha respost sempre a 
l'irifia humana de  perfeccionament, jamay satisfeta y ha en- 
carnat la  veritat de la  sentencia lapidaria «No sols. de pa viu 
l'homc » . 

Temo, en veritat, Iiaver abusat de la  vostra cortesía ab tan 
llarga digressió y u s e n  demano disculpa, s i  b i  per altra part . 
estimo útil aquesta exposició de la importancia del comerc baix 
el punr de vista de l,a seva inf luhcia  en el progrés de la  huma- 



nitat, axís considerada a travers de la seva historia primitiva. 
Per- de la  matexa manera com el Comerc es una dku de po- 

deriu y veliicle de sociabilitat y de uvilisació, una konerió Fii- 

tb ab la cultura li es avuy més convenient quc m y  per al 
bun compliment de la seva alta missi6 social. 

Del Comerc modern diu Supino que: aEs l'agent de la cir. 
cul.aci6, el cambi sotmes a un sisicmas. Sistema de evolnciú 
cunstant que exigeix del home d'afers una vigilancia coiitíiiua y 
uña adaptaciú oportuna a cada nova modalitat dc lcs que aques- 
ta evolució imprirneix a la cAntractaci6 y al joch constant de iii- 
teresos econbmichs, en virtut de la  que podríem nomenar orga- 
nisació perfeccionada y científica dels afers. Ir es natural pen- 
sar que diffcilment podría l'home, com agent d'aquesta evolució, 
seguirla y beneficiarsen scnse una preparació quc Únicament pot 
atknyer per rnitja' d'una cultura sblida y ben orientada que fiiis 
ara, desgraciadament, no es estat assolida, al rnenys entre nos- 
altres, ab la amplitut que la dinimica de la cconomía mundial 
requereix. 

Ben instructiu 6s lo que a propbsit d'axb diu Brouilhet m la 
seva obra aPrécis d'Economie Politique D : ' C B ~  pot deduliirse lo 
que'l director d'afers comcrcials deuría conexer, a mLs a in4s 
de la  tkcnica especial correspoutnt al  quadro d'operacions que 
tracti d'asskjar. Nosaltres introduhiríem de bon grat en el pro- 
grama de la s8eva formació científica l'estudi precis y realista 
d'alguncs grans ciencies socials; com la Economía Política, 
certs detalls de  Dret, fragments de Historia y de Geografía y 
nocions de Psicología individual y colectiva. Se tractaria, sobre 
tot, de iluminar en el s4u esperit, ab clarors precises, la visió 
d'extensos horisons D. 
En aquest concepte hi ha quelcom d'un proverbi angles que 

diu que l'home. per reexir, necessita saber el tot de  quelcom y 
quelcom de tot. 

Propugnant Brouilliet per la creació de Uiniversitats corner- 
cials, formula axís, en una nota digna de tota atenció, el sku 
pensament : « E n  els nostres dies ( I 9 I 2)  se discuteix apassio- 
nadament la  qüestib de les ((Humanitats)) baix el punt de vista 
de la f o m c i ó  comercial. N'o tením, diu, la prctensió de de- 
cidir aquest debat. Observa ih ,  senzillament, que l'ensenyament 
superior comercial requercix per als qui l'han de rebre les ap-  



tituts de uii esperit obert. Y es alencenyamcnt secundari que 
correspoli de crear aquesta aptitut, ja per la  cultura clAssica, ja 
per altre mitja apropiatn . 

Resulta clar, donclis, qu'en concepte d'aquell Professor ilus- 
tre, ,un ensenyament secundari que comprengui la cultura clis.  
sica deurfa precedir al  ensenyament comercial com a prepara. 
ci6 d'aquelles aptituts que exornen un espcrit obert. L'estudi de 
Huniaiiitats I 13e les branques de  una ilustració refinada y cle- 
gant I De les Relles Lletncs'l Aquest estudi proposat com teleineiit 
per a crear en l'escolar aquelles aphtuts! Quant aiiunyat resta 
aquest coilcepte enlayrat del que s'enclou en el prejudici reg. 
naiit, n i  que sigui en franca retirada, dels qui creueii qu6 li si-  
guin bastants a n.11 director b sisquera a un auxiliar d'una enx- 
presa mercantil els quatre rudiin.eiits de mera practica al mar -  
ge dc tota orientació científica y literaria! 

Vos confirmara en la  idea dc quant viu sigui encara'l debat 
cobre les condicions del ensenyament comercial, un comentari 
sub,sta1ici6s de la  Revista Comercial .4nglesa ~ T l i c  Tim,es Tra-  
'de .and Engineering Supplmenl»,  del día I I de janer passat : 
«El  Comer< com a carrera)). aNingú te de suposar, diu, que si. 
gui facil de resoldre'l problema que s'oiereix a les escoles pcr 
rah6 de les agudcs condicions de competencia en e15 negocis 
moderns. Imaginar que la substitucid del Llatl per la Teneduría 
i e  Llibres, y <le la Taquigrafía pel Grech entre les assignatureu 
de les Escoles tinguin de satisfer les necessitats dels patroiis, 
es mostrar una absoluta falta de  comprensió. Nosaltres. creyem 
quc lo essenual, en primer termc, es amplificar els puats d e  
vist,a de l'escolar per alliberailo d'aquella estretor de mires qUc 
truba l a  seva expressió en els prejudicij pregonamcnt arrelats 
coiitra'l comerg com a carrera. El Comer$ necessita «Leaders >) 

que tinguin amplitut de mires y esperit ben entrenat y axis té'l 
dret d'espcrar obtenirho de les escoles y de les Universitats. » 

Resulta clar, donchs, que'l problema de la preparació cul- 
tural del mercader, anch que no sembli encara resolt, con- 
tinúa despertant un gran iuteres. Y es que aquest probk-  
ma, con1 tots els que sc relacionen a b  el desenrotllament, 
de les activitats liumanes en tots els ordres, es, natural- 
ment, un problema de cultura. Mes no  basta a la cultura, 
cngeneral,  que vagi reduliint el nombre d'analfabets polint 
xústechs, perque obra complementaria seva es, y més noble y 



enlayrada, la  d'ensenyay al individu a pensar per compte propi 
y a discórrer a b  bon seny, per al millor coinexement dels ho- 
mes y de les coses. 

Per fortuna, el problema del ens~enyament mercantil ha estai 
y continúa essent I'objecte d'estudis importants en bon nombre 
de Congressos des del de 1 8 8 6 . a  Bordeaux, seguit dels de 
1887 . a  París; 1895 a Bordeaux, 1896 a Londres y a Anvers; 
i 899 a Venbcia; 1900 a P,arís; I 906 a Milano ; r 9 I o a Vi,e- 
na;  I 9 I 3 a Budapest y i 9 1 4 a Barcelona. Y es interessant se. 
guir els passos d'aquesta labor, de la que resum magistralment 
la impressió l'ilusire Secretari de la Cambra de Cumerc y Na. 
vegauó de Barcelona, senyor Amengual, en observacions tan 
atinades com les següents: «Que la  mCs accentuada tendencia 
del ensenyament co,mercial es la  seva dignificació, enlayrantlo 
a la  categorla dels estudis universitaris, encara que mantenint 
la seva espeualitat y la seva autonomía ... Reservant per els 
ensenyaments  superior,^ y uuiversitaris, ahont tenen de formarse 
els comeruants dignes de tal nom, els estudis que tenen per 
base la Economla, la Tiicnica, dels negocis, ta Geografía eco- 
nbmica, el Dret, 1; Moral, la Historia del Cornerc, les Llengües 
vives y'l conexement del món. Estima el senyor Amengual in -  
dispensable que'l professor ideal d'aquest llinatge d'estudis no 
solament tingui les condicions intelectuais y morals necessa~ies 
sin6 que sipiga apreciar els grans deures del comercimt en el 
trifech internacional y formar vastes y erilayrades concepcions 
de la  vida mercantil. Diu de la  Geografía ecoubmica qu'es la 
branca principal de  la  Geografia Humana, lligada ab Lnportünts 
ciencies físiques, naturals, econbmiques y sociolbgiques, ja qu'cn 
ella t,enen major importancia els factors sociolbgichs que'ls na. 
turals.>i (El  Congreso de Budapest sobre enseñanza Mercan- 
til, por don Bartolomé Amengual, 1913.) 

Aquí brolla natural la pregunta: (Quína relació poden ten'ir 
les Bones Lletres ab l'ensenyament comercial ? 2 Quína utili- 
tat poden prestar, cn general, b ab el'conexement dels Clissichs, 
a l'h'ome modern d'afers ? 

E n  primer Iloch, s'ha d'admetre que essent les Bones Lle- 
tres un element principal de la  mes alta cultura, el llur conreu 
con"& a tots els estaments; ' y  que no existint divorci justificat 
entre Ics inclinacions y les aptituts comercials d'un Iiome y les 



sevcs aficions y'l séuamor a les Bones Lletres, aquelles aficions 
y aptituts deriven d'una necessitat del esperit, tan sobria y mag- 
níficament forinulada en aquella repetida sentencia bíblica 
«Quod non i n  solo pane vivat homo » . 

E n  segon Iloch, entenem que poden estimarse aciensades y 
justes les indicacions abans apuntades sobre la conveniencia re. 
coneguda y ja e n  alguns paissos posada en practica, de incloure 
aquesces disciplines en els programes d'alts estudis comercials; 
6 millor dit, en la preparació d'aquestos estudis en l'ensenyament 
secundari. Perquk: 2 QUE s6n ies bones lletres mCs que, per 
una part, la expressió refinada y elegant del pensament huma y, 
per altra p r t ,  l'instrument més eficient y atractiu per a la  edu- 
cació de la  sensibilitat y de l'enteniment per a la extensió del 
saber ? 

Ara bé: si la vida econbmica tk per-l'home leslnecessitatr 
material5 per agulló y la psicologia colectiva b individual com 
a factor determinant dels seus actcs, natural es que el merca- 
der cerqui y trobi en elles no sols un refrigcri per al  séu es,. 
perit, a voltes fadigat, sin6 també, en determinades owsions, 
una guia de  bon scny y un caudal d'erpericncia que'móltes 
obres poden oferirli en lcs que la  psioologia humana cn les se- 
ves diverses manifestacions hi es exposada ab admirable niti- 
dcsa. 

Perb es cert també que la afició a les lletres, com a tota altra 
mani fes tad  de intcl'ectualitat té, per desgracia cncara, quel. 
com dc  paradoxal, aquí, y un xicli per tot arrku, entrc'l vulgus 
que la  considera purament romintica, y per tant, diametralment 
nposada al esperit anomenat prhctich que té de presidir, en d 
seu concepte, a tota actuació mercantil. 

Y es un fet, en cambi, que l'home, en empendre'l SEU camf d e -  
finitiu de la  vida, y en posar cn jocli les seves aptituts los 
seves activitats, entra sois la  influencia de dues forces que l'obli- 
guen a aprofitarles 6 a defensarsea segons els casos, en el curs 
de la  seva actuació. Per una part, una lley de gravetat, qu'en 
l'ordre moral regeix com en l'ordre mritcrial, I'estaca a la terra 
per les necessitats de la seva existencia y per altra part, les a s -  
piracions y'ls peguits naturals del esperit enlayren el pensament 
del lluytador qu'en sentir la cohe jan~a  d'un altre ordre de sa-  
tisfaccions es natural que cerqui y ami l'esplay que les variadcs 
manifestacions de la bellesa y del art  oferexen a la  seva con- 



templació y que li assoleyen y li endolcen-la vida. «Tcním fam, 
diu H .  Gordon Selfridge, cn la seva obra ~ T h e  Romance of 
Commcrce», dc idcals més enlayrats, de més altes inspira. 
cions y de normes per dcrnunt de les quc l'home lia conccbut 
fins .ara ». 

«I.a vi'da del Iiomc, diu Emerson, es un cercle que per sí ma- 
icix se desenrotlla y que d'un anell imperceptiblement petit s'e- 
xampla en totes direccions a nous y més amplcs ccrclcs sense 
fí,. Si l'esperit es promptc y fort, e l  cercle esclata fbra de ,tot 
terme y dcsplega una nova brbita ... E l  cor refusa sempre de 
sciitirsc mpresonat y ja en les seves primeres y mes encon- 
gides vibracions empcny cnfbra ab forca extraordinaria vers 
imrnenses y innumerables expansions. (Emerson, Essays, X, 
Circles). 

E n  nosaltres hi ha ,sempre latent, entre les més altes prerro- 
gatives del esperit, no sols l'ambici6, en el noble 9entit de la  
paraula, com a cobejan~a justa d'una millora d'estat social, si- 
nó, a m6s a mes, la sensibilitat, que podri dornutej,ar y fim' de  
vegades endurirse, pcrb que may dex.a de respondre y de des- 
vetllarse al  toch d'una emoci6. 

N i  quesubsistexi donchs aqucst conccptc lamcntablc de la  
mentalitat del home d'activitats utilitaries, es ja, un aveiic con- 
siderable que hagi desaparegut la cruesa d'aquella prevenció 
falsament hidalga de que'ns parla Capmany cn les seves Mcmo- 
rics liistbriques del Comer$ de  Barcelona, que rlescunsiderava'l 
treball estimantlo incompatible ab la  santedat del rnísticli b ab 
la nobilitat del homc d'armes. 

E l  treball s'es dignificat, si dignificació necessita l'acatament 
a un precepte Divf. El treball s'es eniloblit y no hi ha dubte 
de que un cop assolida aquella preparaci6 per al  comer^ que 
constitueix una aspiració ja mis  generalisada que discutida, des- 
aparexerh lo que resti de prejudicis en l'apreciació de la psi. 
cología del mercader. 

Un comcrciant universitari me direu ? i Un comcrciant Iiome 
de llctres, artista b coleccionista? 2 PcrquE no ? ¿Té res d'es- 
trany que'l nostrc Poble, meditcrrani, tingui la finor d'esperit 
que l'ambent en que viu li dóna ? 2 Que sigui comerciant com 
el Fenici, artista com el Grech b pensador com el Roma ? Aquí 
conexhn banqucrs poetes, comerciants numismAtichs y colec- 
úonistes eminents; homes d'afers que han exercit la  funció aii- 



gusta dcl magisteri universitari y shakcspearians que no s'lian 
zcontentat de pene'trar tota la profunditat del peiisament del 
gran dramaturch y la  finor. dc la  seva poesía, sin5 que per la  
versió m &  acurada dcls séus conceptes enlayrats han volgut 
pouar dels grans clissichs nostrans un lkxich cxquisit. 

Recordem sempre que no sols de pa viu l'home. Y es cert, 
Senyors, que l'home neccssita quelcom mes que I'aliment matc. 
rial; y que la seva scnsihilitat cerca instintivament les satis- 
faccions morals que tenen el llur nodriment en l a ,  contemplació 
de la hellcsa. Podra'l sentiment, inóltes vcgadcs iiiconscient, 
patir e n  aqucst pla d'activitats refraccions com les notem en 
l'ordrc físich en la visi6 que la transparencia de l'aygua cns ofe- 
rcix u'un objecte mitj submergit, pero la  observacih m& vulgar 
y senzilla ens facilita'l conexement d'aquestes manifestacions, 
absolutament indepcndents de la  voluiitat, y'ns porta a la  con. 
clusió de que cs absurt' atribuhir al home en general y més 
particularinent al  mercader un materialisme crú que actui sobrc 
d'ell ah prou domini perque un moment U altre no se'n dongui 
comptc y reaccioni y s'lii rcbcli devant de la noció clara dc que 
fins per la conquesta del pa li cal sempre, com auxiliar poderós, 
un aliment espiritual, de la  m& alta vilua. 

La neccssitat, qu'es el m &  eficicnt dels mestres, ha enlay- 
rat ja y enlayra progressivament el  aivell cultural dels nosircs 
cstaments mcrcantils. La generació actual té, sense dubte, una 
preparació mólt distinta de la dcls humes de la passada centu- 
ria. Cert es que aquells homes, de fibra portentosa, y d'ener. 
gíes imdomptables, niutcs y emigraiits mólts d'ells, posaren els 
fonaments de la grandesa actual de la  nostra terra, gricics, si  
es vol, a que tampocli Ics Iluytes econhmiques tenfen allavors el 
carict.er d'universalitat y de violencia ab que avuy es disputada 
l,a hegemonía arreu del món, sobrc tot despres que la guerra 
Iia contraposat interessos de quantia formidable. 

Devant de les noves estructures que'ls negocis moderns van 
prenent, el financier, el gran industrial, ['armador, el comer- 
ciant que planeja ncgocis de gran envergadura necesiten, a més 
del; conexements que cada especialitat requercix, l'estudi de 
la  psicología humana perque, com di11 el Professor B. M .  Andcr- 
son Junior de la  Univcrsitat de Harvar en la scva obra «The 
value of money, i 9 r 7 »,. ~L'objccte capital de la ciencia econo- 
mica es en sí mateix psicolbgich y cnclou la psicología del homc 



d'nfers igualment que la dels compradors y dels treballadors y'l 
camp general de la mentalitat social de la vida que actúa sobrc'l 
procés econbmich.'.. E l  valor es seinpre una qüestió de psicología 
social y jamay de meres magnituts psíquiqucs individuals A 
d'un fet material 1). 

Dintre d'aquest rnateix ordre deidees diu Brouilhet: «L'ac- 
u 6  comercial s'endinsa profondament en el nucli social; ella's 
refcrcix a hoinens y no ímicament a mercaderies » . No cal pon. 
derar la  importancia que pren aquest postulat si en lloch dc re. 
ferir la gestió d'un home d'afers a un tracte sobre mercaderíes 
la  relacion6m ab un afer dc crkdit en el que'l factor moral pre- 
domina sobre la materialitat dc la o p e r a d ,  la extensió de la 
qual t6 de midarse per la valor moral del beneficiari fins en 
cls casos en que aquesta valor vagi referinada per una garantía, 
mólt,es vegades foncdissa. 

El crkdit, que depkn exclusii~arnent de la  confianca, «La Fi.  
duua) ) ,  per lo matcix que aquesta pot resultar per igual icme- 
raria justa, requereix del qui la otorga un coiiexement tot lo 
precís posible de la mentaliiat del I!ome a qui tracta d'afavorir. 

A prophsit d'aquesta mena d'operacions he de cedir ii la sug- 
gcsiió d'exposarvos una de Ics més instructives advcrtcncies & 
tochs d'atenció a la prudencia que'ns ofercix el capítol 29 del 
Eclcsiasticli, y que revelen un concxeinent rneravcllós del cor 
humi, qiic no dEu diferirgran cosa a;uy de coiii era pel re'nips 
de Salomó. Sbn mitja dotzeiia de versiculs: 

((4. Mólts estimaren casi com una trobail;~ CI pr6stecli y 
causaren molesties als qui I'ajudaren. 

» 5 .  Mentres el reberenbesaren les mans del donador y.eii 
pronieses humiliaren la llur veu. 

26. Mes a l'hora del pagament dcmaiia que se li ajorni 
y diu paraules d'enuig y de niurmuració y pren euciisa del 
tcmps. 

)) 7. Y ancli que pugui retornar el préstecli, s'hi resisiira: 
y a penes en reintegrara la meytat, que la com.putarA al crediior 
com un,a treballa. " 

» 8. Y si no, defraudara dels séus cab,ali al creditor del qui 
sense cap rnotiu se fara un enemich. » 

Volsu llic6 mes clara? Avís mks saludable y prictich? ¿ P o -  
dra  dirse que hagi perdut el temps el qui hagi aprks y retiii. 

' 

gui en la  memoria aquellcs observacions subtils? 



Lcs Bones Lletres no han de  fer certainent un bon mercader, 
ni el mercader pot aspirar, en rahó, al llur conrku més que d'una . 
manera relativa, pero segurament que a mida que penetri en 
aquest camp fecon trobara scmprc en eiles un element edu- 
cador de pruner ordre y de positiva utilitat, perque les Bo. 
iies Lletres no constituexen solament un objecte de delectació, 
que per s í  sola representaría una finalitat, fins a cert punt, mi- . 

grada; sin6 que enclouen en llurs manifestacions selectes un 
seiitit pregon d'humanitat que per igual parla al  pensador com 
impresiona i'esperit lleyger. Elles descobrexen y plasmen els 
sentiments, cls imCs profons y'ls més delicats, posen de rellbu 
les p+ssions, b,axcs b enlayi-ades, canten el goig:de viurc y plo. 
ren Les dolors Iiuinanes; exposen cbm es  la  cobdíua y lo que 
són i'odi y la pietat. Y descriuen l'amor y l'ambició, cls dos pro. 
pulsors decissius de la  vida. 

La immortalitat d'algumes obres tC la  seva conso'lidació més 
fenna en el seiitit d'liumanitat quc les inspira; y axí's pot dirse 
que la llur utilitat practica per l'home d'afers no se limita a 
refinarli el gusr b a dotarlo d'una mes sobria, mCs elegant y 
mes precisa espressió dels séus pensaments, perque, per lo m- 
tcix quc són intenwment humanes, desperteii. en nosaltres un 
espeiit observador; y en llur conrku tenim una escclent esco- 
la per l'estudi de la  psicología Iiumana. 

E n  els conceptcs que dexo exposats no vullau veurehi, Se- 
nyors, més que la cxpressió dc dos afectes en mi dominants. 
L'amor a la professió que he exercida durant llarclis anys y 
l'afició a les lletres que sempre m'han captivat y que han estat 
per mí en kpoques de majors activitats privades y sociak, el  més 
eficaq dels sedants. Me sap greu parlarvos de mí y lamento la 
pobresa de15 meus recursos intelectuals en no haver trobat un 
tema mes adequat al caracter y ala fins d'aquesta noblc Institii. 
ció. iMcs ja compendreu que ni tinch altre granet d'arena per 
aportar a la  labor a que m'lieu invitat a participar ni liauría 
pogut, sense gran risch, aventurarme a disquisicions de caricter 
crítich b doctrinal. 

' ~ e r  aquestos dos afectes perfectament compenetrats es que 
he vingut al convenciment de que no sols no hi ha incompaú- 
bilitat entre les activitats econbmiques b socials y les Bones 
Lletres, sinó que aquestes són cl millor complement per les 
n'aturals expansions del. esperit en donar al hoine una majar 



fortalesa y b'on seny per a la  seva lluyta per la vida. Que I'lio. 
me, fins sense adonarsen, aspira al séu perfeccionanlent moral, 
m'apar f.br,a de dubtc. Li empeny una forca misteriosa, com fam 
del esperit que sent l'horror de la  propia estitica: perque en 
axb l'hoine es comparable a l'aygua que aturada es f a  terbola 
y es corromp quan s'estanca. Y axis, essent l'esperit esscn. 
ciaitnfnt dinhmich, sab bé que seuse un nodr iq i i t  apropiat n 
la seva naturalesa, tot avenc se li f a  impossible y li resta barrada 
rota mcna d'aventatges en la  vida. i Y  quin aliqcnt niillor que'l 
que'ns ofercxen els bons llibres, en els que, com perles, curo. 
sament s'hi estogen les bones lletres ? Tot resta allavors, en la  
bona tria y en la ordenada distribució del temps; perque la 
vida del l i o m  es curta y no li dóna prou abast per veure s a -  
tisfet el sCu afany de  sab'er: Si bé, en compensació d'aqueita 
l i t a c i ó ,  imposada a la nostra naturalesa, y com un avant-gust 
de la  immortalitat, ens ha estat otorgada la  volada sense límits 
del pensament que no té aturador en el séu impuls ni'l troba cn 
la extensió del infinit. L'afany de saber neix en tastarne l'liome 
les primicies y axís se desenrotlla com aspiració constant que'ns 
enlayra y dignifica. En les bones lletres té les seves ales daura- 
des l'esperit, inquiet de nobles frisances, y en elles troba 1'110- 

-me una dsu feconda de les m& pures satisfaccions que pugui 
copsar. 

Aquí  podría donar per acabat cl meu treball si la noció d'un 
d'eure moral ineludible no vingués a recordarme que a dos clks- 
sichs moderns he de atribuhir exclusivament la distinció que la 
vostra gentilesa ba volgut otorgarme. Y m'apar just que no 
prengui wmiat d'aquest culte auditori sense que vingui a re- 
tre un hornenatje fervorós, ni que sigui breu, a Schiller y a 
Shakcspeare, dels qui tinch traduhides algunes obres, únichs 
trebails en els que ,a falta d'obra original, tinch de  cercar la 
explicació ja que no la justificació, per mí sempre dubtosa, de 
la meva admissi6 a YAcademia. 

Sobre aquestes traduccions quc per alguns anye han consii- 
tuhit el meu solac en les hores m &  b menys quietes de  la meva 
vida, s'es .inclinada la meva atenci6 preferent, de la  mat'eixa 
manera com el m& humil dels insectes cerca mes fina y de- 
licada la flor de la  que espera xuclarne la mel. 

N,o es  aquest el mament per una glosa de la obra d'aquells 
poetes egregis, pero pot ser sigui oportú lamentar que no si. 



gui encara prou difosa ,com crcch que tots desitjaríun que fós. 
J a  cs quclcom, no obstant, que mcrckd. a l  nostre eximi Maragall 
sentím a Sshiller cantar en la  nastra llengua aquella seva be- 
llíssima Oda «Joya» incrustada com una gemma cn una de 
les mCs belles Sunfoníes de Becilioven. Y es, realinent fala- 
guer que Sliakespeare tingui en aquesta ilustrc Corporació el 
culte degui a la seva person,alitat altissima en el món de les 
Ilcircs. 

Aquesta Academia s'es ennoblida en honorar el geni de Sha- 
keipeare y en divulgar obres seves g~celscs com Hamlet y El 
Rey Lear, que ab tanta pulcritut y tan d'enccrt han incorporat a 
les ll'ctrcs catalanes l'anyorat Ariur Masriera y el nostre esii- 
mat company Alfons Par.  

E n  arrenglerarme eutre'ls admiradors d'aquell clissicli, no 
Iie cercat altra cos,a mCs que haver 'contribuhit ab l'exernple, 
tan modest com sigui, a la tasca, que entench quc cal completar, 
de vcssar a la nostra lleiigua estimada la  totalidad d'aquell tre- 
sor literari que fins ara no te igual. Y que'l remps es propici, 
perque l'amor als clissichs es manifest avuy en la nostra terra, 
la terra dc la gent que treballa y canta y aho,nt, com :En U O G ~ .  
mes, viuen en bona-harionia  la cigala y la formiga. La gar -  
ba. r o s a  que'l trcball ens ofereix sera mks abundosa y rica 
si ab la difusiú dc les bones lletres s'acompanya la tasca de 1.a 
sega del ritme de la bella cancó. 

Finaiment, Ssnyors, heu volgut fer del qui ha estat fins ara 
un mercader, un Academich y en irnposarme aquesta tasca re- 
glamentaria m'heu posat a dura prova per desexirmen. S i  en 
el resultat vcycu decebuda la  vostra expectació, culpeune la  vos- 
tra propia cortesia y reflexionhu sobre l'encert de la  elecció 
que heu feta; que, precisament, pels tem,ors que m'inspira, me 
fa  mes viu I'enyorament en que mc dexa de la  desitjada quietut 
del5 darrers anys de la  meva vida. 

Ab tot, de la meva adhessió a YAcademia y d,e la meva N O -  

lontat de ferme digne del chrrecli, no'n duhteu ni un instant, 
Kmich vosire devot ine professo desd'ara com a company. Les 
forces per seguirvos en la vostra gloriosa missió cultural, que 
me'les do~igui Déu. 
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Si les bones lletres tinguessin per mit j i  d'expressió un llen- 
guatge distint del que esniercem pels negocis y quefers de l a  
vida, si com la pintura, la  musica, la escultura y altres arts be- 
lles, exigissin un aprenentatge llarch y dificultós, molts d e l ~  pu. 
blicistes qui avuy abassaguenlo inercat literari, romandríen ex- 
closos del cam'p de la literatura, o rnellor dit, del camp de la  
poesía, presa aquesta paraula en sa vera accepció de tot es- 
crit en quaut cs ar t .  ~Malhauradam~nt lo vchícol del filosop, 
del poeta y del estilista, es lo inat,eix d'aqueil del mercader,, del 
periodista y del politicayre, lo qual, en una societat con1 la 
moderna en que la democratisació de la  cultura ha portat ab sí la 
deniocratis,aci6 del talcni, es a dir, sa nivellaci6 b pErdua de 
supremacia, ha dexada la vía oberta als derrers pera envahir 
Irr rcgió excelsa e n  que sols los triats per les muses abans dis. 
corríen. Llegiin avuy, inoltes poesíes, moltes noveles y inolts 
assaigs literaris, los autors dels quals abans nos semblen ser- 
v ido r~  interessats de  llurs butxaques, que lliures fcrvents del art, 
abans sequaces dc Mam6 que dexeples d'Apol. Eslos csdcvin. 
gut co qu'explicava jk en 1838 Mesonero Romanos en son Pa. 
norama Matritense (111, 2 9 5 ) :  «cambian las bibliotecas por 
las antesalas, los profundos volúmenes por los periódicos fu-  
gitivos, las relaciones literarias por las encumbradas y polí- 
ticas; liaceii la oposición o la  dcfensa de  los ministros, entonccs 
brillan en su mayor esplendor y todos alaban su talcnto » .  

Simplement, son escriptors pera llur profit, y com indica aqucll 
costumista incomparable, es llavors quan lo públich ne fa Las, 
per co com en lloch d'amohinarlo a b  l'esforc necessari pera 
copGar la bellesa, no fan als sino afalagarlo en ses deties po- 

V '  



lítiques b en ses baxcs concupiscences. Per aso Carlyle pondc. 
rava com a condicid essencial pera que's produhis la uhra ge- 
nial literaria, que son autor no cerques, ni hagués la espcranca de 
cap remuneració material. 

Axfs considerat, no cal esperar la  dignificació de nostra lite- 
ratura dels professionals sin6 precisament dels lletraferits, ~o 
es, dels que no vivintnc, porten al cor la ferida delavocació; y 
lo mateix podem dir de les altrcs prof,cssions, avuy que molts 
advocats son agents de negocis, quasi tots los apotecaris boti- 
gucrs d'espccífichs, los arquitectes usualment contratistcs, ci sic 
de coeteris. 1 Ahont es la dignitat de la professió, lo culte des- 
interessat de la ciencia ? 

Lo reúpiendari, donchs, qu'ab tanta bonhomía y franquesa 
s'es escusat de no tenir confirmacions y titols oficials de ses 
bones Iletres: y quc sinccrament nos Im recordada sa professió 
mercantil, troba nostra Academia ab los braqos ben oberts en. 
vers qui, quan s'es donat a la literatura, ho ha fet per sentiinent 
pur y goig propri, nht en absolut de tot interhs hastart. Sabem . 
segur qu'ha cercat e n l o  comerc sol5 lo que? cornerc llegítima- 
ment dón.a, y qu'ha derivada de les llctres la emoci6 estetica y'l 
dal'er de trascendencia infinida., qu'aquestes exclusivament po- 
den proporcionar. 

Y dins del conrku literari, precisament don Joan PerpiñX 
s'cs dedicat a lo qu'exigeix mes ahnegació y es rnenys rcgone- 
gut, les traduccions. Al llegidor li es molt dificil aquilatariie'l 
mkrit; naturalment refereix a l  origimnal tot lo que li sembla 
bC y assigna al traductor tot quant troba dificultós o mal soncant. 
Quan la  obra no es ciissica, sino quc, corn les de Shak'espearc, 
es escrita a b  una llibertat sens fita pera emprar lo lhxicli y 
les imatgcs de tot arrku, sens gayre cura de les regles sintic- 
tiques y d'ordenada composició, resulta que'l públicli s'alta. mes 
Cuna versi6 parafristica qu'exposi segons fays6 moderna los 
conceptes general5 del autor que no pas d'una traducció fidel 
que li exigexi situarse en la  epoca d'aquest y resseguirne l e s  pe- 
culiaritats antiquades. Triar aquesta vía, co es la de no afala- 
gar l,o gust de les multituts ficils y distretes, es quasi aspirar 
al inartiri literari, y aquesta es prccisament la vía recorreguda 
ab ainor per nostrc novel1 acadhmich. Ab amor y ab esforc 
de superació : en I go7 publica la traducci6 ~Gui l lem Tellx y 

en 191 I «Lo Campament de Wallenstein~, abdues d i  Schi- 



ller; en I 91 7 vegé la llum sa primera traducció shakespearia- 
n,a (<Coriolanus», qu'ab u11 tacte y delicadesa que no ,es estat 
corresposta, sotstr.agu6 dc  la  venda en saber qu'En Morera 

y GaLicia Ilencava al públich una versió de la matexa obra. 
L'any passat imprimí, axís mateix sens ferne publicació venal, 
sa versió catalana del «Otelo», obra en la que, a mon parer, 
assoleis En Perpinyi lo grau més acurat de perfecció. No s'hi 
troba amplificació alguna y es sorprencnt lo resultat qu'ob- 
té ab sa traducció versificada. Lo nombre de ratiies es igual 
y en molts passatges enclbs la  puntuació coincideix: no creyem 
que sia possible trasladar mellor a Shakcspeare en vers. 

L,a ilusió llegftima dc qui aporta no sols son talcnc, sin4 sos 
cabals en la publicació d'obres concebudes y cxecutades ah l'cs- 
guart fit en l'ideal; co cs la regonexenca y atenció critiques, no 
l 'ha assaborida En Perpiiii, com no la fruexen, a casa nostra, 
cap dels qui no claudiquen en sa independencua davant de15 
cenaclei; pseudo-liieraris y oligarquíes semipolitiques. Per acb, 
digne y modest serva desades les traduccions de «Cimhel í~ ,  
«Macbcth» y «Molt d'cnrenou pera res» de Sliakespeare, de 
((La mort de Wallensteinx y «Los Piccolomini», de Schiller y 
((Jeri y Betely>; delitosa pastoral de Güctlie. Conccli les dues 
derreres y sols pucli dir que llur l'ectura me corprengué tant, 
quc no sé si peca mCs nostre petit mon literari no  facilitantne 
la'publicació, que l'autor estantse de ferla. 

E n  nostre pahís no concebim modernamcut que la literatura 
comercial pugui esser una branca d'una bella art. Allra cosa 
era en l'antigor: los Usatges, lo Consulat de Mar, les obres 
d'En Capmany, Coroleu, etc., ne son exernples. A1 esfranger 
cxl sols esmcntar modcrnament lo nom de Ruskin, lo princep 
dels escilistes anglesos, qui posa sa ploma incomparable al  ser- 
vey de les disciplines econbmiques y merontils. De com aquest 
renova.dor 'del gust modern justipreuava la professió de co. 
merciant, n'es prova lo deure que li assigna en son eitudi «The 
Roots of ~ o n o u r n  (Les arrels de la honor) : «En tuta nació 
civilisadaexistexen cinch professions intelectuals refcrcnts a les 
necessitats diiries de la vida; les de soldat, mestre, metge, 
advocat y comerciant. E n  totes elles lo deure pot arribar fins 
a la mort;  la del comerciant pera provehir, dretulerament y 
justa, a sa nació». 

Quant amarch y trascendental pugui ésser aytal dcure, la  



Providencia li feu gustar an En  l'er'piñi rnanteni~itlo en ple. 
na guerra europea, o es del primer de janer de 1915 a octu- 
bre de r g r 8, en l a  presidencia de la Cambra de  Comerc y Na- 
vegació de nostra c i u t a ~ .  Tots hern viscuis aquells dies plens 
d'entrebanchs y recels pera la economía dc nostra patria y tols 
los qui tenim quc vcure ab afers mercantils sabern la tasca y 

respousabilitat que caygu&.damunt dels directors de  nostres cor- 
poracions, principalment la anoinenada. 

Treball oportuníssim y nccessari, e n  lo que lo bell dir no ra -  
dica en lcs flors retbriques s inócn  la claredat, es lo publicat per 
nostre cornpany cn 1925: "contribución al estudio de los ter. 
minos comerciales FOB, CIF, C&F y FAS», la importancia 
del qual dcmostra, lo cornpte que n'liaii hagut moltes corpora. 
cious y diversos congressos, com per cxernple lo cornerci,al ce. 
lebrat a Sant Petcrsburch. 

M& per damunt de  ses obres literaries y comercials, preval 
en nostre recipcndiari un seny, una pond'eracib, una boiiho- 
mfa y una facilitat d'expressarse que constituexen les qualitats 
dctcrminants de sa matncra d'ksser. Y aqb nos duu a sa per- 
sona. -30 us fieu massa dc  la nota comercial quc modestament 
potscr lia exagerat. Un s,enzill meucuder; sí' un senzill mercader 
qui tingu6 per rnestres E n  Manuel I\lili y Fontanals y Eii Xa-  
vier Llorcns. E n  efecte, oat  a Banyoles lo 6 de  sctcrnbre de 
1853. curs i  lo batxillerat entre 1864 y 1869, fent totseguit dos 
cursos de Filosofía y Lletres ab los dos preclaríssims doctors 
eunentats. 

Bon dexeple ne sigué, bones ensenyances ne copsh. Puix en 
tots sos quefers y passes de sa vida, lo mateix quan apregoni 
en i'estudi dels térmens dels contractes mercantils, corn quan 
son esperit s'espandí en les beutats de Shakespeare y Schiller, 
adks en gobernar sa  propna casa comercial, adés cn caplenirse y 
dirigir lo comers en conjunt de  Barcelona durant la guerra, 
scrnpre y arreu' ha  resplendit en el1 lo criieri dreturer, lo com- 
por tment  noble, la franqucsa atractívola y l a  paraula escaycnt ' 
qnc tant s'adiuen a b  lo carhcter veramcnt catal h... d'aquells ca.' 
talans formats en una escola que'ls elisenyava que no Iu lia llum 
a la inteligencia sense qu'alliora hi haguis netedat en lo cor. 


