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Atesa l'importancia indiscutible del discurs que va pronunciar
D. Angel Guimera en l'acte inaugural del corrent curs en aquest
Ateneu, s'obre entre 'Is seus socis la present suscripció pera pu-
blicar una edició econòmica de dit discurs A fi de dunarli tota la
profusió que pels seus mérits y ensenyansas se mereix.

Ateneu Barcelonés, Lar de Desembre de 1895.
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Senyors:

-DENsA del dia en que se'm doná l'encdrrech
	  lionrosissim de presidir aquesta Asso-
ciació, tant respectable ja avuy per los anys
que compta de vida com per los homes ilus-
tres que han brillat en ella, ni un sol instant
he duptat de quin havia d'esser l'objecte de
mon diseurs en la present diada. Sabia que
la presidencia de l'Ateneu Barcelonès m'hi du-
yan los meus pobres treballs en llengua cata-
lana, y he considerat que era en mi un dever
ineludible'l parlarvos d'aquesta, la llengua de
Catalunya, encara que no mós fos com agrahi-
ment, per deure á ella sola mercê tant senyala-
da. Més altra causa, després de l'agrahiment,

portat, senyors, á escullir aquest tema
pera l'acte inaugural de l'Ateneu, y es lo creure
que, degut al impuls de l'afecte que jo tinch
aquesta llengua, me serà més planera la feyna
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de pensar y extendre'l diseurs, al mateix temps
quel considerar que A molts de vosaltres no
vos sera gayre molest y potser fins vos será
agradós l'escoltar las mevas paraulas ; y no per
lo que en ellas jo vos diga que ja no sapigueu,
sin6 per lo simpatich que us té d'esser A vosal-
tres lo sentir enrahonar una curta estona de
la llengua de l'antich Principat, tant als qu'heu
nascut á dintre de Catalunya, y per consegüent
Ia parleu á tot'hora, com als que, essent fills
d'altres paísos, ja la enteneu com A la llengua
propia, tota vegada que, estant domiciliats A
Barcelona, ahont tot afecte arrela y troba grata
correspondencia, la estimeu aquesta terra y la
considereu com la vostra segona patria.

No anem, donchs, senyors, jo parlant, vosal-
tres escoltant las mevas paraulas, á pledejar en
defensa d'una causa ja més 6 menos perduda,
com ho fóra en un tot si en comptes de la
llengua catalana jo pretengués persuadirvos de
que la llengua llatina es llengua viva, ab tot y
que ja no té patria sinó als temples y als pres-
tatges dels arxius y de las bibliotecas. Anem
fer tots plegats, los que la estimem, l'elogi
d'aquesta llengua y d'aquesta literatura de la
terra; llengua y literatura exuberant de vida y
d'esperansas, may ni per un sol instant esmor-
tuhida ni estrafeta en los llavis dels catalans,
sempre que com A catalans se conduheixen ;
y si bé com A llengua literaria desaparegué un
cop ofegada y malmesa entre'ls vapors de la
sanch de las batallas y entre la fumareda y 'I
flamejar dels incendis, va esser pera tornar 6,

La llengutt catalana	 9

pendre després ab més entusiasme y robustesa
lo lloch merescut que al present ocupa entre las
llenguas mês floreixents de la nostra epoca, jh
que, per un volerde Deli y dels seus fills, avuy
encara la llengua de Catalunya's parla y s'escriu
y's -glorifica en tres grans estats d'Europa: á
Espanya, d Fransa y A Italia.

Y que l'amor a la llengua catalana no es
tant sols lo que 1i podria tenir aquest Ateneu
y ab ell tots aqtiells altres llochs ahont los
homes de saber estiman las cosas per las belle-
sas intrínsecas que ab l'estudi en ellas desco-
breixen, ho veyem be prou en la idolatria que
ii tenen totas las classes socials d'aquest poble;
idolatria manifestada ben alta y ben noblement
no fa pas gayres mesos, en que, en apoteosis
magnífica y per contrast sublim de la sort, se
MO y relliga, la vida de la llengua catalana d la
mort d'un gran home de Catalunya: A la mort
de'n Frederich Soler, lo fundador del teatre de
Ia terra, lo qui, fent pujar ab la forsa de sa
inteligencia privilegiada la llengua patria A l'es-
cena, la féu pujar un grah6 mes cap al cim de
la immortalitat á que'ls passats de Catalunya la
encaminaren.

Més abans de tot, senyors, com podrian
semblar interessats los meus elogis , per all6
de que'l fill sempre troba hermosa y santa A la
mare, puix si hé no he nascut á Catalunya com
á mare la tinch per lo meu origen, per las lleys
d'aquest pats y per l'afecte entranyable que li
porto, abans de tot, com vos dich, vos posaré
aquí mateix com á devanter y resguart delas
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mevas afirmacions y de las mevas alabansas lo
que va dir á la Reyna Regent d'Espanya un dels
fills mês ilustres de la terra castellana en vindi-
cació de l'idioma y de la nacionalitat de Cata-
lunya:

«y per això, senyora, sou vinguda á escoltar
amorosament los accents d'aquesta llengua, no
forastera ni exótica, sinó espanyola y neta de
tota taca de bastardia. Vostre generós y mag-
nànim esperit compren que la unitat dels pobles
es unitat orgánica y viva, y no pot ser aqueixa
unitat ficticia, verdadera unitat de la mort; y
compren també que las llenguas, signe y pe-
nyora de rassa, no's forjan capritxosament ni
s'imposan per forsa, ni's prohibeixen ni's ma-
nan per lley, ni's deixan ni's prenen per voler,
puix res hi há mes inviolable y mes sant en la
conciencia humana quel nexus secret en que
viuen la paraula y'l pensament. Ni hi ha major
sacrilegi ni ensemps mes inútil que pretendre
engrillonar lo que Déu ha fet espiritual y lliure:
lo verb humd, resplandor débil y mitj esborrat,
pert) resplandor al fi, de la paraula divina.»

Lo fragment que he reproduhit al peu de la
lletra es de Menendez Pelayo. L'acte en que va
ser parlat, lo dels Jochs Florals de Barcelona
de 1888 devant de la Reyna Regent y dels
ministres. La llengua en que ho va pronunciar
Menendez Pelayo, la llengua catalana.

Girant los ulls enrera, molt enrera del nostre
temps, en aquella edat dels pobles en que tat

La llengua catalana	 '11

se presenta barrejat y confós com los primers
recorts de la nostra infantesa, á la patria dels
catalans, senyors, jo no la sé veure tancada
dintre las fitas termenals que las mudansas
dels temps Ines ens6, li 'donaren, sinõ que
vesllum de la historia la miro al lluny aquesta
terra de la nostra nissaga,- molt abans de que
s'hagués format lo nom de Catalunya, descen-
dint y avansant y aixamplantse per las duas
vessants dels Pirineus, la que encara es nostra
y la francesa, veraintse allavors á trobar la colos-
sal carena en mitj de la terra tota com d castell
fortissim ab marlets de boiras y de congestas
que fes de guayta vigilant, d, millor, venint
esser, aquest seguit de montanyas espatlludas,
Com l'altar grandiós d'un immensissim temple
que tingués lo sentiment de la patria com
divinitat de ias sevas idolatrias, y per volta
gegant que'l cobris la insondable del seu cel
blavós y transparent, y per remor incessant
d'orgues y d'oracions, molt abans que hi arri-
bessin los homes, la remor dels seus boscos
tnilenaris y la de las sevas onas encara rites
l'ellas que á sos peus eternament s'humilian de
més, molt mês en116, d'Amposta, fins enllà, molt
mês enllà de Marsella. Quina era la llengua
que's parlava en aquestos extensissims y para-
disiachs territoris, conjunt d'armônichs estats
Mures 6 independents entre ells, mês agerma-
nats y sostinguts los uns pels altres quan la§
miradas recelosas se giravan d fóra de la propia
Y de la comunal encontrada, no hi ha home al
moil, ni slut eScrit en cap llibre, ni hi ha cap
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altras si'l troban , modificadas ab tot per la con-
dició de la nova terra quels hi dóna vida. Y
aixis, senyors, hem vist passar sobre la patria
de la nostra avior rivadas y mês rivadas abun-
dosas de celtas y grechs , de cartaginesos y
romans, de goths y sarrahins, precipitats los
uns com turbonadas de Setembre, á pas á pas
los altres, clavant tendas y fitas, assegurant lo
can-ii enrera, ô combatent ells ab ells los estran-
gers com dos núvols que, al toparse, aboquessin
al plegat sas pedras y sos llamps sobre sem-
brats y vinyas. Mês aixis com las ayguas, des-
prés de las tempestats, s'escorren per las ves--
sants O s'entollan en las terras baixas pera
fondres en ellas, aixis vingue un dia, senyors,
sobre aquestos pobles en que tomà á sortir lo
sol per allá al cim del Montgrony anunciant la
seva independencia, que aquell sol espurnejava
resplandent sobre las armas de Wifrets y Bor-
relis y Berenguers, quan, reposant á Ripoll, al
Montserrat, al Montsant y á las voras de l'Ebro,
tornaren la llibertat á Catalunya. Que Catalunya,
senyors, un dia 6 un altre fa com la mar, que
destruheix 6 s'assimila tot lo que cau en ella si
li serveix, 6, si no, ho escup á la platja.

Y aixís com en lo carácter y fesomía dels cata-
lans que vingueren 6, la vida després d'aquells
terratremols espantosos de tant llarga durada,
hi va quedar quelcom que recorda de lluny al
grech 6 al romd, al goth 6 al alarb ; y aixís com
las costums alegras y tristas de la nostra terra,
sense perdre l'ayre escayent dels seus apartats
origens, s'acomodaren en bona part e, las cos-

12	 Angel Gal/nerd

rastre en la pedra 6 en lo metall, que ab segu-

ransaltS ho expliqui. ¿Va esser la llengua origi-

naria dels pobladors, ô dels que 6, las primeras

edats los succehiren, la llengua celta que encara

arrela A la Bretanya y á la Irlanda? ¿Va esser
aquesta llengua la antiquíssima dels èuskars,

que guardan encara com á sagrada reliquia, y

no 6. sobre del pit, sinó á dintre, los fills de Ia

Basconia? No hi ha hagut, com vos dich, forsas

humanas que l'aixequessin aquest vel del mis-
teri que ab los sigles, com en la llegenda d'Artà,

se va tornar de pedra ; mes lo que es cert y de
tota certitut es quels pobles bessons de las duas

bandas dels Pirineus feyan com las familias

antigas de las nostras montanyas, que cada una

tenia son banch propi en la iglesia y juntas

un mateix Déu s'encomanavan. En lo que en-

cara hi há menos dupte,, perque aix6, senyors,

ja ho ha pogut escorcollar mês be la má de la

historia, per venir los fets mês aprop dels temps
nostres, es que aquest conjunt de llinatges d'es-
tret parentiu sofri ab lo transcurs dels sigles

ben duras y ben sanguinosas embestidas; que

si en los fonaments del seu esser no 'I transmu-

daren , no va ser aixis en la cara exterior de las

cosas, passantli á la patria com A las terras de
conreu després d'ayguats y tempestats desenca-
denadas que treuen de mare als rius y als tor-

rents, desbordantlos, arrossegant á la mar ter-

ras y plantas y llevors propias, y deixant altras

llevors vingudas de paísos llunyans y ben diver-

sos, pera morir las unas si no troban escalf

quels hi provi, y pera germinar y arrclarhi las
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turns de las nissagas invasoras, aixis mateix se
modified la llengua primitiva d'aquestas encon-
tradas, apropiantse en gran munió paraulas y

frases y construccions de las Ilenguas parladas

per aquellas nacions dominadoras, encara que
sempre descobrintse per entre mitj del llenguat-
ge novament format d Catalunya l'espurnejar
de la llengua mare, que no va voler desapa-
reixer y quedb, viventa, no tant en paraulas
soltas que fan la vestidura, sin() en la sanch
d'ella que per tot lo seu cos circula y que
dóna un ayre de severitat honrada, d'energia, de
franca y bondadosa noblesa que la caracterisa
y la diferencia, de las arrels fins 6, las fullas,
de las altras llenguas d'Europa, que són tant
tributarias, si no mês que la nostra, de la llen-
gua llatina. Mês si persistia l'esperit d'indepen-
dencia en la llengua parlada, que, com veyem,
fongué 'l metall tot de la seva essencia en lo
motllo estranger d'ahont sorti la llengua nova,

no va ser igual en la Ilengua escrita, que conti-

nub, essent la mateixa Ilengua de Roma, neces-
sitantse temps molt majors pera que sortis
la vida. Tant va ser aixis, que, prescindint
«algunas cldusulas catalanas que apareixen
en instruments llatins del sigle X y de principis
del XI, fins 6, mitjans d'aquet sigle no 's comen-
san á trobar en la nostra terra instruments
complerts escrits en llengua catalana.

Mês en aquesta edat, senyors, ja s'havia
tornat á formar aquella hermosa patria de pa-
rentiu que rebrotava renovellada y ardorosa y
fantasiant alegrias de des las ayguas del Loire

las del nostre Ebro, naixent llavors, d'aquesta
conjunció de coratges y d'armonias, una litera-
tura poderosa que havia d'extremir de goig ab
sos cants 6, la Europa, y de tristesa y d'anyo-
ransa després al veurela morir á md ayrada.
Se compta com d iniciador, y sinó com á un
dels primers que cultivaren aquest ram de la
literatura patria, á Rodei, príncep de Blaja, del
temps del nostre Ramón Berenguer III, qui ab
la seva unió ab na Dolsa, pubilla de Provensa,
va estrenyer encara mês los 'lassos que agerma-
navan los dos pobles. Y va esser en aquella edat
tant estret y tant franch l'enllassament de Cata-
lunya y de Provensa, sobre tot pera la política
y la poesia, que es difícil en alguns dels seus
guerrers y dels seus trovadors, 6 impossible en
molts d'altres, lo fixar quins són d'ells los que
han nascut mês ensd O mês enllà dels Pirineus,
ja que aquestas montanyas se veyan seguida-
ment traspassadas per trovadors y guerrers
anants y vinents de las festas de Barcelona d las
de Tolosa, y dé las de Tolosa á las de Barcelona;
que . abduas capitals vingueren á esser alashoras
cort del ben sentir y del ben parlar y cort també
de l'amor y de la hermosura. Durant aquell
activissim període pera las Iletras provensals-
catalanas , qual esplendor comensd ab Alfons II
d'Aragó y s'acabà ab en Pere III, lo dels fran-
cesos, va pujar tant amunt la poesia de la terra,
y tingueren tanta forsa expansivals seus cants,
que, no cabent tots compléts á dintre de sas
Was, s'extengueren per las vehinas nacions,
component cansons en aquesta llengua, en la



16	 Angel Guimeret

Espanya no catalana, lo rey Alfons lo Sari, de
Castella, y A Italia componentne també en
català-provensal aquell geni gegant que va esser
rey de la sabiduria y poeta de la eternitat que's
diu lo Dant. A causa de la magnitut de l'obra
y la falta de temps y de coneixements expressos,
impossible 'm seria l'esténdrem ara ressenyant
y judicant A la menuda la vida d'aquesta cohort
de cavallers cantayres, eixits de totas las classes
socials de Catalunya y de Provensa, al devant
dels quals hi podem citar, no perque valgan
ales, sinó perquè són alguns dels que molt
valen, á en Guillem de Tudela, d en Giralt de
Borneil, A en Pere d'Auvernia, á n'Arnau Daniel,
A en Guillem de Cavestany, á en Bernat de
Ventadorn, d en Sicart de Marjevols, A n'Ayme-
rich de Peguilhá, A en Ramon de Mirabal, y al
mitj de tots, sortint son cap per sobre dels
altres, com A mês diable y mês poeta y mês
batallador y escampador de discordias,. A en
Bertran de Born, eternisat per la magnificencia
de sos cants y per haverlo colocat en son
infern lo Dant, ab lo cap tallat, que porta en
una má á semblansa de llanterna, per haver
dividit la familia real d'Inglaterra. Mês si aquella
ampla y altíssima volada de la literatura tingué
per aymadors ben dignes y apassionats á cava-
llers y menestrals, á sacerdots y A damas ilus-
tres, A papas y A reys, y fins à sants de la
gloria, també tingué A vils traidors y assessins
de sentiments de tigre, que barataren la tinta
de sas plomas per la sanch del cor dels seus
germans de patria.
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Y aquesta literatura, que, passant en mitj
de triomfals armonias y besadas d'amor sota
porxos de llorers y de rosas, havia arribat á la
mês alta gloria, se va veure un dia coberta
de fanch y de vergonya ; que contra ella's
congriaren totas las vils passions de la terra
mesquina, encarnadas en homes fanatichs que
en nom del cel enganyosament parlavan al
caure ab tot lo seu odi sobre 'Is castells y las
masias y las lliures ciutats de la Provensa. Lo
casal d'Aragó 's commogué, senyors, fins A la
última pedra de sos fonaments per aquella
immensitat de desventuras, que no podia, sens
renegar de son llinatge, abandonar á la germana
perseguida. Y als cants feréstechs de sos trova-
dors guerrers reclamant las armas de la confe-
deració aragonesa, respongue'l nostre poble
Ilensantse A la acomesa per las vessants d'aquells
Pirineus, barrejant ara amorosament los dos
pobles las llansas y las espasas en la lluyta, com
barrejavan en la pau las armonias de las liras
y de las plomas. Y A Muret, en mars de sanch
bullenta, devia,n espurnejar, per apagarse A la
fi, aquellas antorxas que unas noces dels sobe-
rans de Provensa y de Catalunya posaren un
dia en las mans dels trovadors de las duas
terras. Y aixís va ser, senyors, que al morir en
Pere'/ Catálich per la escona francesa, va quedar
agonitzant la nostra gran àliga de la poesia
pirenaica, que, dessangnantse y tot, y pegant
d'alas per los marlets dels castells y per lo cim
d'e las montanyas, ja, mês que cantar, xisclava
ab só d'ira y de venjansa, clamant al cel, que
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callava., per la llibertat de la Provensa. Mês la
sanch de son cos corria fil á fil al llarch de sas
plomas, y's deixd anar, y 's va morir sens que
trobés conhort de Déu ni dels homes. Perque's
Vegi com en aquell temps y en aquella gent
Famor d la poesia anava relligat á l'amor á la
patria, escolteu un fragment de la Cansó de la
creuada, posat al català del dia, del tros que va
escriure '1 colaborador desconegut d'en Guillem
de Tudela.

Descriu lo concili ahont acudí'! traidor Fol-
quet, abans trovador provensal y després bisbe
de Tolosa, y fa que'! noble comte de Foix se
dirigeixi al Sant Pare ab las següents paraulas:
«En quant al bisbe, vos diré, senyor, que tant
s'ha endurit, que per los sens sentiments Déu
y nosaltres hem sigut vensuts ab sas cansons
mentideras y d'enganyadoras paraulas, per las
quals se 'condemna tot aquell que las canta y
las recita, y ab sos proverbis maliciosos y ab
nostres dóns quan era joglar y ab la seva
doctrina perversa ha pujat .tant alt en poder
que ningú s'atrêveix á contradir lo que ell diu.
Ab tot, quan va esser abat y monjo ab hàbit,
Ia claror se va apagar de tal manera en son
monastir, que en ell no hi va haver benestar ni
repós fins que'n va sortir. Y quan va ser elegit
bisbe de Tolosa, per tot lo pais s'escampà tal
foch que may hi haurd prou aygna pera apa,
garlo, puix ell, 6. més de den mil, entre grans
y petits, va fer perdre la vida, lo cos y l'ànima.
Per la fe que vos dech, senyor, vos dich que per
sas obras, „ per . sas paraulas. y. per . sa. çonducta,
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més sembla l'Anticrist que no pas lo represen-
tant de Roma».

Mês si aquell llenguatge convencional de la
poesia, mitj vestit d la provensala, mitj á la
catalana, després d'aquellas esglayosas jorna-
das va anar desapareixent de la terra, no va
ser aixis ab lo llenguatge purament catalã
que's parlava allavors en la nostra patria, que
la branca de la prosa va anar de cada dia mês
extenentse y fixantse, ja en los registres y en
los códices, degut á la protecció decidida que
li prestava'l gran rey y pare amantissim dels
catalans, en Jaume I lo Conquistador, servintse
d'ella en la redacció de la seva crònica que es
la. historia de la seva vida, y portantla en las
sevas victorias d Mallorca y á Valencia; que
aixis com ab sa espasa va fer creixer la patria,
ab sa ploma va fer creixer y ennoblir d la
llengua que la simbolisa, que sempre han anat
unidas la patria y la llengua catalana sobre la
plana de la terra y sobre las planas dels llibres.
A. aquest rey, que al mateix temps que es
exemple, de soberans ho es de patricis, se li
deu també'! Llibre de la saviesa O Llibre .de
doctrina, que va escriure, segons ell deya, pera
«eoneixer lo bé y lo mal y pera'l seu propi tas
y'ls que'l vulgan atendre». Ell féu compilar
tambéls furs y llibertats d'Aragó y prengue
part activa en los de Valencia.

L'embranzida poderosa ja estava donada
per un bras tan forsut corn lo del rey en Jaume;:
y'l moviment á favor de la nostra llerigua
e,serita, que ja com A, llengua oficial ya anar
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substituhint A la llengua llatina, no s'atura ni
un punt, seguint A la Crónica den Jaume I, en
periodes Ines ô menos llarchs de la una A
l'altra obra, la crónica de'n Desclot, la den
Muntaner y la de'n Descoll ô den Pere IV, com
fins ara la créyarn ; venint á ser, senyors,
aquestas . quatre crônicas, per la veritat que'n
ellas hi brilla y '1 calor de nacionalitat que las
inspira, com los quatre evangelis de la patria
catalana. Totas las brancas del saber, d'ensA
d'aquell temps, anaren prenent vida A. Cata-
lunya, per tenir Ines facilitat sos fills de fixar
las ideas en la llengua vulgar, qu'era la parlada,
que no pas en la llatina,..qu'era la forastera, y
perquè aquesta humiliava als catalans recor-
dantlos .la dominació de Roma. En manifes-
tació d'aquest desenrotllo progressiu, que ja
no va aturarse, s'inaugura, '1 sigle XIV obrint
lo rey Jaume II la universitat de Lley-da, que
va ser la primera de Catalunya, qu'ha donat
sants al cel y patricis ilustres a la terra. A la
creació de l'universitat de Lleyda va seguir la
de Valencia y la de Barcelona, obrintsen també

Vich y d Solsona.
:V si la prosa havia arribat A tant alt període

de gloria, no havia de quedarse enrera la poesia.
Tant no hi queda, senyors, que, vestida ja ara
ben be á la usansa catalana, la veyem en sa
forma popular apareixer, y no mês de cop,
com l'espurna d'un incendi que porta l'ayre,
en la última de las crónicas citadas; en la
,qual se compta, senyors, com un barber, al cap
del .poble de Valencia, que s'havia revoltat, -se
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presenta al rey Pere IV obligantlo á ballar al
mitj de tots, al mateix temps que A la reyna,
acompanyant lo ball, lo barber, ab lo cant de
aquells versos de : «Mal haja qui sen hird —
encara ni encara...», y quals versos parodial
rey dihentlos, un cop vensuda la revolta, al
barber Gonzalbo abans de ferio arrossegar y
donarli la mort: «E qui no us rossegarà —sus

-ara y susara?...» Tanabe se citan, com á ver-
sos coneguts d'aquella època, los del mateix
Pere IV donant reglas als cavaliers de son temps
y'ls endressats á son fill reptantlo per son
casament. Mês quan se generalisa l'ús de la
Ilengua catalana pera la poesia va ser ab la
fundació dels Jochs Florals á Barcelona en lo
regnat de Joan I, l'aymador de la gentilesa,
qui, d semblansa dels Jochs Florals de Tolosa,
que instituhiren los regidors d'aquella ciutat,
los establí en la nostra per l'any 1390; y si be
desaparegueren ab la mort del rey Marti y's
tornaren A establir en lo regnat de Ferran
d'Antequera, no va esser tampoch per llarch
temps la seva durada. Mes l'impuls ja estava
donat per lo rey Joan I A, favor de la poesia,
com l'havia donat lo rey en Jaume I á favor
de la prosa, y l'esplendor A que arribà l'idioma
en aquellas centurias no's té d'esborrar del
món mentres hi hagi catalans á Catalunya.

En totas las brancas del saber la llengua
catalana escalá las majors alturas á que podia
aspirar l'home donats los coneixements d'aque-
lla época. Ella consegui alashoras la major
galanura y_perfeeció en la forma, y,_ v.enerada.
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de senyors y de vassalls, semblava que no havia

de venir may mês cap altra llengua á treurela de
casa seva ; que en llengua catalana's rebian y's
tornavan las ambaixadas dels soberans entre la
nostra nació y las Ines llunyanas del món cone-
gut alashoras; y en llengua catalana's parlava
en nom de Deu en las iglesias; y endlengua cata-
lana'ls jurisconsults discutian ; y en llengua
catalana'Is comtes-reys parlavan en las Corts de
tota la Corona Aragonesa; y en llengua catala-
na's donavan Heys á las nacions y lleys A las
onas; y en la nostra llengua escrigueren, per
orgull dels presents y dels que vingan de bona
sava á Catalunya, aquells prosistas y poetas
que's digueren en Jaume Roig, n'Anselm Turma-
da, en Bernat Desclot, n'Andreu Febrer, en Lillis
d'Aversó, en Bernat Metge, en Bonifaci Ferrer,
en Pere Tomic, en Gabriel Turell, y en Pere Se-
rafi y en Roiç de Concha, y en Miguel Carbonell
y aquell Mossèn Jordi imitat per Petrarca, y
aquell Eximeniç de ciencia universal, conseller
de princeps, y aquell Joan Martorell de qual
Tirant lo Blanch deya Cervantes que may se
farian prou alaban sas. Y nostres van ser aquells
seguits de reys que en llengua catalana's redac-
tavan sas propias historias; que ells mateixos
escrivian las Hissons A sos fills y'ls consells
sos pobles; que's componían ells mateixos los
discursos de sas Corts generals; que sermona-
van A sa manera en las tronas de las iglesias. Y
ells, A l'hora poetas y oradors, llegistas 6 histo-
riaVres, se complavian en parlarla sempre,
aquesta llengua- de- Catalunya, en -comptas-de la
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llengua d'Aragó, que era la castellana; dihentho
.aixis Zurita, lo cronista d'aquell regne, quan,
referintse á la llengua nostra, explica que'l par-
larla «era general afició dels rays, perqué d'ensA

,que succehiren . al Comte de Barcelona, sempre
tingueren per sa naturalesa y antiquíssima
patria A Catalunya, y en tot conformaren ab sas
:Heys y costums, y la llengua de que usavan era
la catalana, y d'ella va ser tota la cortesania de
.que's prenuavan en aquell temps.» Mes sobre de
totas aquestas grans figuras de la llengua y del
pensament de la nacionalitat catalana, se desta-
can, senyors, tres personalitats, com en mitj
d'un bosch antiquissim tres arbres dominadors
quals socas muntessin per sobre'l fullam dels
altres arbres y amaguessin la capsalada verde-
jant entre navols y estrellas, A manera de tres
gegants que havessin arrelat en la terra de tant
temps de sostenir ab sos brassos la volta
del cel de sa patria. Són aqueixas tres colossals
figuras de la lIcrigua catalana en Ramon Munta-
ner, en Ramon Llull y l'Ausias March: lo can-
tor dels entusiasmes per la terra, lo cantor de
las aspiracions de l'esperit, y '1 cantor dels desit-
jos de l'home. -La patria, y la f6, y l'amor, las
tres cordas que vibran ab mes forsa dintre de
l'ànima. Y mireu, senyors: com Si als tres nolS
pogués sostenir -un sol estat de la Confederació
de la llengua catalana, ò com si la Providencia
volgués compartir la seva gloria deixantla com
A herencia per un igual entre la germandat dels
tres pobles, A en Ramon Muntaner nos lo donà
A Catalunya;. ahont se• fundá-la - patria quê res-
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plandeix eternament en la historia; d Ausias
March lo va deixar a, Valencia, ahont l'amor se
respira y '1 senten fins las sevas palmeras quan,
sacudint sa polsina d'or lo vent, remorejant
plahers, á altras palmeras lo transporta; y
Ramon Llull lo devalla á Mallorca, pera que ell
desde Miramar extengués la mirada enlla d'en há
fins a obrir ell sol aqueix parpre misteriós -clue
forma'l cel á l'horisó cayent sobre las onas.

Encara, senyors, que la Ilengua catalana no
tingués, ni més enrera ni més endevant d'ara,
cap altra personalitat gloriosa, ab la d'ells tres
n'hi hauria á bastament pera enor,gullirse de
parlar aquesta llengua totas las sevas genera-
cions. Muntaner es l'encarnació viva de lo que
va ser un dia aquest gran poble. Sa paraula es
honradesa. Lo que ell va fer ab aquesta paraula

sas vellesas, ho ha fet en lo nostre temps una
máquina que fixa las imatges; mês las repro-
duccions d'ell no donan las imatges mortas
esblanquehidas y entercas, sinó que són la veri,
tat mateixa, com si . diguéssim plenas d'ànima,
ab sol que crema, y rius que devallan, y cors
que bategan. No solament sembla: que presen;
ciem lo que ell conta, sinó que diriam que nos-
altres. mateixos, saltant miraculosament tants
sigles, hi som corporalment allá ahont ell s'es-
tava, y al costat d'ell prenem part en las festas y
en las batallas, y entrem en los ports de las ciu-
tats amigas portant á rerassaga, ab la popa al
devant y ab los penons arrossegant per l'aygua,-
Ias-naus presoneras.. No s'hi traspua l'esperit
venjatiu que rebaiN.a Dila sup er_bi& que'ls.s.eatits-
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enterbola, en las sevas paraulas ; que iguals són
per la veritat de sa ploma'ls amichs y 'ls contra-
ris, com iguals són pera ell també los reys y'ls
.vassalls de sa casa; que ell sap bé prou que
units uns y altres no 's desgavella un poble. Y
aquest concepte nostre del gran historiayre es
la opinió dels pensadors d'altres palsos que'l
traduhiren á las principals llenguas d'Europa y
l'elogiaren en las mateixas llenguas. L'italià
Moisè diu que ell es per antonomasia '1 Camoens
de la historia. En Buclion, en lo prõlech de la
publicació francesa, fa de'n Muntaner, entre al-
tres, los següents elogis: «Tota aquesta part de
la crònica de'n Muntaner (parla de l'expedició
dels catalans á Orient), los.fets, los llochs, los
homes, hi son pintats al viu y ab sa veritable
fesomia. He comparat ab molt compte sa relació
ab la dels autors grechs de la época, y sempre
he trobat en Muntaner l'avantatge no sols d'un
esperit.més judiciós y d'un caracter mês ferm,
sine també d'un criteri mês imparcial fins trac-
tantse de sos enemichs, y d'un respecte més
perseverant y més laboriós á la vet itat».

Ramón Llull es lo primer pensador de la
nissaga catalana; es ell lo savi entre'ls savis, lo
poeta sentidissim y arrebatat; es la activitat
incansable y mês productora que han conegut
los sigles. En marxa sempre'l seu cos y 'I seu
esperit, aquell va recorre'l men d'un cap a l'al-
tre, aquest void per les espays infinits abarcant
y subjectant ideas pera ferlas visibleS ý palpa-
bles á la migrada inteligencia dels altres homes.
Ella va esser, senyors, com un -torrent impetuós
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sempre desbordat que passa per sobre 'do tot y
tot al passar ho remou y fertilisa. La seva obra
no sembla pas la d'un sol home, sin() la de tots
los homes pensadors d'una época. No Sembla
sinó que la seva ma, obehint a molts pensa-
ments, escrigués molts llibres al mateix temps,
com si mogués ti l'hora un feix de plomas, puix
no n'hi ha, prou ab una Ilarga.vida com la seva,
si això no fos un prodigi, pera deixar al món
tantas ideas tancadas en tants llibres. En Ramon
Llull, senyors, era al plegat moralista, metge,
matematich, orador, quimich, ndutich, filosoph,
preceptista, poeta, filolech... Ell removia'Is con-
cilis ab sa paraula; ell fundava pel món escolas
de llenguas pera que á cada poble se l'instruis
en la seva propia; ell ensenyava en las univer-
sitats de Napo's, de Montpelier y de Paris; ell
disputava ab ignorants y savis, ab los aberrois-
tas, ab los juheus y ab los serrahins, y ab tots
los cismátichs y heretges de son temps, ab tal
eloqüencia abrusadora, que semblava que sos
arguments vinguessin de més enlla del sepul-
cre. Si ja'ns ho deya ell, senyors, quel pensa-
ment de son Art li havia sigut revelat per Déu
mateix, y . que son Desconhort li havia sigut
donat per l'Esperit Sant!

Era Ausias March lo poeta més conegut y
més estimat que fins alashoras havia escrit d-e
l'amor en la nostra llengua. Y va ser ben justa
la seva fama, ja que ell canta ab més passió, ab
més color y ab més realisme que ningú lo sen.:!
timent d'aquest amor en totas las situacions de
la nostra vida, tant quan l'home s'entrega ven-
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sut 6. aquest amor per la seva forsa ensopidora,
com al lluytarlii desesperadament afanyós de
tornar d la llibertat 'de l'anima que l'amor li
arrebata; com també quan l'home '1 véns
aquest amor dels sontits per la forsa de la idea
pura que viu endintre nostre, y qual esperit es
l'esclau humil 6'1 sobará absolut, segons l'estat
de l'home O segons es l'home per ell mateix;
que 136 ho sap con eixer prou Ausias March com
es format per la 11u3-ta de las passions aquesta
barreja d'ànima y de cos que, engrillonada l'una
á l'altra, constituheix nostre ser, quan diu: «Tal
com es horn, de tal amor es pres»; y: «E poder
pren amor segons on entra». Y á mós d'essor,
senyors, Ausias March, un dels més sublims
cantors de la més divinal de las passions huma-
nas, ho es per expressar aquesta poesia ab lo
carácter de la nostra rassa; que no es ell com
aquells arbres que, no tenint patria coneguda,
en totas arrelan y fan ombra, sinó que en ell se
veu que aquell arbre ha xuclat la sava del terrer
catalanesch, y que aquells fruyts sols han pogut
madurar y fins diré han pogut esser, assaborits
en tota sa valua per nosaltres mateixos. Que en
Ausias March s'hi troban totas las sentidas
energias y dolsas aspresas d'aquest poble, que
pensant s'enamora, y reflexionant sent creixer
l'amor, y sentintlo aixis l'ennobleix y'l sublima.

Després d'aquesta esplendorosa brotada de
tants genis que embalsamaren la terra ab l'aro-
ma de la seva florida per l'espay d'algunas cen-
turias, comen saran á apareixer ab més escasse-
tat las obras literarias, y. fins, aq.uestas ja no
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presentavan aquella ufanor y verdejant tendresa
d'altres dias. No semblava, senyors, sinó que,
corn succeheix ab la naturalesa, ja era lluriy
aquella estivada de las lletras catalanas y havia
Comensat pera ellas la tardor, que es lo camí de
l'invernada. Es un fet, senyors, fet sense duptes,
que sempre que aquest pals s'ha sentit ab vida
propia, ha tingut vida propia la seva literaturà,
essent aquesta mês 6 menos cultivada, y esserit
mês 6 menos poderosa la seva llengua escrita
tant quant mês amunt ô mós avall per lo cam!
de la prosperitat 6 de la desventura s'ha trobt
aquesta patria. Y no dihem això mateix dela
llengua parlada, perquè aquesta va seguir Son
curs ascendent pel mitj de vents y de marors
prósperas 6 contrarias, d'ensa, del dia en que,
tal com es ara, va brollar dels llavis dels fills de
Catalunya. Que la llengua escrita segueix la sort
de las banderas d'un poble, se coneix be prou
veyent á aquesta rassa extendres ab los comtes
del casal de Catalunya pel mitj-dia de França, y
veyent també aquells comtes-reys de l'engrandit
basal d'Aragó anant á Mallorca, á Valencia y A,
Murcia, que adoptaren la nostra llengua. Mês
així, senyors, com al caure ven suda la Provensa
catalana davant de las malas arts dels seus ene-
michs, havia d'emmudir la literatura dels seus
poetas, aixis també havia d'agonitzar y morir la
literatura de Catalunya, de Mallorca y de Valen-
cia'l dia en que agonitzés y morís l'independen-
cia y l'autonomia d'aquestos pobles.

Los efectes foren los mateixos pera las nacio-
nalitats de l'altra banda dels Pirineus que pera
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las nacionalitats de la confederació aragonesa;
mós las causas ocasionarias foren ben distintas,
que la Provensa perde la seva literatura ofegada
en la sanch d'aquella esglayosa guerra dels albi-
gesos, y'l nostre país la va perdre després d'una
festa de goig y de concordia, que tal va semblar
que ho era la unió de la corona d'Aragó A, la
corona de Castella; unió que va venir preparada
desde 'I Parlament de Casp, que introduhi ja
llavors, encara que molt á l'ombra y d'esquit-
Ilentas, la llengua castellana en lo casal de la
llengua de Catalunya.

Costa avall, senyors, la decaaencia de la lite-
ratura catalana, quan ja va ser ben marcada la
decadencia de la patria pels errors de Felip IV y
las injusticias criminals de l'Últim Felip que ha
volgut tenir Espanya, pochs van esser los escrip-
tors verament tais que rendiren tributs valiosos

la literatura. Ales en mitj d'aquell terratrêmol
de destrucció, encara las veyem aquestas lletras
patrias soptadament revifarse ja al peu del se-
pulcre, com si l'anyorament de la passada gran-
desa fes un miracle; y torna á reviure'l sant
amor al passat baix lo punt de vista polítich y
legal, de que en dona mostras en Pujades ab la
primera part de sa Historia de Catalunya, en
Bosch ab sos Titols d'Honor, en Bruniquer ab
sos Ceremonials dels Concellers, y's desperta la
poesia ab un aixam de poetas mitjancers, entre
els quals sobressurten en Vicens Garcia y en
Francisco Fontanella, que semblavan arrencats
d'altras centurias.

No semblava, senyors, sinó que abans d'arri-



La llengua catalana	 31

cop, com en temps de sa grandesa soberana,
l'espinguet de clarins y'l clamoreig encès de
aquells mateixos soldats francesos enemichs
seus en tantas batallas. Y per un moment,
senyors, al comensar aquest sigle, se va veure
altre cop á Catalunya desenrotllar la polsosa

bandera damunt de sas planuras y de sas mon-
tanyas, defensant com pobre famolench la en-

gruna d'independencia que encara li quedava;

y, creyentse que altra volta lo passat se'n venia,
se la va veure ab dalit convocant á parlament
sos fills dintrels murals de Tarragona; y des-

prés d'un sigle sens recorts, se'ls va veure tor-

nant á jurar las llibertats y 'ls furs de la patria.

Acabd á la fi la cruenta guerra ab las armas
napoleónicas de la vehina Fransa; guerra que
no la acabà, no, la Espanya unitaria, sinó, tre-
ballant cada una pel seu compte, las diversas
nacionalitats que encara hi há en ella. Y no
tornd alashoras al sepulcre aquell esperit de
rassa. Lo cami ja estava obert, lo recortja havia
revingut als homes; y en marxa incessant, pooh

poch al comensar, mês depressa després, com
en temps dels Berenguers de Catalunya y dels
Jaumes d'Aragó, que donaren consistencia á la
casa y á la llengua de la terra, aixis ha anat
prenent forma y vida aquest amor de la rassa,
que's manifesta ja desde las darrerias del sigle
passat ab l'entusiasme d'un Capmany, r Ines
ensd d'un Piferrer, precursors, sense ells de
segur sospitarho, de la restauració de tot lo de
Catalunya. Jo voldria explicarvos aqui punt per
punt quinas son las obras literarias que aisla-
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. bar l'hivern entumidor sobre dels pobles de lien-
gua catalana, se'n venia amorós aquest estiuet
de Sant Marti que escampa encara tebiors y
recordansas. Y tant de cert ho semblava, que no
seria de llarga durada'l bon temps entre nosal-
tres, que passa aviat, emportantsen no sols los
llibres d'historia y'ls de poesia pera que dormis-
sin ab los pergamins de las nostras perdudas
grandesas, sinó que fugint també pera ama-
garse en las casas payrals de las ciutats y de las

..montanyas aquellas poesias tendrissimas d'au-
tors anònims que no han pogut morir cremadas
en incendis de vilas y de masias en las guerras
passadas perquè las conservaren las mares
amorosas de generació en generació, cantantlas
al peu del bressol y fent adormir als fills que
son lo demà de la patria.

Y ja arribem al sigle XVIII, y al ser en aquest
sigle, fonda pena fa'l dirho, ningn's presenta
escriure durant llargas anyadas en la llengua
de Catalunya. L'indiferencia més gran sembla
haverse apoderat dels catalans; y si la llengua
de casa era la única parlada, la llengua literaria

Catalunya, á Mallorca y d Valencia era alla-
vors la llengua castellana.

Mês aquest pals, senyors, ahont tota inicia-
tiva politica's trobava extingida; ahont la me-
moria del passat se veya esborrada com si 'Is
catalans s'haguessin mort tots y jaguessin fets
pols assota de la Ciutadela de Barcelona; aquest
pais se va despertar de sopte d!aquella tant
llarga dormida, que senti rebramar canons de
ulna de-las . afraus dels Pirineus y escoltà altre
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dament han vingut indicant, d través de las
revoltas políticas espanyolas d'aquest sigle, la
arribada d'aquesta altra revolta pacífica á Cata-
lunya de la literatura moderna catalana. Jo
voldria exposarlos aqulls noms de totas agues-
tas obras, insignificants moitas d'ellas miradas
aisladament, més importants y dignas de per-
durable recordansa si's té en compte que han
sigut las passeras sobre aquest riu de l'indife-
rentisme y la mala voluntat d'una época que ja
s'ha fos per sempre. Mês, aixis y tot, no puch
deixar d'anomenarla á aquella Oda á la Patria,
de'n Caries Aribau, que es un cant d'anyorament
y á l'hora un cant d'esperansa; y A aquell primer
llibre del renaixement de la poesia, de'n Joa-
quim Rubió y Ors, lo patriarca venerat de la mo-

' derna literatura catalana. Mês lo grandiós esclat
de la Ilengua literaria de Catalunya va venir ab
Ia restauració dels Jochs Florals de Barcelona,
monument alsat á las glorias de la terra, que se
sosté ferm, ab vida sanitosa y ab creixent for-
talesa ab tot y que ha vist al seu voltant caure
y alsarse monarquias, alsarse y enfonsarse re-
públicas, mês forts ells, encara que estiguin re-
presentats per eixas flors senzillas dels camps
que una ventada las desfulla, que tots aqueixos
poders indiscutibles 6 inviolables que se soste-
nen ab canons y murallas. Que si'ls Jochs Flo-
rals de Barcelona, senyors, donats á la vida per
l'entusiasme d'uns pochs y allavors modestís-
sims patricis, aparegueren humils en la seva
infantesa, ja van creixer ab lo temps y afermar-
se fins á arribar avuy, que res pot destruirlos.
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Y d l'entorn dels Jochs Florals hi hem vist
aixecarse la historia de la patria ab sas tradi-
cions y ab sas Ilegendas, y lo teatre de Cata-
lunya ab sas costums y sas glorias, y las can-

sons de la terra modernisadas, y totas las

manifestacions y tots los entusiasmes reforma-

dors de la literatura nova ; clue encara que las

lletras d'aquet país arrenquin del passat, s'hon-

ran ab ser filias del nostre sigle y no volen
quedar enrera pel carni del progrès, que ab

orgull y pas ferm als temps esdevenidors s'en-

caminan.

Ara bé, senyors: trobantnos ab aquesta lite-

atura tant viva A Catalunya, A Mallorca y á Va-

lencia; trobantnos que la parla tota una rassa

que forma al present vuit provincias; trobant-

nos que aquesta llengua es avuy tant pura com
en sas millors épocas, ¿quin creyeu , senyors,

que té d'esser lo dema, d'aquesta Ilengua y lite-

ratura? ¿Den gosarse y enorgullirse'l país de la

seva existencia, y per lo tant deu procurar en-

grandirla y perfeccionarla mês cada dia, 6's deu

avergonyir d'ella y, posantse al costat dels seus
enemichs, haura d'aj udarlos á perseguirla y

acorralarla fins que, morta y oblidada, sia altra

la llengua que pera la escriptura y la paraula y

en tots los casos de la vida adoptin los catalans

com d senyora y majora de Catalunya?
Crech, senyors, y mês ben dit n'estich segur,

de que seria inferir un agravi al país lo ferli ab

tota formalitat aquesta pregunta; que agravi, 6
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imperdonable, seria lo arribar d duptar qUe sen-
tin tant amor com respecte pera aquesta Ilen-
gua'ls que la parlan, y que fins en catalã intra-
ductible ten en molts d'ells l'apellido de familia.

més, senyors, perquA aixís com á l'home al
venir A la vida no se li dóna d triar ni 'I pare, ni
la mare, ni la fortuna, ni'l país ahont té de nai-
xer, no se li dóna A triar tampoch la llengua que
Ira de brotar de sos llavis; y aixís com, per més
que renegui d'aquells pares y d'aquella terra,
queda fill d'ells, y será sempre aquella la seva
patria, aixís mateix, per més que l'home abor-
reixi y desprecii la seva llengua, aquesta's troba
tant dintre del seu ser que podrá conseguir que
sos Ilay is no la pronunciin , rnes no conseguirá
may que no pensi la seva ánima en la nativa
llengua. Y en prova de que no pot esser d'altra
manera, que sem diga quins escriptors de veri-
table mérit que's pugan alsar al nivell dels
antichs escriptors catalans ha tingut aquest
país expressantse en llengua castellana; y quins
autors ha tingut la nostra terra que, escrivint
en castelã, sels posi a l'altura dels millors
escriptors de Castella. 'Veritat es que tinguérem
temps enrera A en Boscan (ditx6s Boscan , que
sempre surt corn Unich exemple), y, atravessant
anys y més anys d'aquells temps, hem tingut
com A escriptors castellans d Capmany, á Pifer-
rer, A Cabanyes y A alguns altres; mes und
flor, ni quatre, ni cinch flors, no fan istiu, sobre
tot quan aquets catalans brillaren mes per lo
que pensaren que no pas per la manera corn ho
traslladaren al paper. Tant es aixís, que soni
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- nosaltres mateixos, los d'aquesta terra, los que
Ines los elogiem; y tant es aixís, senyors, que

- no quedará pas ni la prosa ni la poesia d'aquets
escriptors corn A patrons selectes d'ensenyansa
de la llengua castellana. Y aix6 no sols ho com-
prenem, sit-16 que fins trobem naturalissim que
aixis sia; perquè si bé un catalã, empenyantshi,
arriba A escriure'l castellã ab correcció, ser-
vintse tant sols de p'araulas que hagi anat tra-
yent ab paciencia del diccionari de la llengua,
no conseguirá may donar prou sinceritat y prou
ayre de real naturalesa als seus períodes; per-
que la careta may tindrals moviments esponta-
nis y la vida tota de la veritable cara. Y tant s'hi
veu l'artifici, que fins en Ply Margall , lo millor
prosista castellà que té ara Catalunya, segons l6
que jo puch entendre, resulta pera 'Is sentits
d'aquells paísos massa aixerrahit, massa preci-
pitat en relació A lo substanciós de la materia
que tracta, que no'ls hi deixa an ells lo temps
de gosarho en lo paladar abans de que la volun-
tat ho engoleixi. Qui ho fa paladejar tot llarga-
ment, per esser d'aquella literatura fins al moll
dels õssos, es en Castelar. Comparis la prosa
castellana catalanesca Marg,all ab la
prosa abundantíssima y flonja dë7n Castelar Y's
trobará als dos pobles.

Mes, A pesar d'aquestas diferencias, corn que
l'art es art per tot arreu y'ls que'l senten A tot
arreu l'acullen, á Barcelona hi ve, senyors, cOrn
A casa seva, la literatura castellana, y es aqui
per tothom afectuosament rebuda; y A Madrid
hi ha anat en altres sigles, y.avuy també - -va,
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.la. literatura catalana .per los • escriptors caste-

.11ans traduhida, y allá es. també carinyosament

.admesa com á sa casa propia; y jo aqui, se-
nyors, per la part que'm toca, me complasch y
m'honro en manifestarho. Més ni allí dalt ni
aqui's poden mudar las lleys de la naturalesa;
y aixis, senyors, ve 'I temps, que tot ho regula y
ho torna. al nivell que tenia; y aixis, senyors,
nos trobem quels anys se'n van enduhent d
l'oblit las obras que'l nostre immortal Clavé
escrigué en llengua castellana, y segueixen fres-
cais, mês novas que may, las escritas en lien-
gua catalana, perquê son las més sentidas. Y
acaba de morir en Frederich Soler, y ja quasi
ni'ns recordem de las sevas obras dramáticas
castellanas, en tant que las escritas en la lien-
gua nostra viuran mentres hi hagi Catalunya. Y
moil en Camprodon, y las sevas obras castella-
nas passaren per no tornar, á causa de las sevas
artificiosas vestiduras, mentres que las sevas
comedias catalanas sempre serán joyas de gran
preu en la nostra literatura. Y mori en Vences-
lau Querol, lo poeta inspiradissim de Valencia,
y'l seu Patria, Fides, Amor no s'esborrarà
d'aquets pobles, mentres que'l seu llibre de
poesias castellanas sempre hi durá en lo pro--
tech, com un estigma, aquellas paraulas de
l'Alarcón en que li diu que no coneix prou
aqueixa llengua. Y mori'l nostre Yxart, lo nos-
tre gran è inolvidable Yxart, y, ab tot y que
coneixia Ines que ningú A Barcelona la llengua
castellana, los diaris de la nostra ciutat, al pla-
nyes de la seva perdua, com á mostra de lo que

ell era en la literatura hi publicaren obras cata-
lanas. Que tot passa quan no es prou espontani
en la vida, com han passat d'aquell divinal
Petrarca los cants escrits en la llengua encara
oficial de la seva época, que era la llengua
na, y quedan y quedaran semprels seus cants
A Laura, escrits en la llengua del poble. Y encara
hi ha més, senyors: tots los dias veyem invadits
los nostres teatres per cansons que no són de
casa y que's propagan com lo foch en la estopa
per plassas y carrers pera desapareixer A l'altre
dia; y en cambi , senyors, las nostras antigas
cansons populars bogan tranquilas sobre las
onas dels sigles, y han vingut A, nosattres tant
ingenuas y amorosidas y perfumadas del dolcis-
sim sentiment de patria, que fins las hem trobat
encisadoras ara mateix en los llavis en flor de
las donzellas russas, quals armonias sembla
que's quedáren com aucells presoners volejant
per aquesta sala.

Y si de la llengUa catalana escrita passem
la mateixa llengua parlada, ¡ en quin desavan-
tatge més gran no's troba tambél nostre poblet
Ja hem vist com no hi há cap autor en aquest
pats, escrivint en castellà, que's puga posar en
igualtat de valer al costat del que produheix sas
obras en la seva propia llengua castellana:
donchs tampoch hi ha cap catalã que parli ab
tanta espontanitat y ab tanta fixesa y expressió
en la castellana com en la nativa llengua.

Y molt menos n'hi ha prou, senyors, del cas-
tellà en casos especials de la vida: quan se
posa, per exemple, als llavis d'un representant
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de Catalunya á, las Corts generals de la nació
espanyola. Que se'ns diga, si no, ahont són los
grans oradors que com hablistas ha donat á la
Espanya parlamentaria Catalunya pera posarlos
al costat d'aquells los seus mestres de la elo-
'qüencia política.

Y parlant de l'erisenyansa, nos trobem, se-
nyors, ab la estranyesa, renyida ab los estudis
pedagágichs 'moderns, de que en las escolas
ahont s'instruheixen los noys en las primeras
lletras, ja se'ls hi vol fer saber un sens fi de
cosas per medi d'aquella mateixa llengua .que
en la falda de la seva mare may l'havian sentida.
Y no tant sols en la ensenyansa elemental, sinó
en la superior, fora de sentit comú que'ls pro-
fessors s'expliquessin y preguntessin en sa • pro-
pia llengua y quels deixebles que fossin del
nostre pais poguessin contestar en ella. En
catalã, senyors, se parlava en las nostras anti-
gas universitats, y la ensenyansa'n sortia afavo-
rida; y també allavors, encara que en major
número que al present, acudían á las nostras
aulas deixebles vinguts de fora de Catalunya;
que en aquell temps se mirava al be dels mes,
yls menos ja s'hi acomodavan.

Y fixantnos en los Tribunals de Justicia del
nostre pads, ¡quants perjudicis no's deuen oca-
sionar de quels funcionaris que exerceixen a
Catalunya no entenguin lo catalã! Ja que'l bon
sentit obliga al Govern á exigir quel notari,
pera serho a Catalunya, demostri que entén la
llengua catalana, g per que no s'ha de manar
igual coneixement á tothom que desenipenyi
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carrech en los Tribunals de Justicia, en cas de
que no sigui fill de Catalunya?

Y lo que's diu del Parlament y dels Tribunals
se diu també de la Iglesia Cat6lica, ahont, ab tot
y las ordres de papas y de bisbes, se prescindeix
sovint de la llengua catalana ; devent fer constar
ab satisfacció que derrerament en sas pastorals
han donat provas de vetllar per ella'l bisbe de

lo de la Seu d'Urgell y 'I de Menorca.
Y tot lo que's vol revindicar pera'Is fills de

Catalunya ho volen pera las sevas respectivas
llenguas los pobles de las nacions mês avansa-
das d'Europa. A Noruega, d'en sã de la seva unió
ab la Suecia, que s'ha despertat la seva llengua.
A l'imperi d'Austria-Hungria's parlan y s'es-
criuen y són oficials diferentas llenguas, cada
una en son poble ; la mês poderosa es la resur-
recció de la Bohemia, que té ja tota una litera-
tura; los rumans, los servis y 'Is eslaus han
obert un congres parlanthi las sevas tres lien-
guas. La I3elgica'n te duas que són oficials; en
son Parlament fins sua parlat, á mes del fran-
cès y del flamench, en lo dialecte waló de Liege,
qual teatre, á l'igual del de las altras duas lite-
raturas, ab assentiment de las Corts se subven,
clona. A Russia's destaca entre totás la danesa,
que es viva 6, la autônoma Finlandia. La llengua
polaca's fortifica en tres imperis. A la vehina
Fransa, á mes de la llengua provensal, que ha
resucitat com la nostra, se'n conrean d'altras,
entre ellas la llengua catalana, y encara la llen-
gua vasca, que s'estudia y 's considera mês que

Espanya. En los rogues británichs se propa-
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gan llenguas distintas, afeginthi la llengua del
principat de Gales. Y ja no us parlaré de Suissa,
ahont hi het viva una Ilengua molt semblant á la
catalana. Y fins, senyors, en la políticament
unificada Italia's parlan y's cultivan diferents
llenguatges, y tots ells tenen literatura propia y
teatre propi, ab excelents companyias que recor-
ren tot lo regne. Y no us parlaré d'Espanya, que
ja coneixeu y aplaudiu molts de vosaltres la
llengua anyoradissa de la incomparable Rosalia
Castro, y la llengua del Guerniliako-arbola, cant
nobilissim que desperta'ls sentiments y que
anuncia y simbolisa la exaltació de las antigas
rassas. Y tinguis en compte, senyors, que la
llengua catalana, comptanthi, á més de Cata-
lunya, á Mallorca, a Valencia y'l Rosselló, té
més gent que la parla que la major part de las

•d'aquets altres pobles estrangers; y, encara que
aixis no fos, això res hi valdria devant de la
justicia y de la gloria; que Os Lusiadas, de
Camoens, han donat la volta al món y han sigut
traduhits en tots los idiomas, ab tot y lo redu-
hida que es la llengua que parlan en son regne.
Y'1 mateix Ibsen, si comptés los que enrahonan
en la llengua de sas obras, se trobaria ab que
són menos, molts menos, que'ls que parlan
altras llenguas més escampadas; mês ell escriu,
y tant se li endona, que ab aquella parla tant
petita ell ne te prou pera alsapremar y remoure
tots los teatres d'Europa.

Jo no us dire ara aqui, senyors, la manera
d'assegurarli el pervenir á la llengua de Cata-
lunya. Pera dirvosho vos hauria d'exposar ara

tot un plan de política a, la catalana, y jo no he

vingut aqui á parlarvos de política, sine) de Ilen-

gua y de literatura. Més, sia com sia, vinga pel
camí dret O pel cami tort, vinga per la convicció
d'Espanya O per la imitació dels estrangers,
estich segur de que tornara á esser la nostra

llengua á Catalunya lo que sabem que ha sigut
per la historia. Y esperantho, senyors, veyem
com aquesta llengua's parla de cada dia mês y

mês a Catalunya; que es tothom en aquesta
terra, fins ignorantho molts d'ells, los que fan
que creixi y's propagui: la industria movent sas
maquinas; lo comers fentse'l transportador ge-

neral de tot lo que surt y tot lo que entra á Espa-
nya; tots los interessos que bategan en aquesta
terra, y no indirectament, senyors, fent augmen-
tar la riquesa y la importancia del pals, sinó
directament, fent acudir al Principat la gent
sobrera de las altras provincias; que aquesta
gent arriba parlant la llengua castellana y la
llengua de Basconia y la llengua de Galicia,
constituheix familias, y tots los fills que'ls hi

neixen parlan la llengua catalana.
Jo veig á Catalunya, senyors, en lo creixe-

ment de la seva llengua, com a un mar exten-
sissim, mar interior si's vol, al que hi van
parar rius caudalosos pera confondres ab ell.
Bé n'evaporan, de las ayguas d'aquell mar, las
ardorosas soleyadas ; mês los rius van creixent
cada dia, y al caure en lo mar prenen lo color
de sas ayguas ; y'l sol que las evapora's va apa-
gant; y'l nivell d'aquell mar va pujant, y pujara
sempre fins á tenir sortida a l'occea de la civili-
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sació, que en ell se troba la llibertat dels pobles.
Y ja he termenh,t, senyors; mês aixis com al

comensar he obert aquest diseurs ab la opinió
d'un fill ilustre de la terra espanyola que no es
català, deixeu que'l tanqui ab aquellas paraulas
immortals y santas que en marbres y en broil-
zos tindrian d'esser escritas, llegadas en l'idio-
ma del seu poble per lo Dant, tant als que esti-
man á las llenguas de las sevas patrias com als
que las aborreixen :

« Si l'idioma del pals, — diu, — es algun cop
abominable, es quant se'l sent en la boca mere-
triu dels que'l prostituheixen.»

«Vergonya eterna d aquells que, despreciant
son idioma, alaban lo dels altres.»

HE DIT
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