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A Miinresii es viiin aplegar, en teüria,
representLUits de les diverses regions de
Catalunya, perii la vea cantanc del movimenc regionalista va ser sobretot deis represeniants de Barcelona i Girona.
El resso de l'esdeveniment a la premsa
gironina de ¡'época, en canvi, nu suscita
un interés especial. Mes aviat passá per
alt, En aquest sentit és simptomatic qut: ía
Revista de Geruna no en digués res, essenthi cridats homes com Girbal, Bcitet, etc.
que n'eren els animadors. També és sorprcnent que aquests homes publiquessin
treballs en cátala a La Renmxensa, ác Barcelona, i, en canvi, h o fessin majoritarinment en castellá a Girona. Pero els truits
del programa de Manresa no van trigar a
nianifestat'Se per un altre canco; el 1894
fou fundar el Centre Catalanista de Girona i sa Comarca i Lo Gerones contribuí a
divulgar la doctrina regionalista. La posteriot f u n d a d o de la Lliga Regionalista
n'aprofitá bona part del treball realitzat.
FinalmenE, cal insistir en un fet: el catalanisme, en els seus on'gens, va teñir
unes formulacions plurals. Reduirdo a les
Bases de Manresa o al desenvolupament
posterior de Prat de la Riba i la Lliga Regionalista és fer ttampa.

Les Bases en una noveMa
inédita de Joaquim Vayreda
Teresa Planagumá

Joaquim Vayreda i Vila moria el 31
dVxtubre de 1894 (1)- Deis arricies pubticats a la seva memoria, només el de Josep
Berga i Boix fa esment de la seva faceta literaria. (2) Una faceta que se li desperta
tardanament si tenim en compte les páranles adrei^ades a Caries Piro:zini, el 24
de noveinbre de 1885, en qué li diu, referint-se a un text que li envia, que no ha
nascut pera escriptor (3).
Berga, en Tarticle suata esmentat, escriu: «pensó que ningú no sap encara, ni
sa mateixa familia, una tecla que tocava
admirablement. En Vayreda cscrivia». No
ens ha d'estranyar gens que Berga conegucs aquesta activitat tan secrctament
portada per Vayreda. Ambdós havien
mantingut utia llarga i ferma amistat, que
havia comensal de jovenets quan havien
coincidit a les classes de gramática que
teia un frare ex-claustrat d'Olot, i una es-

Josep Clara és historiador
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treta cüldaboració en quantitat de projectes de carácter cultural i proíessional.
Tant és aixf que en el manuscrit inédit de
les Tres CtíncracíoTis, quan encara és un
esborrany, ja irobem la petja de Berga.
Aquest li cortegeix pataules, li suggereix
escenes i li'n comenta alguns ítagments, i
perqué en quedi constancia escríu al comení^ament de la noveMa, damunt del
títol: "Croquis d'una noveMa per Joaquim
Vayreda. Notes amb llápit de Joseph
Berga» (4)Joaquim Vayreda havia publicar amb
les iniciáis JA', i V.V. alguns articles de
caire polític ais setmanaris El Oíotense i
LOloií, organs del Centre Catalanista (5),
També havia transcrit en aquest darrer, el
director del quai era el seu germá Mariá,
una llegenda popular titulada L'Amor de
les tres laronges que, segons explica al
final, una vella criada de la casa havia

L'últim capítol de
"Tres generacions"
Després de vint4-tres anys
El Casal deis marqueses de... presentava
son aspecte senyoríat prinsitiu grácies a una
entera i paulatina pertí assidua restauració.
Sos finestrals gótics i sa porta rodona a grans
doelles donaveo a l'edifici riquesa i mnjestat.
La torre, que a un deis seus ánguls s'aixecava
vella ensems que robtista, acabava de ser restaurada sa teuiada a quatre vessants i posat
un paralkinps en sa puma piramidal. Tot.s

los details que s'observaven en l'edifici i en
sos accessoris exterlors com també en les
plantacions de fruits i arboíats descobrien un
cap intel'ligenc i una voluntar persistent que
ho dirigía. L'aire del beneslar i de la
felicittatl relativa es feia sentir per tot arreu.
Pujant per la fenrenya escalinata de pedra
picada i traspassant un vast recibidor adornar
amb antics i casi negres quadros a l'oli i una
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contac a eres generacions de la familia
Vayreda duranc les vetllades d'hivern a la
vüra del füc, i que li serveix per extreure
alguncs Ilicons de conducta (6). Ja ací
queda reflectida una de les idees que íwbarem repetida ea el seu pensament polític, afí al catalanisme conHen'ador de la
Unió Catalanista i que desenvolupara al
llarg de les Tres Generaáons: que el món
m o d e r n pugui oblidar i menysprear els
cünsells i ensenyatnents hereus de la tradició. Vayreda escriu: «quan un personatge es llanca peí camins desconeguts .sense
teñir en comptc els consells deis avantpassats gíiirebé segur ¡.[ue fracassara», Aquesta
máxima també la dirigcix ais catalanistes,
«aquells que treballen arab santa fe per
nostra verdadera recünscicucló, los quals
lograran son fi si no se separen de lo bon
camí emprés» (7). En les Tres Gmeracioni
aquesta idea esdevé materialitzada en un
Ilibre ja present en el primer capítol i personalitzada en la figura del fill de Clara, el
nét de Jaumc Andreu, que no apareix fins
ai darrer capítol. El Ilibre és el manual de
conducta d'aquest. En ell hi apunta totes
aquellcs máximes i sentencies, «filies de sa
propia experiencia» que li serán d'utilttat i
ensenyament- El seu avi el va comentar i
el seu pare el continua. Gracies ais consells
i ensenyaments allí escrits, la seva filia
Clara podrá reeixir d'unes desagradables si-

dotzena de cadires de bracos o de lepós s'entniva en la gran i espaiosa sala de parets Itises i
senzilles, mes dt! sostre ricamenc artesonat. Alguns retratos de familia inccrrompien la blancor
de les parets encalcinades, l'esperic d'iin gran rellatge de campana donava fones i acompassadcs
batiegadc^ dins d'una historiada caixa.
Tres dones vestides de negre trcbal laven
juntes al peu d'un deis dos grans biüiums que
dominaven la campinya riallera i perfumada.
Una nina de quinze anys amb trajo ciar i de
color indefinit donava la nota festiva i alegre
del quadro. Un jove ben plantar i vestil sens
afecraciuns ni peruláncies tenia en ses mans
un Ilibre vell, manuscrít, ricamenr enquadernac de nou i gravades en la pan principal de
la Cubería Tesciic del marquesat de... serablava que acaba d'escriure quelcom en lo dit Ilibre. Aquesi era l'aspecte que feia la vista la
rarda del dia de... Ara manca saber qui son
aquestos persnnatges. Alguns d'ells los coneixem ja. Son tres, tres viudes, los altres dos

ivi

Joaquim Vayreda i Vila. (Dibuix de Miquel Blay!

jú\'es son nous, pertanyen a la generado destinada a enterrar la nosrra.
De les tres viudes la mes vella és encara la
marquesa que, aireferida d'un Cústat i sentada en
sa cadira de brapis amb rodes i cuidada com una
planta delicada, empeny los anys cap a l'etemitat
i passa una vellesa relativament mes tmnqud-la i
dolfa que eU temps mes tlorits de sa vida.
L'altra, demacrada, un poc escranyament
vestida i que aparenta teñir mes anys deis que
realment té, és la Isabel, filia de la primera.
Aquesta, després d'havt.'T-li son msuir Ernesto
fet sofrir lo que humanament pot i'er sofrir un
marir a sa muUer per efecte de ses dissipacions i
calaverades, morí i la deixá viuda amb un fill a
París. Sens recursos de cap mena, gastat son
dot que amb Í...1 (1) li havia pagar songermá al
liquidar llurs béns, perduc un plet en quÉ: demanava suplement de Ilegítima, plet que derermina per complet la renyina amb sa familia, no
li quedava mes recurs que provar si treia algún
partir deis célebres papers mullats de que tantes
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bocades se feia Ernesto a l'arribar a Girona.
Jove encara i amb esperit, determina prendre
aquestos papers, vendte lo poc que tenia de
mobiliari, trasladar-se a Madrid i allí agenciarlos per anar vivint.
Posada a Madrid comenta a rodar per oficines i minisreris i com sa figura era encara la
d'una matrona distingida, no falt& qui es fixés
amb ella. Un personarge d'alguna edat e influient, enterar de sa preiensió li brinda protecció, es féu Cíirrec deis paperots, mes com lo cas
era difícil i llarg i era precfe aprontar oportunítats que no es presentaven senipre, li paríi un
pis, fins luxos, i li ana entiegant canritats a
compre de lo que havia de venir, i de les visites
que amb freqüencia li feia a fi, segons deia ell,
de reposar i sostreure's de les fatigues e impertinéncies de la vida de Madrid, que no poden
aguantar-se serw una expansió i un desahogo.
En aquesta fonna es passaren alguns anys,
gosant la Isabel de cerca iama i consideració ja
que les recomanacions que per ses mans passa-
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ven Rolien ser aceses i despatxades favorablemcnt. Mw com tot té ñ en aqucst món, una intriga Liue s'ignora porra, a son protector al camp
de l'honor i allí qutcla iravessat son fronc per
una bala.
Perdur lo prorector i desapareguis los papers torna a morir restrelin d'isabel. Passa
temps del modo que pogué, vcnent mobles i
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empenyant alaixes fim que son fill, malaltís de
si, se posa naés grave i al fi moií. Aquesta ciicurastancia la posa en contacte d'una Lissixiiació católica de beneficencia i aquesta, després
de catequitzadií i ella també artepentida i desenganyada, procura la reconciiiació amb sa fatnília i aquí esta, feta un modelo de bondat i estimada i atesa per Clara en tot i per tot.

La tercera és Clara, forta i robusta encara.
Son marit seguí bé sos consells uns quants
anys, mes paulatinament toma a visitar la ciutat a pesar de les retlexíons de Clara. S'enreda
amb política, entra amb qüestions electorals i
conspiracions fins que tingué d'emigrar a
Franca un quant temps. Per fi torna amb
propósits de fer bondaí, mes los compromisos
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cuacions i encaminar de non la seva vida.
En L4 fil] de Clara es conjuguen la cradició i ta m o d e r n i t a t . Es l'hcreu d'un
hiscüric patrimoni i ha escac educar conveniencnienr per a] paper que li tocara de
fer. La seva mare li ha procurat desenrorUar les afeccicns a<;r]cales, pern tamhé li
ha fomencac les inchnacions artísciques,
literáries i follclóriques que ja des de perii
havia demostrar i que l'han pusat en contacte anib el renaixemenr catalanista. Eli
mateix ha fet enquadernar de nou el Ilihre
esmentat i quan Vayreda ens el presenra
en aquest darrer capítol, hi acaba d'cscriU'
re, ell també, les següenrs ñores: "Acabo
d'arribar de Manresa a on ha tin^íui lloc la
primera assemblea caralanista per votar
les bases d'una consticució tegional catalana, He assistit en lo carácter de repres e n t a n t d ' a q u e s t a c o m a r c a i a m b gran
harmonía i enrusiasme tots los allí congregats havem plantat la bandera de la
r e s t a u r a d o catalana, Déu vul<ía que la
mateixa benéfica influencia que aquest
Ilibre ha tingut per salvar lo casal de mo.s
avis deis etectes perniciosos d'exotiques
influencies, contribuesca també a expulsar les mateixes de tota la térra, determinant aixís la salvació total de la patria».

un croquis. Consta de vint-i-cinc capítols,
alguns for^a mes desenvolupats que d'altres, i un preambul gracies id qual podem
datar-ne el seu inici. Vayreda la va comencar a escriure Tany 1693 quan tenia
cinquanta anys d'edat. Uacció transcurre
entre els anys 1840 i 1869, i en aquest darrer capítol fa un salt endavant de \'int-itres anys per, en ionna de pinzellada breu
o com si d'una íotografia fixa es ttactés
— r e c o r d e m que Vayreda era p i n t o r —
presentar-nos a manera de desenllai; les
trajectories vitáis de les tres generacions
de la familia des deí 1869, rcunide.s en un
mateix espai i temps, la sala de la casa
pairal, i amb el futur pie d'esperam^a, dipositat en la figura del nét, l'home nou
que snrgcix de r e n t r o n c a m e n t entre la
tradició i la modernitat i que uns anys
mes tard el seu germit Maria desenvolupara en la novebla Sang Nova.

La noveMñ Tres Generacions. l'Oltim
capítol de la qual transcrivim a continuaciú, és inédita i inacabada. Berga en dlu

é s professora de cátala.

de partir pogueren mes que les amonestacions
de Clara i coma a lo urateix d'abans, amb alguns additaments encara picjors: freqüencava
molt una casa de jixi. Per aquest temps s'empenya en que sa mare renuncies Tusufruit i li
ccdís ¡'administrado, En aixa s'hi oposá decididament Clarj i no podent-ho lograr transigí en
que se li dongués una pensió. Amh aquesta comenffl a desprendre's de la familia i passaven
tcmporades sens saber a ou parava. Per fi ana a
Madrid embrollar amb la gresca política. Allí
desempenya al^uns carrees de poca importancia i d'aquells que cobren la nL)mina sena saber
qué han de fer. Morí d'una desgracia segons escriguercn i dígucren a Clara, mes en vcritar fou
un suicidi. Sembla hi havia relació entre el desafio i mon del protector d'Isabel i el suicidi de
son germá, mes aquesta no ha vülguc aclarir
mai aquest punt. Sois ha ílit que mes d'una vegada havia enraonat amb son gemía a Madrid.
1 tomant ara amb la Clara. A aquesta no li
vingueren de nou les recaigudes de son niarit,
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puix jii s'hi casa amb d e »
d'aquesr punt i prengué sempre les precaucior^
degudcs a fi de que los desvíos de son marit no
arrastressin mes que sa persona sens encorpir
son pl'an, que amb perfidia i constancia seguia
ponam a felic;: temie. A los dos filis, que aquestos son lo jove i la nena que havem ainegut,
los bi dona una educacíó síilida í semilla, religÍL-wa i literaria, La nena ha passat tres anys en
un col-legi i ara, al seu coscat, se proposa acabar
d'educarda convenientmenc, Al fill ha procurat que sapigués bé lo que ]iodia scrdi necessari
per a desem[xmyar la missió Cjue li estava encomanada i res mes. Per alagar-!o ha procurar desarrollar en ell les aficions agrícoles, ja que
aqüestes podien portar-li verdader profit, i com
a passaremps ha fomentat tamlx ses inclinaciom artístiques, literáries i folkloristes a les
que des de petir demostra afició; i aqüestes
l'han posat en contacte del renaixement catalanista, simpatic també a Clara.
Lo Ilibre que tenia en ses mans a l'entrar

Notes

(1) .Aqucsr articlf Os un frau'mcnt rt;sumit de ]¡L COuninic.icin quü amh tjl miUL'ix títol es presentiirj id Cungrcs Iniumaciünal d'História Caiü!iín\íi í la Rssiawaríó, un l'ambit de moviments
iiriííCici i culiiirals, qiii; íe cuk'briirá a Manresa
i^ls dies 1, 2 i ) dt; maii; d'enfjuLiny,
i2) Bcru;] i Boi.'í, josep, «En JüiU|iiitn Viivrt'da".
¡JÜtm, riúm. 364,18 de novenibre dt; 1894.
ii) Li! RcnaixíiJifc, núm. 3.019, 20 de dcscnibrc di;
IS85. Mes endavant SL''n féu una tradúcelo al
ciisccllii per ser publicnda al sccmanari oloví El
Ea> de lix Müniam, núin. IZl, 21 d'i.x;nibr(; de
IS94.
(41 V'ultm iit;niir a la familia Vavreda lea lücilitats de
que disposem per consultar i treballar el material escrit de Jíxiquim Vayreda que es cnnba al
seuarjiiu.
Í 5 ) En aijuesis maieixiis setm:3naris bi ba J'alrrL's arricies sensu signar t¡iie per la seva leini^lica
creiem que piidrien ser escrir.s per ell
J,V, -L'Amcir de les tres tartinges*. \^Oht\, núms.
1C8, 109 i 110, diesl2, 19 i 26 de gener de
1S90.
(7) ib.

en la sala no era aitre que lo d'en Jaume Andreu i sos avis, que havia fet enquadernar ajuntairt l'escut de noblesa de son desgraciat pare. 1
la nota que en eü acabava d'escriure deia aixís:
Dia tants... Acabti d'anibar de Manresa a
on ba tingut la primera assemblea catalanista
per votar les bases d'una consritució regional
catalana. He assistit en lo carácter de representanr d'aquesta comarca i amb gran harmonía i
ennisiasme tots los allí congregáis havem plantat la bandera de la restaurado catalana, Déu
\'ulga que la mateixa ben&fica inñuéncia que
aquest Ilibre ha tingut per salvar lo casal de
moi avis deis efectes perniciosos d'exótiques
influencies, contribuesca també a expulsar les
matetxes de tota la térra, determinant aixís la
salvació total de la pacria.
FI
{{) Taraula ¡ninrel-ligible en el manuscrit per haver
corrL'iíui la cinta.
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