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Els gironins 
de les Bases de Manresa 
Josep Clara 

En la liarla ¡ inacabada histüria Je les 
reivindicacions cacalanistes que s'han pro-
posat de reformar legítimamcnt el moJel 
centralista i unicari de l'Escat espanyol sor-
tit de la revolució liberal del sef̂ lc passat, 
Barcelona ha cstat sempre la yran protago
nista, el motor de les mobilit^acions qne 
s'han estes per tot el país, en major o 
menor intensitat, segons el grau d'integra-
ció sücial i de desenvolupament inrem. 

Així, com ja va succeir en els movi-
ments del republicanisine federal del se-
xenni 1868-1874, en el projecte de cons-
titució pera l'Estat cátala (1883), el Me
morial de Greuges {1885} o en la celebra
d o del Primer Congrés Catalanista 
(1880), en les deliberacions que a Manre
sa aprovaren les Bases per a la Constitu-
ciü RefíLonal Catalana del 1392 hi partici
paren els íjironins. En aqiiestes pagines 
ens limitarem a presentar els noms deis 
qui estaven mes compromesos amb aqiiell 
moviment, a precisar quins sectors reprc-
sentaven i a valorar llur aporcació directa 
a la discussíd del document aprovat. 

Eis deleyats 

En la publicació de les deliheracions 
de l'assemblea de Manresa, convocada per 
la Unití Catalanista, hi tnibein una liista 
de cap a 250 noms que corresponen ais 
delegats que hi foren cridats a assistir-hi 
en reprcsentació de les diverses comar
ques 1 poblacions del Principal. Es sabut 
que a Phura de la veritat no hi assistí ni la 
meitat deis apuntats al llistat, pero la rela-
ció serveix per aproximar-nos al compo-
nent social i geografic deis hontes vincu-
lats al moviment catalanista de sijjne con
servador i reí^ionalista. 

Les comarques de Girona —amb 43 
delegats— superaren les de Lleida i Tarra

gona, que en comptaren 38 i 33, respccti-
vament. La resta, mes de la meitat del 
conjunt, corresponia a les de Barcelona, 
que constituía la for^a cabdal de la mobi-
litsació. 

Dintre de les comarques gironines, el 
Baix Emparda i la Selva hi aportaren 8 re-
prcsentants. La Garrotxa i el Girones n'hi 
tenien 7, l'Alt Emporda 6, la Cerdanya i 
el Ripollés 3, i el Pía de PEstanv 1. Xifres 
que assenvalen la iuiíxima representaci('> a 
les mes dinamiques i desenvolupades, i 
per contra, la mínima a les mes aillades 
per la geografía física i les comunicacions-
El cas de Banyoles s'ha de posar, al nostre 
entendre, mes en relació amb la poca su
perficie de la demarcado que no pas amb 
una posicií) antiliberal o tradicionalista, 
fet que en tot cas hauria servit per referir
se a la Garrotxa —afectada també per les 
terres muntanyoses^, pero ja veiem que 
la comarca d'Olot va enviar una 
reprcsentació activa a Manresa. Cal re
cordar que a Olor existia un centre cata
lanista des del 1887. 

Ĉ nl anotar, de tota manera, que nci 
tots els representants d'un municipi o co
marca resiJien en la població que repre-
sentaven. Per posar uns excmples cone-
guts, Jüaquim Riera i Bertrán, represen
tan! t[ualificat de Girona, vivía a Barcelo
na des que el 1876 va esdevenir funcionari 
de la Diputació barcelonina; Emili Saguer, 
hé que originari de Mai^anet de Cabrcnys, 
era de fet notari de Girona; el marques de 
Vallgornera, represeiuant de Castelló 
d'Empúties, residia normalment a Olot... 

Peí que fa a la procedencia social deis 
representants, la composició del grup gi-
roní no s'apartava de la tónica general del 
conjunt. Si comptem la professió deis de
legats esmentada en primer líoc, obtenim 
dades indicatives: 9 propietaris, 7 advo-

Francesc Montsalvatge i Fossas 

cats, 7 pnipietaris, 3 apotecatis, 3 comer-
ciants, j fabficants, 3 metges, 2 mestres 
d'obres, 2 notaris, 1 banquer, 1 catedratic, 
1 cronista; i un darrer la professió del qual 
no consta. 

Aixo permet de certificar que la base 
de! moviment regionalista responia a la 
mentalitat d'iins sectors acomodats. de 
propietaris i professionals, que identifica-
ven Catalimya amb les seves aspiracions 
—oblidaven les classes populars i no plan-
tejaven la dentocratització de la política de 
la Restaiiració—, i que per aixo necessita-
ven un espai de ]">oder polític per defensar 
els propis interessos economics i socials, 

A nivell polític, el ventall d'opcions 
representades a Manresa pels delegats gi
ronins es nodria fonamentalment de 
membres vinculats al moviment literari 
de la Renaixen^a [Botet, Bosch de ¡a 
Trinxeria, Ferrer, Girbal, Riera...), de con-
servadors cotn Vayreda, Vallgornera, Sa-
derra, Monsalvatge, Espona, que van pas-
sar del tradicionalisme o deis partits 
dínástics ai regionalisme. No hi havia ni 
obrers ni federáis; hi mancava el que nor
malment hom coneix com a organitza-
cions d'esquerres. Riera i Bertrán, que du-
rant el sexenni 1868-1874 havia deiensat 
la línia republicana intransigent, el 1892 
es presentava ell mateíx com a regionalis
ta de tota la vida. 
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Joaquim Ricni ¡ Bertrán 

Quatre veuH 

Joaquim Rii^ni i Btrcmn, Mnrtí ROLILT, 

Josep Torras i Josep Esquena van ser les 

quatre vciis «jironines que es van ter sentir 

en l;i Jcfensíi o la crítica Je l'articulai Je! 

Jocument que s'havia J'aprovar. Un cin-

que, joaquim Vayreda. inJustríal i artista-

pintor d 'Oloí , figura com a vocal de la 

Junta Permancnt Je l'cntitat convocant i 

presidí Lina sessió. 

Riera i Bertrán enceta les deüheracions 

del primer Jia bo i dcfensant la totalitac del 

prnjectc. Va sostenir que els panits políiics 

iiaviun perdut eficacia i creJihilitat i que, 

en canvi, e! projecte de les Bases represen-

tava una puresa d'aire, un müvimenl rege

nerador. Mes cnllii de la foniia de govem, 

digué que era mes important la vindicació 

de la piitria; pero deixa ben ciar que no es 

tractava de voler «aislar a Catalunya del 

i^onjunt nacional de que fnmia gloriosa part 

integrant", ¿s a dir, d'Espanya, sino que Ca

talunya es guvcmés ella mateixa i subnrJi-

nant-se només en alio que palria atemptar 

a la sobirania de les altres regions. 

En el decurs de la darrera sessió, una 

vegada aprovades les Bases, Riera torna a 

parlar jx:r condensar Íes impressions satis-

íactories deis congregáis. Va remarcar la 

prudencia del document, la ^uperació del 

dilema monarquia-república de cara a la 

Inrma de gnvern i que els acords consti-

tuien una doctrina clara i definida. Les 

se\'es páranles eren, dones, ben allunyadcs 

de les que bavia expressat l'any 1870 en 

forma versificada: 

Cíiiíiítííi, (icsde Feííjje 

sufres lí'nibks azotea: 

caiaiim. niuneniíi.i rt^í^s 

nuírírái sólo Dpre.íores. 

Vlartí Roger ptesenta una esmena a la 

Base primera. Acaba la inter\'enctó afir-

inant que considerava de gran importan

cia «no transigir en res amb aquest mo-

dern absolutisme anomenat sistema parla-

mentari, que baix la careta de la Ilibertat 

s'lia fet amo de la majoria de les nacions i 

entra de pie en lo verdader sistema repre-

sentat iu». Pero, a precs del senyor Per-

manyer, finalment retira l'esmena per no 

fonamcntar discordies. 

A la segona sessió va teñir novamcni 

la paraula per ratificar-se en les idees ex-

pressades antcriorment i per mostrar-se 

disconforme J e les propostes exposades 

per Prat de la Riba referides a les Bases 8, 

9 i 10. Roger estava preocupar pels con-

tlictes entre els poders i es ptonunciava 

per la incompatibilitat entre els fiinciona-

ris de cada poder i Je la irrelecció tempo

ral. Tanmateix, Prat de la Riba insistí en 

la necessitat Je crear un poder moderador 

per dirigir i ha rmoni tzar les re lacions 

entre els diferents poders. 

Josep Tcirras va ser l'encarre.yat de de-

fensat la Base que inicialment era la setena 

i que feia referencia al fet que Catalunya 

seria Púnica sobirana del govem interior, 

que dictarla Iliurement les liéis organiques i 

s'encarregaria de totes les airibucions que 

no corresponguessin al poder central. Amb 

aqüestes atribucions — r e m a r c a v a ^ "Ca

talunya, que al ésser mes catalana no seria 

pas menos espanyola, ptxlria aplicar sa acti-

vitat y sas aptituts a la satisfácelo de sas ne-

cessitacs, y nostres admirables institucions 

(...} serían com han estat sempre models 

per ais demés pobies y la manifestació mes 

patent y mes clara de esperit pract icb , 

enérgicb y pensador Je nostra rassa». 

Josep Esquena, finalment, presenta 

una esmena perqué el sometent no fos 

una for^a secundaria per al sostcniutent 

de PorJre públic, sino la base de l'exercit. 

Els delegáis gironins 

Ah Emparda 
Castelló d'Einpúries: marqués de Valígomera, 

híBcndat. 
Fitjueres: Jo êp M. Martí, hisendat. 

Francesc Rovira, nütarl. 
La Jonqu^ra: Caries Bosch de la Trinxeria, 

liiHcndat, 
Maíanet de Cabrenys: Emili Saguer i Oliveí, 

nücari. 
Roses; Benet Faíp, propietnri. 

Baix Emparda 
La Bisbal: Ramón E. Bassygoda, inetge. 

Sebasriíi Pi, mestre d'cbres. 
Josep Turras i Sampoí, advocac 

Calonpe: Antón Reig, propietari. 
Patafrugcll: Narcís Massas, apotccari. 
Palamós: Martí Roger, advocar. 
Sant Ft'liu de Guíxols: Pere Pascual, 

mescre d'obres. 
Sotius: Joan Vicens i Puig, htsendat-

Cerdama 
Das: J, Pons, propietari. 
Puiycerdá: Josep M. Maití, apotecari. 

Miquel Salvador, fiísendat i fabricant. 

Garrotea 
Besalií: Josep Traver, propietari. 
Míiia de Montcal: Pau Casabona, piopietari. 
Moiitagur: Ramón Ferruíola, propietari. 
Olot: Josep M. Basil, comctciant. 

Jo5ep Esquena, fabricant. 
Francesc Monsalvatge, banquer. 
josep SaJerra, advocar i prüpietari. 

Girones 
Cassa de In Selva: Cosme Oliver, comerciant. 
Girona: joaquim Botet i Sisó, advocat. 

Joaquim d'Espoita, cutedtatie. 
Joan Bta. Fenei, advocat-
Enric C. Oirbal, cronista de Gtrana. 
Joaquim Riera íBcttraLi,ndvocac i escriptor. 

Llagostera: Jaiime Corís, fabricant. 

Pífl de l'Eswin 
Banyoles: Feíran Perpinyíi i Pujol, i^bricant. 

RipoUes 
Camprodcín: Gabriel Ctarcl, comerciant. 

Josep de Sitjar i de Carreu, hisendat. 
Ripoll: Tnnii'is Raguer, apotecari. 

Selm 
Arbúcies: Miquel Pcins, melge. 
Blanes: Josep Cottils i Vieca, propietari. 

Joan Garriga i Massí. 
Brcda: Esteve Casanovas i Ramio, hisendat. 

.Artur Osona, propietari. 
Lloreí de Man J<isep Llobet, propietari. 
Santa Coloma de Farners: Joan Mon, advocaí, 
Vidreres: Salvador Massa, mctge. 
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D IVI 

A Miinresii es viiin aplegar, en teüria, 

representLUits de les diverses regions de 

Catalunya, perii la vea cantanc del movi-

menc regionalista va ser sobretot deis re-

preseniants 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, essent-

hi cridats homes com Girbal, Bcitet, etc. 

que n'eren els animadors. També és sor-

prcnent que aquests homes publiquessin 

treballs en cátala a La Renmxensa, ác Bar

celona, i, en canvi, ho fessin majoritarin-

ment 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 Giro

na i sa Comarca i Lo Gerones contribuí a 

divulgar la doctrina regionalista. La poste-

riot 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 ca-

talanisme, 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 Re

gionalista és fer ttampa. 

Josep Clara és historiador 
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Les Bases en una noveMa 
inédita de Joaquim Vayreda 
Teresa Planagumá 

Joaquim Vayreda i Vila moria el 31 

dVxtubre de 1894 (1)- Deis arricies pubti-

cats a la seva memoria, només el de Josep 

Berga i Boix fa esment de la seva faceta li

teraria. (2) Una faceta que se li desperta 

tardanament si tenim en compte les pá

ranles adrei^ades a Caries Piro:zini, el 24 

de noveinbre de 1885, en qué li diu, refe-

rint-se a un text que li envia, que no ha 

nascut pera escriptor (3). 

Berga, en Tarticle suata esmentat, es-

criu: «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 cone-

gucs 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-

treta cüldaboració en quantitat de projec-

tes 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 co-

mení^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 res
taurada 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 íw-

barem repetida ea el seu pensament polí-

tic, afí al catalanisme conHen'ador de la 

Unió Catalanista i que desenvolupara al 

llarg de les Tres Generaáons: que el món 

modern pugui oblidar i menysprear els 

cünsells i ensenyatnents hereus de la tra-

dició. Vayreda escriu: «quan un personat-

ge es llanca peí camins desconeguts .sense 

teñir en comptc els consells deis avantpas-

sats 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 per-

sonalitzada 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'entni-
va en la gran i espaiosa sala de parets Itises i 
senzilles, mes dt! sostre ricamenc artesonat. Al-
guns retratos de familia inccrrompien la blancor 
de les parets encalcinades, l'esperic d'iin gran re-
llatge 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 enquader-
nac de nou i gravades en la pan principal de 
la Cubería Tesciic del marquesat de... serabla-
va que acaba d'escriure quelcom en lo dit Ili
bre. Aquesi era l'aspecte que feia la vista la 
rarda del dia de... Ara manca saber qui son 
aquestos persnnatges. Alguns d'ells los conei-
xem ja. Son tres, tres viudes, los altres dos 

Joaquim Vayreda i Vila. (Dibuix de Miquel Blay! 

jú\'es son nous, pertanyen a la generado des
tinada 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: dema-
nava suplement de Ilegítima, plet que derer-
mina 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 

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 agenciar
los per anar vivint. 

Posada a Madrid comenta a rodar per ofi-
cines 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 in-
fluient, enterar de sa preiensió li brinda protec-
ció, es féu Cíirrec deis paperots, mes com lo cas 
era difícil i llarg i era precfe aprontar oportuní-
tats 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 imper-
tinéncies 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 favorable-
mcnt. Mw com tot té ñ en aqucst món, una in
triga 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 pa-
pers torna a morir restrelin d'isabel. Passa 
temps del modo que pogué, vcnent mobles i 

empenyant alaixes fim que son fill, malaltís de 
si, se posa naés grave i al fi moií. Aquesta cii-
curastancia la posa en contacte d'una Lissixiia-
ció católica de beneficencia i aquesta, després 
de catequitzadií i ella també artepentida i de-
senganyada, procura la reconciiiació amb sa fa-
tnília i aquí esta, feta un modelo de bondat i es
timada 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 ciu-
tat 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 

,4M| 32 Revista de Girona / ni'ini. 1 71 niiirs; - ;ihnl 9^?2 



B D A M 

cuacions i encaminar de non la seva vida. 

En L4 fil] de Clara es conjuguen la cra-

dició i ta m o d e r n i t a t . Es l 'hcreu d 'un 

hiscüric patrimoni i ha escac educar con-

veniencnienr per a] paper que li tocara de 

fer. La seva mare li ha procurat desenror-

Uar 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 con

tacte 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 cata

lana, He assistit en lo carácter de repre-

sentant d 'aquesta comarca i amb gran 

harmonía i enrusiasme tots los allí con-

gregats havem plantat la bandera de la 

res taurado 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 expul

sar les mateixes de tota la térra, determi-

nant aixís la salvació total de la patria». 

La noveMñ Tres Generacions. l'Oltim 

capítol de la qual transcrivim a continua-

ciú, és inédita i inacabada. Berga en dlu 

de partir pogueren mes que les amonestacions 
de Clara i coma a lo urateix d'abans, amb al-
guns additaments encara picjors: freqüencava 
molt una casa de jixi. Per aquest temps s'em-
penya en que sa mare renuncies Tusufruit i li 
ccdís ¡'administrado, En aixa s'hi oposá decidi-
dament Clarj i no podent-ho lograr transigí en 
que se li dongués una pensió. Amh aquesta co-
menffl 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 importan
cia i d'aquells que cobren la nL)mina sena saber 
qué han de fer. Morí d'una desgracia segons es-
criguercn i dígucren a Clara, mes en vcritar fou 
un suicidi. Sembla hi havia relació entre el de
safio 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 ve
gada 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, 

om ^̂ ^̂ '̂  

un croquis. Consta de vint-i-cinc capítols, 

alguns for^a mes desenvolupats que d'al-

tres, i un preambul gracies id qual podem 

datar-ne el seu inici. Vayreda la va co-

mencar a escriure Tany 1693 quan tenia 

cinquanta anys d'edat. Uacció transcurre 

entre els anys 1840 i 1869, i en aquest da

rrer capítol fa un salt endavant de \'int-i-

tres anys per, en ionna de pinzellada breu 

o com si d'una íotografia fixa es ttactés 

—recordem que Vayreda era p in to 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, di-

positat en la figura del nét, l 'home nou 

que snrgcix de r en t roncamen t entre la 

tradició i la moderni tat i que uns anys 

mes tard el seu germit Maria desenvolu-

para en la novebla Sang Nova. 

Teresa P¡anagumá 

és professora de cátala. 

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 aques
tos son lo jove i la nena que havem ainegut, 
los bi dona una educacíó síilida í semilla, reli-
gÍL-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 procu
rat que sapigués bé lo que ]iodia scrdi necessari 
per a desem[xmyar la missió Cjue li estava enco-
manada i res mes. Per alagar-!o ha procurar de
sarrollar en ell les aficions agrícoles, ja que 
aqüestes podien portar-li verdader profit, i com 
a passaremps ha fomentat tamlx ses inclina-
ciom artístiques, literáries i folkloristes a les 
que des de petir demostra afició; i aqüestes 
l'han posat en contacte del renaixement cata
lanista, simpatic també a Clara. 

Lo Ilibre que tenia en ses mans a l'entrar 

Notes 

(1) 

i2) 

ii) 

(41 

Í 5 ) 

(7) 

.Aqucsr articlf Os un frau'mcnt rt;sumit de ]¡L CO-
uninic.icin quü amh tjl miUL'ix títol es presen-
tiirj 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 
î ls dies 1, 2 i ) dt; maii; d'enfjuLiny, 
Bcru;] i Boi.'í, josep, «En JüiU|iiitn Viivrt'da". 
¡JÜtm, riúm. 364,18 de novenibre dt; 1894. 

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. 

V'ultm iit;niir a la familia Vavreda lea lücilitats de 
que disposem per consultar i treballar el mate
rial escrit de Jíxiquim Vayreda que es cnnba al 
seuarjiiu. 

En aijuesis maieixiis setm:3naris bi ba J'alrrL's ar
ricies 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. 

ib. 

en la sala no era aitre que lo d'en Jaume An-
dreu i sos avis, que havia fet enquadernar ajun-
tairt 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 represen-
tanr d'aquesta comarca i amb gran harmonía i 
ennisiasme tots los allí congregáis havem plan
tat 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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