
ENTRE LA Fl I EL 
COMENÇAMENT DE SEGLE
per Pere Bosch-Gimpera

Entràrem a la Universitat amb grans il·lusions i en veure, 
a la inauguració de curs, aquell estol de mestres vestits 
amb togues multicolors al paranimf, ens corprenia una 
emoció gairebé religiosa. Dels discursos, no n’entengué-
rem res, perquè les condicions acústiques de la sala no 
ho permetien i elles expliquen en bona part els alda-
rulls que els estudiants hi promovien amb ovacions ex-
temporànies, mentre l’orador perorava, i que eren una 
de les tradicions vergonyoses, com les vagues per a aven- 
çar les vacances de Nadal que tanta feina donaven a les 
autoritats universitàries.
Ja en les primeres setmanes del curs tinguérem una des-
il·lusió. Ningú no pot dubtar del nostre caràcter univer-
sitari i del fet que hem estimat la universitat de Barce-
lona. Ens hi formàrem, hi tinguérem mestres eminents
— n’hi ha prou amb esmentar Rubió i Lluch i Segalà, 
als quals tant deguérem — ; dedicàrem molts anys a en- 
senyar-hi i treballàrem, amb volguts companys, per con-
tribuir a convertir-la en una universitat moderna i per-
què no estigués girada d’esquena a Catalunya. Per bé 
que devem també molt a d’altres universitats en què 
també estudiàrem o professàrem, la «nostra» és sempre 
enyorada i estimada. La meva mare, des dels primers 
anys d’estudiant somiava veure-m’hi professor i, quan 
ens doctoràrem, semblant encara allò llunyà i incert, co-
mençà a fer tot seguit, amb l’agulla de cosir, una mera-
vella de voltes per als punys de la toga, que després por-
tàrem en les solemnitats acadèmiques com a professor i 
com a rector.
No tot, però, eren glòries. La Universitat participava de 
l’opressió burocràtica de les universitats espanyoles, sot-
meses al centralisme de la llei Moyano de l’època isabeli- 
na ; hi havia també molt ensenyament memorístic, llibres 
de text fora dels quals hom no concebia la ciència, pro-
fessors que detonaven pel caràcter pintoresc de certs as-
pectes de llur actuació. A mesura que les coses canviaven
— amb no pocs treballs dels professors conscients de llur 
deure i de llur missió — eren oblidats els aspectes ombrí-
vols, i ara molts són desconeguts de les noves generacions. 
És per això que creiem d’interès consignar algunes anèc-
dotes.
El primer curs de Filosofia i Lletres, a la vegada prepa-
ratori de Dret, comprenia: Literatura espanyola, Histò-
ria d’Espanya i Lògica fonamental. A Literatura, el doc-
tor Rubió i Lluch —quan podia fer la classe, perquè la 
seva salut precària li ho impedia sovint — ens tenia atents 
a la seva paraula eloqüent i a les seves explicacions ple-

nes d’interès. Hom treia, certament, una panoràmica in-
sospitada del desenvolupament, no sols de la literatura 
castellana, sinó del fons històric en què es produí; de la 
hispano-llatina que la precedí i de les paral·leles catalana 
i galaico-portuguesa, l’existència de les quals molts alum-
nes ignoràvem totalment; però quan Rubió i Lluch no 
podia fer la classe, el seu substitut, el doctor Parpal i Mar-
quès, no era la mateixa cosa: home excel·lent i cordial, 
indubtablement de gran erudició, gran amic dels estu-
diants, als qual ajudà sempre, es limitava, però, a repetir 
«apunts» — d’altra banda excel·lents — de les explicacions 
del doctor Rubió, amb una oratòria barroca i altisonant 
que aviat ens causava avorriment.
A Història d’Espanya, el professor don Inocencio de la 
Vallina, ja d’edat avançada i que es limitava a fer dir la 
lliçó als alumnes, fou el primer espècimen de la Univer-
sitat picaresca. El text era el manual d’Història de Pica- 
toste — que molts instituts espanyols de segon ensenya-
ment tenien com a únic llibre d’estudi —, i per a ampliar 
coneixements, el nostre professor ens feia comprar uns 
apunts que venia a casa seva per cinquanta pessetes 
— quantitat aleshores prou considerable —-, dels quals, se-
gons deia el rebut que testificava el pagament, teníem 
dret a un cert nombre de quaderns que es referien a parts 
incompletes de la sèrie ; així un quadern era de prehistò-
ria, un altre de l’època visigòtica, d’altres de l’Edat Mo-
derna, etc. Ningú no veié mai l’obra completa, hom sospi-
tava que del que es tractava era que no pogués ésser 
revenuda als estudiants dels cursos següents. Vallina te-
nia adoració per Felip II. El primer dia que ens preguntà 
la lliçó —.que no havíem estudiat—, tinguérem un gran 
èxit en referir una anècdota que havíem llegit a Misterios 
de El Escorial, de Manuel Angelón, i que al·ludia al bar-
ret del rei que aquest regalà a un camperol a qui demanà 
que l’hi tornés perquè el cap august tenia una deformació 
que exigia portar capells ja vells que se li adaptessin. 
Això donà, als ulls del professor, un alt concepte de la 
nostra preparació, i des de llavors fórem candidats a la 
«matrícula d’honor». El senyor de la Vallina tenia un fill 
que feia lliçons particulars d’història als alumnes suspesos 
el juny, als quals preparava per als exàmens de setem-
bre ; males llengües deien que el pare suspenia els alum-
nes que sabia amb cabals per a poder pagar les «conferèn-
cies», i moltes vegades, en lloc de fer-les, el fill del senyor 
de la Vallina i l’alumne se n’anaven a passejar.
El doctor Daurella, catedràtic de Lògica, repetia el seu 
llibre de Lògica escolàstica, tronant contra Descartes, Con-
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textos
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dillac i els filòsofs d’altres escoles. En la seva joventut 
havia sentit fortament la vocació universitària, però la 
mort del seu pare, quan ell era catedràtic a Valladolid, 
l’obligà a demanar el trasllat a Barcelona per a fer com-
patibles les tasques docents amb la gerència d’un florent 
negoci d’importació de bacallà, circumstància que era 
sempre objecte de bromes sobre la compatibilitat de la 
filosofia i el bacallà. El doctor Daurella era el senador 
perpetu de la Universitat, i atès que aquest càrrec l’obli-
gava a mantenir una certa vigilància sobre el cos electo-
ral, al despatx del magatzem de bacallà del carrer del 
Rech un empleat portava un registre d’electors, en el 
qual figuraven tots els seus parents, per a poder seguir 
al dia casaments, defuncions i naixements en el si de les 
respectives famílies, a fi de trametre una felicitació opor-
tuna o assistir a un enterrament. A la vegada gestionava 
a Madrid, quan l’ocasió ho requeria, tot allò que interes-
sava els electors. Preparava l’elecció interposant la seva 
influència prop dels jutges de les oposicions a càtedres de 
Barcelona perquè el candidat triomfant li estigués agraït 
i el votés arribat el cas. El dia de les eleccions senatorials 
enviava un vehicle a l’estació perquè recollís els direc-
tors d’instituts i de normals del districte universitari, els 
pagava el dinar en un restaurant i, després, els portava 
als toros. Deien que a l’enterrament del seu predecessor, 
el baró de Bonet, ja conreava els vots dels catedràtics i 
els doctors del claustre, anunciant-los que es presentaria 
a l’elecció. No cal dir que les dues vegades que se li en-
frontà un altre candidat, aquest perdé. Tothom estava 
compromès a votar pel doctor Daurella, i ho poguérem 
comprovar en visitar un director de l’institut de Girona, 
a qui teníem com un vot segur per al nou candidat, el 
senyor Alcobé, ja que hi havia la circumstància que ha-
via estat deixeble seu ; l’esmentat senyor, però, ens digué 
molt compungit que no votaria el seu mestre perquè no 
podia oblidar que el senyor Daurella havia fet expres-
sament un viatge a Girona per tal d’assistir a l’enterra-
ment de la seva esposa.
Als exàmens treia a la sort les boles de cinc lliçons i feia 
resoldre a la pissarra uns sil·logismes. Descobrirem que 
si hom deixava de contestar una sola lliçó o no resolia els 
sil·logismes, era reprovat segur i que, mentre el que s’exa-
minava continuava parlant, el senyor Daurella no l’escol-
tava, pensant, sens dubte, en els seus negocis. Això ens 
suggerí l’artifici d’estudiar solament la primera pregunta 
de cada lliçó i tornar a començar repetint la contestació, 
si no ens feia passar a la següent i, és clar, dominar els

sil·logismes en Barbara, Celarent, Darii, etc., perquè això 
restava escrit i no es podia dissimular; vaig tenir un 
«notable» als exàmens. Pel que fa a la resta, el doctor 
Daurella era un home simpàtic — això ho vaig descobrir 
quan ja era professor—, i en el fons de la seva ànima 
era un entusiasta universitari a la seva manera.
A les poques setmanes vaig decidir no assistir sinó a les 
classes que eren explicades pel doctor Rubió i Lluch, per-
què com a alumne «lliure» no tenia cap obligació de 
fer-ho. D’aquesta manera poguérem passar els matins a 
la biblioteca universitària i llegírem traduccions dels clàs-
sics grecs i llatins i algunes de les obres de Milà i Fonta-
nals, de qui ens parlava amb devoció el doctor Antoni 
Rubió i Lluch. Anar a llegir a la biblioteca no deixava 
d’ésser una gesta heroica. En efecte, a l’hivern hi feia 
un fred terrible i calia lluitar amb els bibliotecaris, els 
quals, asseguts en un altre setial, negaven sovint l’exis-
tència del llibre que demanàvem si no el tenien a prop. 
No era possible de contradir-los perquè el catàleg era un 
secret d’estat que sols els bibliotecaris coneixien i que 
no ens deixaven consultar mai.
Els anys següents les coses milloraren, però només en 
part. El doctor Jordán de Urriés explicava doctament 
«Teoria de la Literatura y de las Artes» ; Lluís Segalà 
ensenyava grec efectivament; ens portava a casa seva i 
ens deixava llibres. El curs superior de literatura espa-
nyola de Rubió i Lluch — a qui, en sortir de la Universi-
tat, acompanyàvem a casa seva, tot escoltant anècdotes 
plenes d’interès—, completà el de Literatura catalana 
dels Estudis Universitaris Catalans, on ell i el sim-
pàtic i erudit Massó i Torrents deixaren una profunda 
empremta en tots nosaltres. Els cursos d’hebreu i d’àrab 
del doctor Bar jau no els sabérem aprofitar i ho confessem 
penedits. Aquell home venerable i sapient, ja vell i amar-
gat per desgràcies familiars, no l’enteníem. Al costat d’a-
quests mestres que verament ho eren, n’hi havia d’altres 
que no inspiraven el mateix respecte. Un dels més egre- 
gis representants de la «picaresca» universitària espanyo-
la era el doctor Soriano Sánchez, professor de Literatura 
llatina. Dictava el programa (gairebé mitja hora), remar-
cant: «Horacio, con h, haber con b de burro», etc., i des-
crivia amb detalls gairebé pornogràfics el motiu de l’exili 
d’Ovidi degut al fet que veié Júlia al bany i «figúrense 
ustedes cómo la vería», amb d’altres filigranes
El doctor Martiniano Martínez y Ramírez era autor d’un 
manual d’història universal que vengué a la casa Calleja 
i l’home es mostrà molt estranyat, en presentar-se a la 
notaria del pare del nostre inoblidable Nicolau d’Olwer,
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que calgués un representant del comprador per a perfec-
cionar el contracte. En el seu llibre deia coses com aques-
ta: «Shakespeare, hombre de costumbres abyectas y de 
mediano talento; en sus obras no hay verdad histórica 
ni moralidad», i quan aquesta frase es féu merescudament 
cèlebre, pretenia justificar-la perquè «en el Don Carlos 
(sic) se metía con Felipe II». Segons ell, tots els qui in-
tervingueren en la Revolució francesa eren uns assassins ; 
la prehistoria era «una ciencia tendenciosa inventada por 
los herejes para combatir la religión y todo lo que se 
sabe de ella cabe en un papel de fumar y aún sobra». Et 
sic de caeteris. De com sentia el problema català, en 
dóna testimoni el fet que en visitar en certa ocasió la 
biblioteca Menéndez y Pelayo, a Santander, l’estiu en què 
Silió intentà atorgar l’autonomia a les universitats espa-
nyoles, el seu director, Miguel Artigas, suposà que com a 
catedràtic n’estaria molt content, a la qual suposició con-
testà : «En Barcelona no piensan más que en entregar la 
universidad a Puig i Cadafalch», a la quai cbsa Artigas 
replicà que Puig i Cadafalch era home de ciència, i com 
que don Martiniano ho posava en dubte, Artigas li mos-
trà, com una prova, L’arquitectura romànica a Catalunya, 
davant la qual don Martiniano replicà: «Pero estará es-
crita en catalán».
Un altre «exemplar» era el doctor Josep Banqué i Feliu, 
que alternava amb Segalà els cursos de grec i literatura 
grega i tenia acumulada la Gramática comparada de las 
lenguas indoeuropeas. De com era après el grec amb ell, 
és millor no parlar-ne ; solament recordo que una vega-
da li inventaren un poema, crec que de Safo, que se su-
posava descobert entre els papirus d’Oxyrrhincus, i s’ho 
cregué tant que volia fer-lo publicar per la Facultat. 
Traduí l’himne homèric a Hermes amb tanta fidelitat 
que no s’atreví a interpretar com a «vaques» el grec 
«bous» i escriví «Hermes robó los bueyes de Apolo, todos 
hembras». Era home «xistós» i per a fer més atractiva 
la feixuga lectura del sànscrit, del qual pretenia donar 
unes nocions a Gramática comparada, deia que les lletres 
del seu alfabet «colgaban de una línea, como las longani-
zas de Vich del techo». Vic era el centre de la «tubercu-
losa Plana de Vich, tuberculosa por la cantidad de tu-
bérculos que en ella se producen», segons deia en una de 
les seves obres mestres, Excursión al Alto Llobregat, pu-
blicada en el butlletí de l’Acadèmia Calasància. Tingué 
una certa celebritat política quan Primo de Rivera sus-
pengué els Ajuntaments populars. En constituir-se el de 
Barcelona amb els vocals associats i presentar-se Banqué 
vestit de jaqué i amb barret de copa —elegància que 
contrastava amb el vestit de feina dels honrats botiguers 
col·legues seus a la Junta—, l’autoritat militar que pre-
sidia, impressionada per la seva elegància i la seva pro-
fessió docent, el nomenà alcalde. Cuità a telefonar aques-
ta promoció a la seva muller, i aquella senyora, dubtant- 
ne, cregué que el seu espòs s’havia tornat boig i cridà el 
metge perquè l’atengués degudament. En arribar a casa 
mostrà orgullós la vara d’alcalde, com a prova fefaent, i 
l’endemà, embolicada amb paper de seda, la portà a la 
Universitat per a ensenyar-la. La seva escrupolositat ad-
ministrativa es traduí en no voler signar un lliurament 
per a pagar els interessos del deute municipal perquè li 
semblà que la quantitat era massa grossa i el pagament 
podia comprometre les finances de la ciutat; és clar: 
fou destituït. A aquest episodi es refereix don Amadeu 
Hurtado en les seves memòries, però confon, lamentable-
ment, Banqué amb el nostre amic i eminent llatinista 
Joaquim Balcells, el qual, tot al contrari del xiroi hel- 
lenista, fou un excel·lent professor i director, amb Carles 
Riba, dels clàssics de la Fundació Bernat Metge. Suum 
cuique. — PERE BOSCH-GIMPERA.

a cura de Joan Colomines

En un dels darrers suplements literaris de «Le Monde», a la 
secció enquesta, hom feia la següent pregunta: «¿Es ven la 
poesia?» L'escrlt venia a dir que potser les tres-centes re-
vistes de poesia que circulen per França no eren suficients 
per a interessar la gent en la recerca dels darrers llibres de 
poesia publicats, tot i haver assolit Eluard un tiratge de tres- 
cents mil exemplars. Això dit sense esmentar els milers 
d’exemplars que assoleixen, d’un cop, els llibres de Jacques 
Prévert. I els milers que cada any hom fa dels considerats 
clàssics: el mateix Eluard per exemple, sense anar més lluny. 
La xifra de tres-cents és una xifra habitual a casa nostra. 
Gairebé tots els llibres de la col·lecció de poesia «Els llibres 
de l'Ossa Menor», iniciada l’any 1949 i que a tomballons en-
cara continua, marquen aquesta xifra al lloc que correspon al 
tiratge imprès. I un altre fet curiós ós que mai no han coexistit 
a casa nostra dues revistes exclusives de poesia. I que en 
aquests moments no n'hi ha cap. Els qui em coneixen de 
prop saben que jo no diria això, que sona a derrotisme, sense 
que una poderosa raó m’obligués a dir-ho. És la veritat dels 
dèbils de recursos i la dels forts en esperit. Les coses deuen 
anar per aquest cantó, perquè en el món de la poesia d’ara 
ha estat posat en relleu un fet paradoxal. M’explicaré. Si jo 
fes la pregunta: «La poesia catalana es ven?», hauria de con-
testar el següent: dues edicions de les obres senceres de la 
poesia d’Espriu s’han esgotat en poc temps, la segona en un 
mes. Que els llibres de Gabriel Ferrater es venen com bres-
ques. Això sense anomenar d’altres digníssims poetes els 
llibres dels quals són introbables. És el que passarà d’aquí 
a poc temps amb el llibre Circumstàncies, de Pere Quart, 
editat fa alguns dies i que ha d'esdevenir, i m’hi jugo el 
prestigi (ahl, ahl, com diria ell], el llibre clau de la poesia 
d’avui. I això no ha passat només amb noms coneguts, sinó 
també amb gent rigorosament inèdita. I cal dir que els ti-
ratges han dépassai, i de molt, la xifra de tres-cents. Ja ho 
deia Baudelaire: «Digueu-me quin bon vers ha arruïnat un 
editor?» És el cas de Miquel Bauçà, el poeta de Santanyí que 
l’any 1962, quan ell en tenia vint-i-dos, va publicar Una bella 
història, que en poc temps restà esgotada. En Bauçà va arri-
bar de les Illes carregat de papers, de cabòries, de mals 
pensaments. De seguida es féu conèixer per dues coses: la 
seva actitud deliciosament salvatge i el seu inconformisme 
cridaner. I tot això ho concentrà a l’esmentat llibre. I fou 
un èxit. Si l’editor s'arruïnà no fou pas per en Bauçà. Potser 
el que li mancava és el que l’article esmentat en diu un públic 
nou. Jo no en diria altra cosa que el públic adequat de cada 
moment. El públic que viu això:

Ara som al carrer. Ja cal córrer. I potser només córrer...
De què ens serveixen els consells dels majors?
Els esqueixaré histèricament davant tothom 
i escriuré els poemes per les parets amb sang de braus.
Ara ja caldrà temptar-ho tot, eixancar-nos sobre el precipici. 
Per la nostra personal iniciativa hem trencat les gàbies, 
les gavelles i ja
els temps es marquen amb una adolescent velocitat.
No és que al pit hi duguem ramells d'aurores precisament, 
però sí una ínfima alegria de caminois,
un horitzó d’assegurada claror.
Som d’aquells que no s'obliden d’haver jagut damunt còdols 
tenint devora un jaç de roselles.
Som d’aquells que no s'obliden ni perdonen fàcilment.

MIQUEL BAUÇÀ

Ja el tenim ara, el públic. I sense cap revista especialitzada. 
I sense res. Només amb una enorme voluntat de continuar, 
de fer. El tenim perquè la poesia s’esgota. La poesia interessa. 
La poesia fa mal i ens fa bé. La poesia acusa i consola. En 
aquests moments terribles de soledat, la fem, la llegim, la 
diem, no com una exquisidesa, sinó amb la més exquisida 
i malèvola de les intencions. — J. C.
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