
LLORENÇ BE BALANZÓi el seu temps
per Estanislau Vidal-Folch

Llorenç de Balanzó i Pons (1860-1927) 
visqué als anys agitats de la fi del vuit- 
cents i el primer terç del nostre segle. 
Va patir a la seva carn els problemes 
del proteccionisme i el lliurecanvisme 
amb la pèrdua de les colònies. Partici
pà culturalment als corrents catalanis
tes que conformaren la Catalunya de 
la presa de consciència política.
Empresari i escriptor, començà les ac
tivitats comercials amb un negoci de 
ceres. En arribar la llum elèctrica s’es
pecialitzà en els colonials; amb el seu 
germà fundà la casa «Balanzó Herma- 
nos» (1888), negoci d’importació de 
cafè, cacau, sucre, etc., de notable enver
gadura, que fins l’any 1922 tingué la seu 
al número 27 del passeig de Sant Joan. 
Tenien més de vint treballadors, que 
ordenaven, classificaven i transportaven 
les mercaderies amb carros de cavalls 
des del port a la casa i des de la casa 
al port. Els productes provenien de les 
colònies d'Amèrica —Cuba, Colòmbia, 
Brasil— i de l’Aràbia francesa i angle
sa. L’empresa tingué volada europea, 
amb una sucursal a Anvers. Acabada 
la guerra civil, l’empresa mantingué la 
seva importància: rebé un dels «mo- 
mios» 1 més voluminosos dels que tin
gueren les cases comercials barceloni
nes.
La casa del passeig de Sant Joan —ara 
n’ocupa el lloc el cinema Lido— va és
ser seu comercial, habitatge familiar i 
centre d’activitats culturals des de la 
primeria de segle. L’organització del 
negoci no impedí a Balanzó de desen
rotllar una tasca literària i assagística 
extensa, ans al contrari, li’n facilità la 
dedicació. Va promoure el teatre catò

1. «Momio» era una quantitat de diners que, 
després de la guerra civil, reberen els importa
dors de cafè. Proporcional al volum de l’empresa, 
la seva quantia dóna idea de l’envergadura co
mercial.

lic, amb representacions a la petita 
sala de teatre de casa seva.

EL TEATRE CATÒLIC
I LA REPRESENTACIÓ
DELS DRAMES

Ell mateix fou autor teatral. Escriví 
més d’una dotzena d’obres, la majoria

El marquès de Balanzó.

en vers. Són drames exemplificadors 
d’una o diverses idees personificades 
en els actors: Guillem d’Alzinar (1900) 
i Els tres amors (1904), situats a la Ca
talunya de Felip IV durant la Guerra 
dels segadors, d’un marcat caràcter ca
talanista des d’un punt de vista senti
mental. Els tres amors són «mon Déu, 
ma terra» i l’amor de l'aimada.

De pecador a sant (1901), Bona llavor 

(1902), Sang redemptora (1902), Fra 
Francesch (1904). El primer escenifica 
alguns moments de la vida de sant 
Joan Gualbert, «home de món que de- 
vingué sant». A la segona, la mort d’un 
cristià infon la creença a un pagà. La 
tercera, inspirada en un viatge a Roma, 
escenifica l’enfrontament d’un centurió 
contra l’autoritat i els déus greco-ro- 
mans. L'última relata episodis de la 
vida de sant Francesc. A diferència 
d’aquestes quatre obres, d’un contin
gut essencialment religiós, Emancipats! 
(1903) i El sagristà (1906) s’insereixen 
plenament a l’època, tenen un caràcter 
social amb una interpretació dels con
flictes, expressió de les violentes topa
des entre la burgesia catalana i el mo
viment obrer anarquista. Hi ha una 
identificació de l'ordre social amb l’or- 
dre espiritual; els homes de la «flama
rada» transgredeixen totes les lleis. En 
l’àmbit social, roben; en l’àmbit de 
la moral, actuen llicenciosament, des
trueixen la família i maten. En l’àmbit 
pròpiament religiós, no compleixen 
amb el culte. Ara bé, els protagonistes 
d'aquests drames són obrers, i el con
flicte social hi apareix com una lluita 
de doctrines, no de classes.

També va escriure d'altres obres: L'es
pòs mellor, Neules, Justini i Mitila, 
L’oncle canonge, La beata Imelda. Llurs 
títols ja donen certa idea dels temes.

La major part d’aquestes obres va és
ser representada a cercles catòlics bar
celonins avui dia inexistents: el Centre 
Catòlic de Sant Pere, situat al carrer 
de Sant Pere més baix; el Colisèum 
Pompeia de Gràcia, etc.

Molt de temps va ésser prohibida per 
les autoritats eclesiàstiques —l’ordre 
no fou abolida fins l’any 1916— l’apari
ció als escenaris d’homes i dones en-



sems. Des del principi, Balanzó fou 
partidari de ¡'actuació «completa», mal
grat que el gruix de la seva producció 
va ésser escrit per a homes sols, a fi i 
efecte de poder-se representar.
La imatge humana de Llorenç de Ba
lanzó és la d’un home d'humil elegàn
cia que, tot i essent ric, mena una vida 
familiar i religiosa allunyada de re
unions socials i de taboles, que malda 
per llegir i escriure al servei de l’apos- 
tolat catòlic, que és amic dels homes 
de la Lliga i que coneix l’entorn cultu
ral, sense viure promíscuament. El doc
tor Robert és el metge de la seva famí
lia, i es relaciona amb Rahola, Prat de 
la Riba, Puig i Cadafalch, Ventosa i 
Calvell, Santiago Rusinol. No va inter
venir en la política activa, però vivia 
enmig de l'escenari polític i s’hi com
prometé clarament. El seu germà, en un 
opuscle dirigit a Albert Rusinol,2 resu
meix l’ideal de Catalunya que devia 
professar Llorenç. De la Lliga, critica 
que «el catalanisme no exclogui cap ten
dència havent-nTii dues antitètiques al 
seu si», l’una, «la vella, creienta i fami
liar, rica i plena de benestar», i l’altra, 
«poble d’escèptics, d’homes utilitaris i 
positivistes sense gaire més lligam en
tre ells que l’interès monetari». Vol per 
a Catalunya «que no pretenguin mudar 
l’ésser de la nostra pàtria i fer-la nova 
amb motllos forasters».

ASSAIG I DOCTRINA
Llorenç de Balanzó inicia la seva obra 
assagística l’any 1922 amb la publicació 
de Guia de l'home lliure. Se’n van fer 
tres edicions, les dues primeres gratuï
tes, i se’n repartiren quinze mil exem
plars. És un llibre propagandístic on 
exposa les seves concepcions catòliques 
i socials. Sortí al carrer amb el «nihil 
obstat» de rigor. Amb un llenguatge di

2. Joan Balanzó i Pons, Cartes catalanistes al 
meu bon amic don Albert Rusinyol, Fidel Giró, 
impressor, Barcelona, 1904.

recte i col·loquial, el llibre és signat 
amb el pseudònim «Vérax», que insinua 
la màxima preocupació de l’autor: «tro
bar la veritat per essència, Déu i l'es- 
glésia catòlica, que és la seva deposità- 
ria». D’altra banda, defensa les diferèn
cies socials, perquè «si vols pintar una 
tela amb un sol color no hi pintaràs 
res més que una taca»; per a ell, la 
qüestió social «no es tracta d’altra cosa 
que de l’oblit des de fa molts anys de 
les lleis divines i religioses».
Amb molt bones relacions amb el Va
ticà, amic del cardenal Pacelli abans 
que fos Papa —hi mantenia correspon
dència—, rebé, a partir d’aquesta obra, 
el títol de marquès pontifici concedit 
per Benet XV i ratificat, l'abril de 1922, 
per Alfons XIII.
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La forçà que porta el mon, és /‘esperit.
La força impulsora i ilireclora de ¡‘esperit és la idea. La idea es 

llum de l'ànima, guia de la voluntat, abrandamriil de ¡‘acció, ritme 
del scnlim-.nt. TJ'elIa en ve el doll mesurat i fecunde de les pures ener
gies humanes. L'idea orienta i modera, és estimulant i adreçadora.

El mon actual pateix per la falla de visió clara en las idees fona
mentals del viure social. La pitjor malura del nostre polde és la con
fusió d'idees, característica de las èpoques que marquen una forta deca
dència racial o un frissós resorgiment a nova vida.

¿Devalla o es redresa avui el polde català? De la fermesa 
i plenitud de la seva espiritualitat dependrà el tomis de la seva 
actual crisi. Ara com am viu en mi espasme de violències, en mig 
li'tni torb de passions, que li esquincen l'miilql de sentiment i li ofeguen 
tota cluretal orientadora. l3er rclravar-se en la pau i la serenor li cal 
parar la Jcbra d'acció disolvcnt, que cl fa viure rn contracops rnrnr- 
qtiiifants, i cercar l'amoràsgmalge d'un esperit renovador ilç justícia 
i germandat.

Infusió de l'esperit en lit malcria és naixença; domini del esperit 
en la malcria és vida plena; absència de l'esperit és mort; retorn de 
l'esperit, amo i senyor dels homes, és resurrecció gloriosa pels pobles.

Atnmil, doncs, vers la llum de l'esperit, cap a /‘ideal cristià, que 
abrandi cn joc d'antor les entranyes de la nostra Catalunya... 

El mateix any, «donada la minvada de
voció» i «l’apartament paulatí de totes 
les classes socials de les pràctiques re
ligioses», publicà Les quinze roses, amb 
l’objectiu d’afavorir l’oració del rosari. 
Els comentaris dels misteris hi són co
ronats per poesies amb valor per elles 
mateixes.

Els tres rosers

«Tres rosers hi han
a la Palestina; 
el que fa la flor 
com la neu, albina; 
el que la fa d’or, 
que tot ho il·lumina, 
i l’altre, de sang, 
rosa purpurina.

»Prop dels roserars 
passa ara la nina: 
cinc blanques recull 
i’s clava una espina; 
la sang brolla a dolls 
i la testa inclina, 
que la blanca flor, 
com de sang divina 
tota s’ha emporprat... 
De dolor afina!»

Fineix la seva producció assagística el 
llibre Camí (1926), primer d’una trilo
gia que es proposà d’escriure: Camí, 
Veritat i Vida. Quan va morir, escrivia 
el segon. Camí és un llibre que dóna 
testimoni de moral catòlica comentant 
el nou testament. «Si segons la carn 
viviu, morireu; mes si per l’esperit 
mortifiqueu les obres del cos, viureu 
—Epíst. Rom, viii, 12,17—. La carn és, 
doncs, el gran enemic.» «Camineu se
gons l'esperit, i no satisfareu la pruïja 
de la carn! —Epist. Gal, v, 16-24—. Si 
camineu segons l’esperit, ja foren per 
endavant ablanides, gairebé, totes les 
dificultats.» «Què és tota la vida de 
Crist, més que una apologia de la ca
ritat?»
Prologa el llibre el caputxí Miquel 
d'Esplugues, «home afable, de singulars 
dots intel·lectuals i d’indubtables quali
tats de govern, exercí una notable in
fluència sobre la vida cultural, política 
i religiosa de Catalunya».3 Esplugues 
hi compara la religió cristiana amb la 
greco-llatina, i en surt guanyadora la 
primera. Al final del pròleg lloa la tas
ca apostòlica del marquès: «I bé; el 
dit deler nobilíssim de conrear la seva 
fe, vivint-la intensament, ha fet del 
Marquès de Balanzó un dels laics de 
més sòlida cultura cristiana amb què 
s’honora la nostra ciutat.»

Balanzó dedicà temps i diners a la ca
ritat i a la beneficència, cooperà a l’edi- 
ficació del temple expiatori de la Sa
grada Família i a la del del Tibidabo, 

3. «Gran Enciclopèdia Catalana», vol. 10, Barce
lona, 1977, p. 100.
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i també amb les monges saleses i les 
«Hermanitas de los pobres».

PERIODISTA I ARTICULISTA

Llorenç de Balanzó col·laborava a di
verses revistes amb articles i poemes. 
Entre d’altres, publicà a «La Veu de 
Catalunya» i a «Catalunya Social», l'àni- 
ma de la qual era Ramon Rucabado. 
«Vérax» —Balanzó signava amb el pseu
dònim— escriví per a aquesta darrera 
publicació un centenar d’articles, des 
de l’any 1921, en què la revista va apa
rèixer, fins a 1926, pocs mesos abans de 
la mort del publicista. Mentre Rucaba
do hi feia comentaris polítics i socials, 
«Vérax» s’estengué principalment en 
els religiosos i morals. El contingut del 
seu missatge és gairebé el mateix que 
el de la Guia de l’home lliure, però hi 
accentua més la crítica de les actituds 
de la burgesia diguem-ne frívola —crí
tica del joc, crítica de «les vides exclu
sivament dedicades a les banalitats, a 
les diversions, a la platgeria»; crítica 
dels llibertins—, tot fent-se portaveu 
d'una burgesia que podríem anomenar 
ascètica.

LA «DIVINA COMÈDIA» 
I ALTRES TRADUCCIONS

L’any 1924, època difícil per al català, 
escriu: «Enc que d’ofici en diguin dia
lecte, també serveix per al més alt sub
jecte.» Dins aquest esperit, a la mort 
de Verdaguer i Callis traduirà la Divina 
Comèdia, la seva obra cabdal. Editada 
els anys 1923-24, la traduí en vers i pro
sa buscant al màxim la fidelitat al text 
original, cercant la similitud del ritme 
poètic. Vegem-ne el famós comença
ment:

«Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
che la diritta via era smarrita»

de la versió original, i la traducció de 
Balanzó: 

«A mig camí de nostra humana vida 
Em retrobí per una selva obscura 
Car la directa via era esvanida» 

i el mateix començament, traduït per 
Josep M. de Sagarra:

«Al bell mig de nostra vida 
vaig retrobar-me en una selva obscura 
del dreturer vial la passa eixida».

Els motius que impulsaren el marquès 
a traduir la Divina Comèdia foren «ser
vir al més alt subjecte», i d’aquesta fai- 
só no és estrany que els comentaris 
referents a la tercera part del llibre, el 
Paradís, siguin molt més extensos que 
els dels dos volums anteriors. Ni tam
poc ens ha d'estranyar que en la tra
ducció confongui Plutus amb Plutó, 
atesa la seva poca inclinació a l’estudi

La casa del número 27 del passeig de Sant Joan barceloní. 
En aquest indret ara hi ha el cinema Lido.

de les creences religioses greco-roma
nes.

A l’ombra de les discussions Fabra- 
Alcover sobre l’ortografia i l’extensió de 
la llengua, aquesta traducció no fa se-

Una caricatura publicada 
a «Catalunya Social».

DIFERENTES MENES DE PATRIOTISME

—Jo pago pels soldats de Mc-ililà, un hospital.
—Jo pago a l'Estat llealment els tributs sense fer ocultacions.

ves les normes de l’Institut d’Estudis 
Catalans i empra mots que ultrapassen 
el català estricte. Possiblement això ha 
fet que la versió de Balanzó, d’un inte
rès rítmic evident, restés oblidada.
També traduí el llibre de les visions 
de sor Anna Caterina Emmerich, mon
ja de Westfàlia (1774-1824):
«Jo veia com creixia per instants 
Entorn de la donzella, el resplendor 
La llàntia qu’endegaren els dits sants 
Del cast Espòs, ja es veu de llum que’s 

[mor.»
Wagnerià i afeccionat a la música com 
era, va fer, naturalment, una versió del 
Parsifal.

La Catalunya que tant Torras i Bages 
com Balanzó desitjaren, «Catalunya se
rà cristiana o no serà», viu avui grans 
daltabaixos. Catalunya es mou entre la 
integració, la catalanització i la caste
llanització; es mou també entre la mís
tica, el folklore, el pensament clàssic 
i la tecnocratització. La dualitat ja no 
es planteja entre la liberalitat dels cos
tums enfront de la conducta mediatit
zada per la moral catòlica, ni els con
flictes socials no són els mateixos que 
els dels nostres avis, però un enfoca
ment cap al futur requereix una mira
da al passat, i, d’aquest patriciat ascè
tic que en forma part, Llorenç de 
Balanzó en fou un portaveu qualificat.

ESTANISLAU VIDAL-FOLCH
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