
CRVNICA DE I A SECC'I( ') I,TTI~:R .ARIA

NECROLOGIA

En Miquel S. Oliver 1 "

Se m'ha encarregat que jo parlés en aquest Atic.ARI de l'Oliver, i al fer-ho he de declarar, abatis
dc tot, que cn aquestes ratlles nccessàriamcnt hc dc posar molt d'cmociú persona], perquè l'estreta
amistat que amb dl î ' lligava i l'absoluta identitat d'idees i sentiments que encara la feia niés
ferma i insubstituïble, no cm consenten donar a aquesta esbossada semblança un caràcter —per
(lir-ho així — o/icial i abstracte . I)e mes apreciacions me'n faig, doncs, 1' únic solidari.

I-Ie (le manifestar també, per a justificar la relativa extensió d'aquestes ratlles, que vinc a
parlar d'un membre il . lustre de l'INSTITUT, que va ésser un dels seus vuit fundadors . E11 va deixar
entre nosaltres un record tan viu i un buit tan gran, que no l'hem volgut emplenar sin() després

de sa mort, a pesar de que ja des d'algun temps no compartia les nostres tasques . No oblidarem

mai els que tinguérem la ditxa d'ésser sos company',, aquella figu ra ja venerable abans d'entrar
en cl llindar dc la vellesa, plena de simpatia i de dignitat, ni aquella sobirana in telligència que
enlairava i encarrilava sempre les qüestions, i sabia posar en tot equilibri i mesura.

La semblança intel'lectual de l'Oliver és tan complexa, que no cap en l'espai que ací podem
consagrar-la. Ultra això, hi ha una part considerable de sa producció, la política i la castellana,
que no entra dins dels objectius assenyalats a la nostra Secció . Sols una part, la històrica, pot
tenir cabuda en ella, per dret propi. AIcs, procedint amb a quest rigor, donaríem del nostre il . lustre
companv una reproducció mutilada i, per tant, inexacta . Tant conc 1'historiador, ens interessa
en sa fesomia espiritual el poeta i el prosista català ; i lligada íntimament amb la seva tasca d'his-
toriador i (l'artista de la paraula, ho està també sa produccié periodística, que no és tampoc tota
ella únicament política i circumstancial . Procurarem, doncs, donar de les principals direccions del
seu esperit una idea esquemàtica, ja que altra cosa no cal, després dels seriosos estudis que al nos-

tra Oliver han consagrat tres escriptors, entre els més excel . lents de Palma i Barcelona, que amb

ell compartiren ses tasques literàries i periodístiqucs.
L'Oliver no té pròpiament biografia . Si algú assatjés el fur-la, tindria que posar-hi aquest

epígraf : histt)ria d'un hosu.' a qui no li pasta niai res. L' haguera pogut tenir, d' haver volgut ; però

ell defugí honors i càrrecs públics, i ni tan sols acceptà un acta de diputat plebiscitària . La vida

quieta i retirada era l ' Únic ritme en què es movia sa personalitat . Tota sa activitat es desfogà en

un enorme treball intel•'ectual . L'estudi i la producció literària eren l'única necessitat i la major
reconpensa de sa existénria, sedentària, com poques n'hi hagi hagudes, fins al punt de que això
fou potser la causa determinant de sa mort tan primerenca . Res niés monòton que aquesta seva

vida quotidiana ; un dia s'assemblava a l'altre, i en ella no hi posava més distraccions que els
goigs de la família, o la conversa amb els amics, qua era altra de les necessitats del seu cor i en
l qual vessava a doll les gràcies del seu humorisme encisador, sense fel, inagotable . En els seus

darrers .anys, durant la seva estada a Barcelona, bé pot dir-se que fressava els mateixos carrers,
cons si ses passes estiguessin encadenades a uns riells . Ningú l'haguera trobat en la ciutat fora de

les vies que duien al Café Continental, Lloc du la seva platxeriosa tertúlia, o de la redacció de La
I - aun u.ardia.

Nasqué per a les lletres i visqué d'elles i per elles, i sa vocacié d'artista de la paraula cs ma-
nifestà de bon hora, ja als setze anus, sense que volgués fer de la precocitat un mi'rit, ni que sol-
licités mai cridar l'atenció . D'això l'apartaren sempre son caràcter tímid i encongit . Sa cducaciú

literària no fou la d'un humanista, pure) sí prou sòlida per a la missió i vocació que sentí tot d'ana,
ja a l'entrar en la joventut . Per altra banda, tingué la fortuna de trobar dos grans mestres que
educaren sa intel . ligència des de bon hora ; un ensenyant-li l'exquisidesa literària, que sempre

el distingí ; l'altre l'amor a la claretat del pensament, que no consent mai alterar arbitràriament
lus relacions entre ell i sa expressió . El primer s'anomenà En Lluís Pons i Gallarza : el segon fou cl

famós Ouadrado, el Nestor de la joventut mallorquina durant quasi mig segle . Un altre escriptor

mallorquí féu una gran impressió en cl seu cor jovenívol, i d'ell ne conservà nia ,nemúria inus-
borrable : En Tomà' Aguiló. Tots tres feren d'ell un gran cabal, i el segon particularment el tingué

(r) Nasqué a Campanet eu la illa de i\lnIfrca el .I de maig de iStia . i imsii en aquesta ciutat el o ele gener de rozo.

Estudià la segona ensenvanea a l'Institut de l'alma, i a les Universitats de València i Barcelona la carrera de J .leis . que

no terminà .







ANUARI I)1? L ' INSTITUT 1) ' LSTUIIS CATALANS : MCMXV-XX

un gran periodista i fou tal 11)( un notable historiador . litis així coral cl primer fou periodista -
per dir-ho així a ratxa(les, i historiador tota sa vida, a lo qual cl convidava l' Arxiu de que n'era
custodi, i la seva vida apacible i isolada, sota el campanar de la vella Seu mallorquina, l'Oliver

fou periodista tota sa vida i sols pogué cor reixa r la Història cil els molt breus In)ill('nts qll(' 110

l'absorvia la seva ruda professió.
Corri historiador, l'Oliver és en certa manera deixeble d'En Quadrado, així com aquest ho fou

(l'Era Piferrer, però no creiem fur cap tort a cap de aquests (los il•lustres escriptors cil creure que
1'Olivcr estava encara dotat de més dots d'historiador-artista que ells . La nostra Història romàn
tica nasqué abraçada a l'art en els Recuerdos y bellezas de Es fuita d'En Piferrer. Abans de conèixer

l'escriptor mallorquí els mestres francesos de l'escola històricO-romàntica, havia rebut de l'es-
criptor barceloní l'alè de vida quc comunicà a ses creacions, sobrepassant al seu guia en el vigor
1 plasticitat dels quadros . A aqueixa escola, que per desgràcia ha tingut eix Catalllnva (scassoti
iinita(lurs, pertany l'Oliver, qui es revelà tot d'una com historiador de primera força en sa admi-
rable monografia, Mallorca duranle la /rint .'ra revolución (Palma, 1901) . llenvs romàntic i idealista
quc els seus predecessors, dels records que va oir de viva veu de l'anv dels calalans, de les més
insignificants desferres d'aquella època, va saber tornar a la vida aquella generació, omplint de
llum i de color i de moviment ço que jeia mort en les tenebres del passat . En Ouadra(lo fou el qui
l'uncoratjà a fer reviure de nou la Palma d'aquella anvada memorable, que dobla sa població amb
l'arribada de 40,000 emigrats, nies ja no pogué fruir de l'obra del deixeble . Qualitats semblants
avalor'n l'estudi interessantíssini que publicà en cl nostre ANUARI —valent-se ja de la seva llen-
gua materna, que manejava mestrívolmmnt, — titulat Catalunya en temis de la revolució francesa.

Sentia intensament l'Oliver la poesia de la història, i era golós de ]es trohalles del nostre reial
.Arxiu . Què de personatges vivents n'haguera fet dels ossos i de la pols quc es guarden en aquest
gran cementiri del nostre gloriós passat! Com envejava als investigadors s?s recerques! La vista
de la famosa carta de Vallseca li suggerí aquella lluminosa llegenda de Jauttte el 'Vaveganl (Bar-

1906), escrita en sa major part en el popular metre de noves rimades, evocació d'aquella
Mallorca de l'Edat Mitjana, les naus de la qual omplien tots els ports del M acliterrani i cercaren
en l'Atlàntic rutes desconegudes ; fastuós quadro ensems del pas per la illa i de l'estada de Joan I
en cl castell de Bellver en 1395, en companyia del seu fidel Bernat Metje.

Aquest deliciós esbarjo de la seva inspiració, quc dissortadament restà inconclüs , cm mou a

dir quelcom de sa producció poètica . Com prosista, el nostre amic fou bilingüe, igualment destre
en ambdós medis d'expressió ; cum poeta, no amprà altra llengua que la nostra catalana. Publicà
una edició complerta de ses poesies, poc nombrosa, mes triada, en 1912, la qual li meresqué més
tard el premi hastenrath : però la (lata de les composicions d'aquest recull és molt anterior a sa
vinguda a Barcelona . Aixi fou una. gran errada per l'èxit de la publicació, car res envelleix tan
aviat com els motllos, o, si voleu, les formes poètiques . eAplegades, deia l'autor amb molta raó,
aquestes poesies dèu i quinze anys després de compostes, apareixen més tard que la florida quc
pugessen despertar .» Les flors de la inspiració en efecte, no poden estotjar-se llarg temps en
l'oblit, perquè perden molt aviat llur perfum . El poeta ha de donar a conèixer ses poesies quan
acaben (le sortir de les ardents entranves (le sa inspiració. Cabalme'nt l'any . en què 1'Oliver es re-
solgué a donar-les a lluIll coincidí ainh un dels períodes de Ines vertiginosa reliovacli) (le la nostra
pansia, i, no obstant, el mateix Oliver en son temps havia estat també a sa fais(") un modest in-
novador. Ell comunicà a la poesia catalana un aire senvorívol que no havia tingut abans . Cert es
quc Mn . Costa i Llobera la féu caminar amb augustes passes de deessa .l'L,s la poesia de ]'Oliver,
adés mig parnasiana, adés mig romàntica, no entra per complet dintre del classicisme pròpiament
tal : la seva elegància no és sols la correcció, la ser ;•nitat clàssiques ; és l'elegància denti-ntottdaitle,

es el bon gust, l'exquisidesa d'un aristòcrata de la sang. Jo sento per aquestes poesies una sin-
gular pl'edilcccif"), encara quc no tinguin volada (l'àliga . El seu autor Ics estimava també molt, i
les llegia amb singular complacència, d'aquella manera superba, casolana i càlida a la vegada amb
què Ilegia tot lo seu, fós prosa o vers . Si I)éu li negà el (lo de l'eloqu' licia, li concedí en canvi el
(1e la recitació . Llegint l'Oliver els seus discursos, els lii donava tot ral calor i encís de la paraula
viva ; fou un dols nostres niés gratis lectors contemporanis.

Els amadors del trobar clos troben el vol poètic (le l'Oliver nlassa planer . Què us diré? No crec
quc' e1 poeta hagi nascut per a funcionar (le super-home i per a no ésser comprès niés que per ell
mateix. El nostre Oliver fon correcte, fou emotiu, sincer, precís, claríssi ;n . . . Què voleu niés? Tals

foren els poetes de les illes gregues, i groga ha estada sempre en e1 nostre Renaixement la illa de
Mallorca .



•̀K,i;%.

CI :(iVICA 1)1? 1 .A SECCI(S I .ITERÀR(A

	

;;tij

Fins ara no ens hem molsut del període balear, la pr( .ducció del gual és de 1)on dret, repetim,

la que més s'cs ;au a la missió que li està encomanada a la nostra Secció. Del període barceloní,

que, com h(m dit abans, s'estén des del 1905 al 1920, i que té (10S distints estadis de combat, ja

no cus caldrà parlar tant, car si be en ell la seva personalitat pren més magestuoses proporcions,
ho és obre tot en Cl camp del combat polític, i en aquest cl nostre INSTITUT no vol tenir ni veu
ni vot . Les vicissituds de la vida, que alguna regada li fou ben amarga, portaren al nostre amic
a Barcelona, i ací se li ()feriren ben aviat les clucs altes tribunes, des (le les quals pogué alçar, als
quatre vents d'Espanya, per dir-ho així, son verb inflamat.

El periodisme fou per l'Oliver un apostolat, més que una professió lucrativa . Un illustre suc-

a ssor seu en La Vanguardia deia d'ell amb molta de raó, que amb ell desaparegué el darrer re-

presentant (le la sèrie de periodistes espanwlíssims i catalaníssims, que començà amb En Balmes
en e1 primer terç ciel segle XIX i s'encarnà després en les figures d'En Quadrado, AIañé i hlaquer
i Maragall, fins al nostre malaguanyat cumpanv. Es un aire de família el que a tots els uneix, malgrat
la diversitat i originalitat de llurs fesomies . Va ésser hereu d'En Quadrado en quant a lo que po-
dríem dir la part doctrinal, millor elit, en quant als eixos fonamentals de son credo periodístic,
que s'(nclouc n (n tres principis : la veritat, la sinceritat i la justícia . Sembla que corn lema de
combat havia gravat profundament en son cor aquells versos d'En Manzoni, tan admirats així

mateix per En Quadrado :

Non far tregua coi Mili ; il santo vero

mai no tradir : ni proferir niai verbo

che plauria il vizio e la virtñ dirida..

En la crítica i fins en certs procediments intel'lectuals, emperò defugint ses exageracions sis-
temàtiques, fou En l'aine on principal adoctrinador i guia . ll'ell i dels llistcria(lors fra ncusos

post-romàntics (l'Oliver era, en general, un grandíssim devot de la literatura francesa), s'assimilà
la traça expositiva i la transparència de l'estil, en dl unes voltes oratori, altres enèrgic i lapidari.

Va ésser l'Oliver un dels niés formidables periodistes professionals d'EspanVa, i un dels que
més ben preparat estava per a complir l'alta missi() que s'havia imposada . Ell fou un dels que mes
ennoblí cl periodisme polític, trair nt-lo del vulgar camp de combat del gladiador, i adornant-lo
ensems amb les flors immortals de les Gràcies . "Tota la seva vida intel•lectual i literària va convergir
en cl periodisme : millor dit, la -eva vide entera, ses dots d'historiador ; sa causerie encisadora,
ses facultats d'alt pensador, son agut esperit d'observació, s(s condicions excepcionals de contista
i narrador i son filifssim humorisme, que ens deixà dos models tan exquisits en ses narracions

L'Hostal de la Bolla i La Illa Daurada . Ell va renunciar al =orini (le la bellesa pel periodisme ; na-
tural és que cerqués en ell també ulla compensació a aquest immens sacrifici de sa vocació artis -
tica. Semblava feta aposta per dl aquella proflnlda màxima de hant . .1I'adormí i vaig somniar
que la vida era bellesa; me desperti- i regí que era dever.

Esperit recte i auster, tota sa vida periodística fou un exemple d'abnegació i (le desinterès&

professional . Les causes de la veritat, de la justícia, de l'orde i de la pàtria foren els ideals als quals

consagrà un culte perpetu i fervorós . Madurava molt les resolucions, mes una vegada preses i

fetes en ell qüestions de consciència, res el decantava. Aimà a Catalunya corn si hagués nascut
en ella, i la seva sorollosa sortida del Diario de Barcelona, en la qual l'acompanyaren En Maragall,

l'Amengual, En Masriera, etc ., en el fons no fou altra cosa que un sacrifici imposat per la seva

causa.
Donar ara una idea (le sa immensa labor periodística en l'espai de trenta anus en les columnes

de La Almudaina, del Diario, de La Vanguardia, del A B C, etc., és impossible . Es un panorama
dilatadíssim, de variades perspectives, en cl qual apareixen totes les grans figures de 1(s lletres
espanyoles i de les lletres catalanes, assaigs històrics sobre segles passats i les convulsions polí-
tiques contemporànies, records de la jovenesa o descripcions de bells paisatges de la illa nadiva,
impressions artistiques, anècdotes de tota mena, visions apocalíptiques i profètiques, episodis

de la Revolució francesa, comentaris dels sucessos del dia, tota una cosmòpolis humana en suma
d'alt interès històric i artístic . Tota aquesta gegantina labor la recollí son autor, poc abans de sa

mort, sota cl títol de Hojas de los sábados . Són notables i obtingueren gran ressò, entre altres, els

articles que formaren la sèrie batejada amb el títol Entre las dos Españas (1906), que conté son

credo polític nacional ; els de la Herencia de Rousseau. i altres . En volum a part publicà La vida
tl(, (ei'vanit's (Barcelona, 1917), pera escriure la qual es va (lo( tltlletltar anlb lillit sòlida i pacient

e
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investigació i el record (le la qual no puc evocar sense que un intens sentiment de gratitud brolli
(lels meus Matis.

Aposta hcnl escrit aquestes lleugeres impressions de memòria, sense repassar cal) llibre (le
l'Oliver — per a lo qual ells haguera mancat també cl temps, — car (le lo contrari tal volta hagués
sortit de la nostra ploma una extensa biografia del gran escriptor, que anit fondlssima recansa

no ' Ils La llegut escriure, per l'estil d'aquella amb què cl seu cor benèvol d 'aplic somniava, I ells
havia demanada quan coli un pacientíssim Job lluitava ja amb aquells crudcls sofriments que no
e1 deixaven niai en sa darrera malaltia . Sa ànima cristiana la suportà amb ferma resignació, fins
que s'extingí aquella tan aprofitada existència, que fou cn la llar model (le virtuts patriarcals i
fora. (l'ella model de ciutadans .	 :A . R . i Li.

I1•1m. Dr. D. Josep Torras i Bages

Nasqué a la parròquia de les Cabanes el dia 12 de setembre de 1846 . Fou ordenat sacerdot cl
23 de desembre de 1871, 1 consagrat bisbe de Vich cl 17 d'abril de 1899 . ;florí en la mateixa ciutat
el 7 de febrer de 1916 . A Barcelona seguí les carreres de Dret i (le Filosofia i. Lletres i. (lespres feu en cl
Seminari els estudis eclasiàstics, tot just acabades les ducs precedents.

La tradició nacional de Catalunya ha tingut en cl Dr . Torras i. Bages son depositari, son doctor,
son historiador, son apologista i . son apòstol . Deixeble d'En Llorens i d'En Milà, vingué en alguns
punts a completar ses ensenyances, i. constitueix amb ells la excelsa trilog'a dels grans educadors
de la nostra terra, nascuts en la privilegiada capital del Penedés. La seva gravetat fisonòmica,
revelava lo mateix que la d'En Llorens i Milà, el continuat repòs (le la meditació . La humilitat i el
recolliment foren la norma de la seva vida ; la sencillesa i naturalitat la única forma de comunicació
social per ell escollida ; la prudència, la virtut niés religiosament guardada.

Malgrat la seva aparent fredor ; malgrat son posat auster i. reservat, poss<'ïa verdader dó de gents,
i. una manera de dir familiar i. dolça . En sa conversa tan atractívola, s'interessava per tot, àdhuc
per lo més insignificant, que recordava amb felicíssima memòria . Sobre tot era un home de cor,
que posava en tot la suavitat de son delicat sentir . Brillaven també aquestes qualitats en sa
apostòlica correspondència, plena arreu de carinyosa sol'licitud . De son recullit continent s'exha-
lava principalment cl penetrant aroma de les virtuts cristianes, ritme excels de sa vida exempla-
ríssima.

De l'escriptor cal dir, així mateix, coses tan belles corn de l'home . La ciència i la bellesa li tenien
el cor robat . En cap dels seus estudis es veu més palesament lo molt atent que estava a totes les pal-
pitacions de l'època, corn en els de índole estètica i literària, si bé aquests darrers no siguin els més
nombrosos de la seva producció, per tal corn en la seva modèstia, no creia que fossin els (le la seva
especial competència . Li eren familiars, adcim s de les clàssiques, les literatures catalana, caste-

llana, francesa, italiana i alemanva . Dels grans escriptors de la nostra antiga producció — Lull,

Auzias March, Eximenis, — retreia sempre en sos escrits, oportunes cites, com es palesa en els

capítols que els dedicà en sa solidíssima obra, La Tradició Catalana, i coneixía així mateix pel
cap dels dits, entre altres al Dant i a Goethe, per no alegar niés que els de cap de brot . Pel nostre
modern renaixement literari s'interessava fora mida, i un hom quedava encisat d'oir-li retreure
els noms dels escriptors més coneguts de la moderna escola, àdhuc els de aquells que pels seus
atreviments de forma o de pensament, pareixia que havien d'estar més allunyats del seu sentir
tan equilibrat, tan ple de gust i de mesura.

Sobre cada cosa que movia o atreia el seu esperit, s'acumulaven les idees amb tanta abun-
dància, amb tal vigor i fins riquesa de fantasia, malgrat cl seu costum de tenir-la sempre a
ratlla — imitant l'exemple de sa admirada Santa Teresa . — que causava meravella . Mai havia
res de vulgar en sos conceptes, ni de superficialitat, ni de faramalla retòrica, ni de tòpics comuns.
Imprimia en tot la fortitud i simplicitat de son pensament i de son llenguatge, i sa doctrina serena
i enlairada fluïa a devassalls de sa ploma fàcil i massa abundosa, sense acudir mai a procediments
tècnics, ni aparatosa extructura científica, com una mena de Kempis de la sabiduria catalana.
Escrivia corn si parlés, a sotregades, sense cap aparent ritme lògic . D'això esdevenia sovint una certa

manca de coordinació, un bell desordre iittel'leclital, que escampava, com punts lluminosos voladors,

les riqueses espirituals de son immens i protèic saber.
Janlai tampoc va voler donar pretensions literàries a sa prosa tan plena, cons escarida i cenyida

(l'expressi(' . Mes la manca d'estructuració orgànica, ja esmentada de què adoleixen sos escrits, fa
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