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CRÒNICA DE LA SECCIÓ LliERARIA

turc dc la tilosofia catalan ..I . _Aquests treballs escampats formen un cos de doctrina estètica cris-
tiana, que després dels dedicats per En Milà a l'Estètica tomista, és l'únic que sobre la matèria tenia'
a la nostra terra . Ami) aquests formidables, més que pulimentats carreus, el I)r . Torras no s'atreví

a bastir una construcció orgànica, corn La Tradició Catalana, ni un tractat doctrinal sintètic, com

aquell d'En Milà, de línies tan senzilles i harmòniques corn les de un temple grec . Segons ja s'és
obsarvat, amb molt d'encert, el I)r . Torras no escrigué cap llibre, fora del consagrat a la tradi-
ció nostrada . Fou sols un gran improvisador que sentint-se com un inspirat a manera del romàntic
Ramon Lull, escampava en múltiples opúscles, les seves Lluminoses intuicions . En sos estudis
estètics es deslligà en certa manera de les iniciatives d'En Milà, per ell tan venerat, i donant

encara major extensió a la observació dels fenòmens estètics, escoltà més atentament la veu
dels artistes i dels poetes, dels Mèrits, com ell ne deia, que'ls enfarfagats oracles de certs filòsofs.
;Quina riquesa de lectures suposen aquests escrits! ;Quina amplitud de criteri en el que troben un
lloc hospitalari, fins amorós, la figura de Goethe i d'altres escriptors, ben allunyats, certament,
de sa ideolog'a profundament ortodoxa! ;Quina abundar de agudíssimes observacions! Perú, tor-
nant a insistir en lo que hem dit abans, sols una cosa lli manca : una exposició metòdica i ordenada.
El donar una forma sintètica a una deu tan incstroncable (le profunds conceptes, era una aspiració
(lc tots els admiradors del 1)r . Torras desitjada . Amb satisfacció podem dir que l'ha duta a venturós

terme, un dels nostres joves sacerdots més illustrats, Mossèn Carles Cardó, en sa Doctrina Estètica
del 1)r. Torras i Bages, Barcelona, 1919. En aquesta obra veiem recollides i classificades, sense
que al articular-les, en sofreixi cap deformac i ó el pensament de l'autor, les doctrines ontològiques,
psicològiques i teleològiques quc's deriven de les ensenyances estètiques del savi prelat vigatà.
Totes elles es troben ja apuntades fondamentalment en son primer discurs sobre la Fruició artística,
que és un vast panorama dels problemes estètics als quals concedí el nostre escriptor més impor-
tància . Fugint en aquests estudis, el I)r . Torras, en un punt capital sobre tot, de la modesta obser-

vació psicològica dels fenòmens estètics, a què es concreta el tractat doctrinal d'En Milà, que temia
massa el rodament de cap de les altures, embesteix resoltament l'enigma ontològic, i. a la llum de
la sobirana ment de Plató, cerca i. troba cl punt d~ partida i ensems el sòlid punt d'apoi de la doc-
trina estètica, que sense metafísica queda negada en sa pròpia substantivitat.

Tal és, exposada a grans línies, i sols mirada des dc un caire, que no és per cert el principal
del nostre escriptor, que consagrà tota sa existencia a l'amor de Deu i a son sagrat apostolat —
la important producció del I)r . Torras, que com abans déi`m, més lligada està a les finalitats del
nostre INSTITUT. L'illustre prelat vigatà, com En Llorens, com En Milà, ha estat una d'aquestes
grans figures de la nostra cultura

	

que produeix providencialment cada generació,

	

destinades
a augmentar i enriquir el nostre tresor ancestral, a acomodar-lo a les necessitats actuals i a exercir
linalment la noble missió d'educadors i orientadors dc Catalunya . — A . R. LL.

Estanislau de K . Aguiló i Aguiló

Enamorat de la tradició, de la història i de la cultura mallorquines en totes SUS manifestacions,

consagrà a elles sa existència entera . Nat a Palma de Mallorca en r j de novembre de 1859, era
estat el fill primogénit d'aquell exquisit poeta i prosista, En Tomás Aguiló, un dels capdevanters

de la renaixença literària de la illa . Son avi fou el popular autor de la Rondaya de Rondaves . Sa

mare era germana del patriarca de nostres lletres, En Marian Aguiló i Fuster . De tots costats,

doncs, era l'hereu d'una brillant niçaga literària, i per cert que no desmentí aquesta herència.
Reposat, ple de seny', sadollat (lc bon gust, d'ells rebé la passió pels llibres (era ensems un expert

bibliòfil), la curiositat dels vells documents i. l'amor a la nostra llengua . Un excés de modèstia
i de respecte a ses glòries ancestrals l'allunyà del camp de les amenes lletres, per a dedicar-se en
cos i ànima als treballs d'investigació en els arxius, dels quals era un índex vivent i en els quals

féu importantíssims descobriments . Per a aquestes tasques estava dotat d'aptituds privilegiades.

Llicenciat en Dret en 1879 a la Universitat de València, ingressà en 1886 en el Cos d'Arxivers,
essent destinat de seguida a l'Arxiu General del Regne de Mallorca, sota 1es ordres de l'eminent

Quadrado . En 189 fou destinat a l' Arxiu de la Delegació d'Hisenda de la illa, i d'allí ; a la mort

del dit Quadrado, passà altre cop a l'anterior .Arxiu . En 1899 anà a París a estudiar en eis sens

arxius les relacions de França amb l'antic, regne du Mallorca . En 1902 fou anomenat successor en

la Biblioteca Provincial de Palma del benemèrit En Bartonreu Muntaner.

Va ésser president de la Societat :Arqueològica Luliana des de iSSq a 1917, i cn cl Butlletí de



8 12

	

ANUARI DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMXV-xx

aquesta entitat, del qual fou el puntal més ierm, publicà durant 33 anys els resultats (le les seves
llargues i profitoses recerques històriques i literàries . F1 recull d ' aquests treballs ompliria alguns

volums. Col .laborà, a rnt ;, en el .11utse() Balear, L' ;11,nudat'na, Butlletí del Ccnlre Excursionista,
Revista de .Menorca, Revista de Bibliografia Catalana, Rc- uc d'Etudes %uives (a on insertà cl sensa-

cional descobriment (fel catàleg de la llibreria del fams. 11e6 Mosconi), La Veu del .Montserrat,
etcCtera, etc.

Fora d'aquests articles, alguns dels quals són vertaderes monografies, donà a Llum les següents

obres i fascicles:

Fra . I n sol nt 1 urmed a . _apuntes bibliugráticos. -- Palma, Imp . du la Viuda

	

l li jos de Ge-

labert, 1885 : 4( pp.
Colección dc Leves Suntuarias decretadas (por las autoridades superiores del anliguo reino de

Mallorca desde 1 384 a 1790 . — Palma, Imp. (le Felipe Guasp, 1889 : 218 pp.

Coleeció de Imatges ï' Zi!ografíes anligucs de la Imprenta de Can Guasp . — .n lallosca, 1894-

1900 ; 550 hojas

En Arqueologia, Bibliografia i Paleografia era una autoritat, i la hist(')ria de Mallorca se la
sabia pel cap dels dits . . haver cenreual les lletres, haguera estat un excel leed estilista : -. ubre
tot, de la llengua catalana coneixia tots els secrets . Sa prosa era castiça, plena de saya i origi-
nalitat, sense cap rebuscament . L'home era tan exeeis com d savi . Son pas per la terra fou tot

abnegació, bondat i cantat, i sa mort, que tingué lloc cl 9 de gener del 1917, aixecä ull ch(1r de
benediccions . — A . R.

L 'arxiduc d ' Austria Lluís Salvador

EI dia 12 d'octubre de 1915 morí a Brandeis (Bohèmia) aquest príncep, fill adoptiu de Mallorca,
on va passar llargues temporades . Nat a Florència en 1837, fill del Gran Duc de Toscana Leopold II,

molt jove visità, en viatge d'estudi, la Illa Daurada . Era en 1867. Des d'aleshores i sobre tot d'ençà
de la compra de l'esplèndida possessi["I de Miramar, els mallorquins el pogueren considerar com a
connatural llur : enamorat de la seva pàtria adoptiva, centribuí eficaçment a conservar-ne les be-

lleses naturals, tant com les artístiques. Identificat en tot amb l'esperit d'aquella terra catalana,
arribà a posseir-ne, com un nadiu de la illa, la llengua . Reeordem que en certa ocasió mantenia
correspondencia en català amb 1' INSTITUT . En bon mallorquí escrigué Lo que st' de Miramar (mit).
A ell es deu també un recull de Rondaves dc Mallorca (1895), una lnelnòria presentada l'anv 1901

al XII Congrés Internacional d'Orientalistes sobre 1 'nci di origine araba ;retia lengua delle Baleari.
Edità, demés, el volant del Hontenaie al Beato Rai ;u :tndo Lull en el sevto centenar in de la ¡undacióu
de _Miramar (1877). En possessió d'una (altura extensíssima, gran navegant i explorador, en els
seus llargs viatges visità indrets i terres de tot arreu del món, sobre tot les illes i costes del Medi-
terrani . En foren fruit una sùrie d'obres en g(nera .l de caràcter descriptiu i escrites en alemany, en-
tre les quals cal recordar els 9 grans volums sobre Die Balearen in 'fort und Bild geschildert (1869-
1891), obra traduïda en part "al castellà i compendiada més tard (1897) en la mateixa llengua
de l'original ; Die Felsenfesten tIallorcas . Geschichte und Sage (1910) : Porto-Pi in der Bucht von
Paleta de Mallorca (1914) . -- Per altra bibliografia, vegi's Cl Bollelí de la Societat Arqueològica
Luliana, setembre del 1916, pp . ro3-119 .

	

R. r,' .1.

Pau Meyer

Va morir el dia 7 de setembre de 1917 (havia nat a París el 17 de geller de 1840), el Inés eluinent
dels provençalistes . Tot just sortit de 1'Escola de Cartes, que més tart va dirigir, ja comencen les
seves pul) icacions d(' textes, estudis lluminosos i notes crítiques . Més endavant el seu treball va
arribar a ésser form ; dable, però sempre sòlid i bell informat. No podia sofrir als investigadors pre-
sumptuosos o mal preparats, i p r ells tenia la mà p('sad :[ . I,t seva bibliografia és Ilarguíssima i
predicava anth l'exemple : exigia. 1 ls altres però usava el rigor per ell mateix . Des de 1882 por-
tava la (lireceió de 1' Escola de (''trtes, que molt (l(l a la s : -a activitat b:nefactora . Junt amb Gaston
Paris, va ésser fundador de la Revista Romania en 1872 i de la Rerrue critique d'hisloire et littéra-
tare . S")n innombrables els articles apareguts en ambdues revistes, així com en la Bihliothègue de
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