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corrents de la literatura i Saparició d'uma política. Després d'aquesta breu introducci6, 
segueix una ripida biografia, ampaqyaxla de la lectrura d'alguns textols de N'Ixart de 
valor autobiogrifia. Llegeix també, en fer referhcia a les obres, f raments  de critica 
de N'Ixarl i uns escrits inWits de Narcís Oller que evoqulen molt de prop la mort 
del seu parent i amic. En la part h a 1  de l'estudi, el comurnicant examina !a posició 
de N'Ixart en relació amb el mtaianisme i en relacib amb l'ús del catali, i llegeix 
arti)cles i lcastes que reflecteixen les poli.miques d"aquel1 temps sobre aquest tema. 
Es refereix tamb6 a altres aspectels de l'ideari de N'Ixart i acaba amb una relació de 
les seves principals obres catalanes. 

Intervenen el PRESIDENT (la-Societat ha volgut commemorar, amb la sessió d'avui, 
el centenari de la naixenca de Sautor estudiat) i els Srs. P. BOHIGAS, F. LLORET (recorda 
la relació #En Rusifio~l amb N'Ixart), A. GALÍ i F. DURAH I CAGAMERAS (comenta 
aspectes de N'Ixart i de la seva &poca). -A.-M. BADIA I MARGARIT, Secretari. 

24 maig 1952: Histbria -Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
E l  PRESIDENT presenta mi exemplar de la segona part de l'obra Els  diplomes caro- 

lingis a Catalz~n~ya, del Sr. Ramon d'Abadal i de Vinyals, editada recentment per SInsltitut. 
El Sr. EMILI VIGO I B&IA exposa les seves inves+igacions sabre E l  Grdn Comifk 

de Saktt  PJblica i Catahnya. Comenca manifestant que, contra el que s'ha dit (Conard, 
Oliver, Ossorio), els projectes del Gran Comitk de Salut Phblica respecte a Catalunya 
comenpren a exeeu~uitar-se. Al.ludeix a la Membris. del ,general francbs Dugoumier (1794) 
adrepda als catalans en el m m e n t  d'envair bes trooes revolucioniries el nostre Principat. 
Parla tarnbté ld'una s d r e ~ a  del Convencional rossellonPs llor en^ Delcasso al ComitP 
revolucionari, en qui: sJinsisteix solore el mateix punt. Couthon, vocal del Cornit;, escriu 
als representants dels Pirineus Orientals que li sembla millor una República catalana 
independent, que no pas l 'ane~ió a la República francesa, en el qual cas caldria assegurar 
les fronteres naturals, i prendre, per tant, la Cerdanya espanyola i la Val! &Aran; seria 
difícil, en canvi, que Catalunya pogués ésser conservada nom a francesa, per tal com 
subsistelixen prejudicis i interessos lo~calist'es. D'espres de la dernota espanyola del Voló, 
el moment semblava arri~ba~, per6 Drwgioumier aijarn3 l'ofensiva. E l  comte de la Unió, 
generalíssim espanyol, es defensa davant Figueres, i restableix el sometent cataii. 
Mentrestant s'havia esdevingut el g Thermidor, i aviat conicnwren els sondeigs de 
Godoy per a la Pau, de Basika. El comunicant analitza el Pla Couthon. Cal practicar 
-deia aquest convencional- una política d'arracció a Catalunya, cercant precedents de 
la dependhcia francesa i valoritzant l'idima a cat ali. Ells emissaris d'abans serien reem- 
p1awt.s piels apbstds de la Revolució. Milhawd i Soubrany, dos representants en missió, 
fam implrimir milers d'exemplars de la Goastituciói del Drets de 1'Home i del discurs de 
Robespierre a la Convenció, a fi de llanqar-10s damunt els pables catalans. Quant a la 
fe religiosa, n'asseguraven el respecte, per tal com Franw professa la religió de l'Esser 
Suprem i el dogma de la immortalitat de l'inima. Bs remarcable que les iiitencions 
d'alguns generals (Augereau) anaven més al l i  del que les realitats catalanes mostraven. 
((L'arbre de la llibertat)), escrivia, ((ha brotat a Barcelona)). Per6 desprCs d'una entrevista 
amb dos pagesos catalans, hom veié que havien preparat un parany on caigueren els 
soldats francesos. 

Intervenen el SECRETARI (remarca Seixalabrament d'Augereau i la seva manera 
simplista i f,antasiosa de vmre cels catalans, la qpal cosa repetiri tel I ~ I O ) ,  el Sr. F'. SOL- 
DEVILA i el PRESIDENT. - JORN MERCADER, Secretari. 

9 juny 1952: Sessió plen5ria.-Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. 
El  PRESIDENT explica que la mort de l'insigne escriptw Josep Ponus i PagPs, esde- 

vinguda el & i  15 de febrer, ha obligat: a canviar el carbter  d ' ~  de les sessions del 
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curs actual planejades per la Secci6 de Llengua i Literatura, en la qual el Sr. Tasis havia 
de presentar una comanicaci6 sobre l 'oka d'aquell gnan dramaturg. E l  que havia &ésser 
una sessi6 $estudi ha passat, sense abandonar el seu carioter científic, a ésser una 
sessib dphommatge, i al weball preparat pel Sr. Tasis vindran ara a sumar-se, plenes 
d'autoritat, mes paraulles de1 President de la Selaci6 Filolbgica de l'Institut. 

E l  Sr. RAFAEX. TASIS oomenqa el seu esbuldi sobre El teatre &En Pous i PdgBs 
planyent-se qae la mmt hagub i m p d t  la realització d'un dels projectes anunciats 
darrerament per l'escriptor desqaregut: el de redactar les seves mmbries. Creu, tan- 
mateix, que al llibre Dk I'ergbfula i a les p13gines sobre Pere Coron&es i al seu temps, 
publicades l'any 1940 a Paris, hi ha f o r ~ a  elements Útils per a la seva biografia. En P'ous 
i Pag$s naixia a Figueres 1 I de febrer de 1873; el seu pare era un metge i propietwi 
rural cS'Avinyo.net de Pwigvatbs. EL Sr. Tasis descriu la ripida iniciació literiria 
$'En Pous, batxiller als quinze anys, que, un cop a Baroel~ona, renunciava, abans dels 
vint, a seguir la carrera, del seu plplre i es llanpva amb tot entusiasme a les lletres. 
La seva estada &ans q~uants anys a Avinyonet, un GOP casat i ja decidida la seva 
vocació literiria, li permetia d'observar Yambiena i els personatges que descriuri en Em- 
pordaneses, Quan es fa nosa, Per IU vida, Revolta i Jo~d i  Fragi~tals, els seus llibres de 
prosa narrativa, que basten pler a sitmar-b entre els millors nove'listes de la primera 
meitat del segle. El teatre el txlmplta aviat. L'any 1902 estrena Sol ixent, que va seguit 
del drama El mestre nou, i, l'any rgw, de L.'endmb de bodes, una meravella de cons- 
trucció i de psicolo~gia~, obra clissica del nostre teatre, perb que fou acollida amb fredor 
pel públic i per la critica. Aixb produí a l'auibor una rtal decepció que l'aparti del teatre 
per una llarga tenuparada -vuit anys-, durant la qual publica les seves novel.les i es 
lliura intensament al periodisme. L'any 1911, en forinar-se: la temporada de teatre catali 
del Sindicat d1Au1tors Dlrmstios Catalabs, E h  Pous i Pages torna a l'escena amb 
En Joan Bonhome i inaugura així et sm teatre abmic de t i p s  ciubd$ en el qual aquesta 
obra i Senyor0 &via vol marit s6n potser els seus mbs grans encerts. Convertit després 
en empresari, l'escripta- esltrena altres obres, i la seva ap&ci6 a lles.cena catalana, un 
cop aquesta es regullaritza, va de drames i cornedies originals (algunes tan reeixides 
com Rafiallones i Primc6a volada) fins a obres amarades d'wna humana i melangiosa 
filosofia, com Vivim a les palplefites, la b r r e r a  qpe estreni (1930) EX Sr. Tasis precisa 
la importbcia que aquesta obra sdrarn&tica té en la histbria del nostre teatre i subratlla 
desprCs l'actihld constant #En P h s  davant els problemes col.lectius, de qui: queden 
testimonis en els seas escrits i dismsos. Indica tamlné la intervenció indirecta que $1 
tinguk en l'elaboració~ del llibre De la pau i del combat, el darrer que En Pous i Pages 
poblicP (1948) i ql valor que l'escriptor desa~pregrut donava a aqcesta obra. Acabi 
posant de relleu l8exi~i:naia artist'ica de lJa&r de Tardania, que l'obligava, fins als 
darrers dies 'de la seva vida, a reestcricriure, polir i esporgar ltes seves obres. 

El  Sr. CARLES RIBA, després de parlar de la irnportincia que En Paus i Pagi:s ha 
tingut en Sevoloció del nostre teatre i de la nostra novel.la, es refereix al desiigni de 
l'illustre traspassat de dur la renaixenlqa, partint del naturalisme en voga al comen- 
Cament del segle, cap a un classicisme, sempre lligat a la teirra i als seus costums i 
preocupat pel cariciter peculiar que hi prenen els problemes humans. Insistint en el deler 
de revisi6 i correcció de les obres d'altre bempe, viu tothara en el gran dramaturg, 
posa de, relleu cmm el manbingué per acostar aqulelles al més possible a m ideal de 
normalitat; com a escriptor sabé manejar m idioma saborós i rcibulst, disciplinat i 
alhora inquiet. En aquests darrers mys -segueix el Sr. Riba- & Pous es trobi ésser 
una mena de degi (dels escriptors catalans: els vells el respectaven perqui: el sentien 
conservador lleial de tot un llegat literari i hum&, i els joves i'estirnaven i el voltaven 
perqqi: el veien íntegre, abert, ple d'ana ingenuitat generosa que els aaorrsellava artis- 
ticament i els assenyalava carni i tasca. -R. ALBERT I LLA UR^, Secretari. 




