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Franc c Xavi r Llor 11. és, p r l nov U n rac '011.8 d atalunya, un 
t¡¡rbader enigma. Oral n la forma, acràtic I~ el m,ètccl , fou, diuen, tot on 
en8enyal1 ent. 'n6 qu, ò rat d'aula, no Iw. t 'ngut on Plató ni tan olu
ment on Xen%nt. No és làcil trobar un X lw/ont ni un Plató din8 l cl08 
d un aula. Meny8 difícilment es trobaràn n l'amplitut d'una plaça púúlica. 
Per això, si ò ra re i.ngués a una ciutat d ls no tres temp8, millor ea 
decantaría a é8 er per iodi ta que no pa8 proles or. 

Enlloc d'u1 iàl g o unes morabl en8 rest n p r t ti,IWl i d 
l'en enyament de Francesc Xa 'er Llorel , unes humilí88im coz.leccion8 
d Apunt escolar i un poques re/erencies, totes di8p r8 i insi t màtiques. 

embla que d'aquells h' ha urw. col'lecc'o millor qu les altres, recullida taqui
gràfical7~nt per qui podía ler-lw amb dcble competencia p r la ultura de IOrt8 
i P r la superioritat n l'oti ... col-lecció revi ada, tal volta, d l mestre mat ix. 
P ro aquests apunts, depo'ta a la Biblioteca de la Facnltat de Filo o/ía i 
Lletr d Barcelona, oIr ix I~ de la anys i any , u11.q, manera de 8egrestam nt 
·ncalificabl. o d publicar-lo, però ja olam nt de v'ure'l8,!ta tat r fusada 
ala tudio o de Oatalunya tota autor t%aC ·ó. La publicació dels mat iX08 p r 
la dada Facultat ha estat aTl¡ún cop an neiada: mes el t rr¡,p corra, Pa qüeB 
. Tr' 'tats pa8 el, . tot COI tr 'bue'x a ler er ur que 11,0 h' ha ía n aquest 
al UI . '11.ó l i, nt de trobar aTl¡una excU8a a aquell r lús. 

Mel trelant, . oh int U/I. eritable 'm,peratiu de conci ncia patriotica que 
mana de / r tot el po ible per contribuir a r oldre l enÏfJma inquietadcr 
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de la figura i de la doctrina laurenciana, bò serà que aportem a aquesta obra, 
donant-los en allò que cada un valgui, tants documents, adhuc mediocres, com 
sien susceptibles de donar al problema una mica de llum. Aquest és l'objecte de 
la serie de publicacions que es comença avui, 80ta el nom comú PROLEGOMEN A 

LAURENTIANA. S'inicía amb la d'un8 apunts de càtedra, anònim8, correspo
nent8 a un cur8 e8colar. Es reprodueixen íntegrament i sense altra modificació 
que la d'haver vertit la llengua en que foren consignade8 aque8tes nocion8 a 
aquella altra .amb que havíen e8tat pensades, tant pel catalaní8sim mestre que 
dictava lliçó, com-visiblement-pel deixeple que la recullía; modificació aquesta 
indispensable, si es vol tornar un poc de la vitalitat i escalf primers a un text 
que sense això sembla - pitjor que una momia -la caixa d'una momia. 

Filosofía és eS8encialment dialèctica, és a dir, moviment del pen8ament. A 
aquests apunts, posats en català, els torna encara algún moviment i redevenen 
fins a cert punt, filosofía. Sense això, restaríen en abjecció tan antifilosòfica, 
que tal volta un estudiant amb ells - horresco prospiciens! - s'hi podría 
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