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L'objectiu principal de les següents ratlles és, tal com indica el títol que les 
encap~ala, fer una explanació, des d'un punt de vista constitucional (de la 
Constitució de Cadis de 1812, com veurem), d'un poema de Josep Robreño. 
Exposant-ho breument: el que es pretén és mostrar com el poema +pe trans- 
crivim més endavant- vol ser un petit compendi d'aquell codi i com sols a 
partir dels articles i disposicions constitucionals, i del context histbric en qub 
se situen, podem entendre els versos de la composició. En els tres apartats en 
qui: hem dividit l'estudi -<(Període histbric i ambient de l'bpoca de Robreño,,, 
((Datació del poema,) i el comentari prbpiament dit- confiem que el lector tro- 
bar& justificada la nostra pretensió.' 

Període histbric i ambient de I'kpoca de Robreño2 

El temps que Josep Robreño visqué (1783-1838) se situa entre dos segles i 
dos rbgims: el semifeudal i Xa creixent imposició d'una nova societat burgesa. 
Al~ament de la burgesia en la societat industrial i conseqüent naixen~a del 
proletariat. És el pas de l'absolutisme al constitucionalisme i del despotisme 
il.lustrat al liberalisme; en el camp literari, representa el transit del Neoclassi- 
cisme al Romanticisme. A nivell estatal, és el temps de dos dictadors claus, 
Godoy i Ferran VII, i de dues reines, Maria Lluisa i Maria Cristina, que repre- 
senten, tots quatre, la corrupció i l'ambició de la decadbncia espanyola. 
Temps, també, de dos genis militars, Napoleó i Bolívar, que modificaran les 
fesomies d'Europa i d' Ambrica. 

Moment trist fou aquell en qui: va néixer el nostre autor. S'havien escolat 
una seixantena d'anys de l'ensopegada del 1714 i es vivia sota el pes del De- 
cret de Nova Planta imposat per Felip V. Un país que, culturalment, s'havia 
castellanitzat i desnacionalitzat. 

Josep Robreño neix el 1783 a Barcelona. Fill de Feliu (gravador i fuster) i 
d'Isabel, els quals tingueren cinc fills: Agueda, Eudald, Felip, Maria i Josep. 
Temps de preocupació pel camí que seguia la Guerra Gran, amb les seves mo- 
bilitzacions i els seus exterminis. Dies de la ccproclamació dels drets de l'ho- 
me>>. Temps de bandes de corsaris, d'exilis i de refugiats, en qui: molts som- 
niaven amb Ambrica. Un poble que d ' en~h  del 1714 parlava el catal&, perb 
gairebé no l'escrivia. Aquí Robreño tindr& un paper crucial. 



En territori francbs, Napoleó va fer renunciar Ferran VI1 (un mes després 
d'haver accedit al tron, al mar$ de 1808) a favor del seu pare, Carles IV, i tot 
seguit aquest hagué d'abdicar a favor de Napoleó, ccl'unic que podia establir 
l'ordre a Espanya,,. Napoleó decidí, llavors, que el seu germh gran fos el rei 
d'Espanya amb el títol de Josep I, Josep Napoleó oficialment i cepep (o Pepe) 
Botella>> o <(Rei de Copes>> per al poble, encara que no fos ebri, sinó més aviat 
libidinós, perqub, en no ser-ho de nacions, ho fou de dones. Josep Napoleó, 
doncs, hauri de governar la Constitució dictada per Napoleó a Baiona 
(1808). 

En els temps de la invasió napolebnica, Robreño fou un dels homes més 
populars. 1 ho fou escrivint una part de la seva obra en catali. Aquest fou un 
dels mbrits de Robreño, que, juntament amb Francesc Renart i Anis, va portar 
a escena l'idioma del país, una llengua que la gent parlava perb no llegia. 

En aquella Barcelona tot estava desinflat. Les relacions amb F r a n ~ a  no 
anaven per bon camí, de manera que abans de la invasió napolebnica s'esta- 
va ja en un cert estat de guerra. Pels carrers de la ciutat abundava la gent ne- 
cessitada i de mal viure, i el ceclima)) no podia estar més enrarit. De fet, a la 
darreria del s. XVIII l'economia catalana, la indústria i l'agricultura estaven 
abocades a la rui'na. Es tractava, també, d'una Barcelona covadora de grans 
passions més o menys secretes, perb, sobretot, brfena d'espiritualitat, d'es- 
quena al conreu de les lletres. El sotrac de 1714 havia estat tan fort, que la 
gran flamarada del ressorgiment havia de trigar encara a arribar. Els cata- 
lans, en un període de minimització, després d'una sbrie de caigudes, que 
semblaven imposar-se a ells mateixos, no teníem veus en la prbpia llengua 
que es fessin sentir; d'aquí la importincia de Robreño. Així, amb un panora- 
ma no gens afalagador, era prou clar que tots aquells que volguessin influir 
damunt les masses havien d'emprar la llengua corrompuda i argotitzada del 
poble ciutadi. És, en definitiva, el camí que seguí Robreño, bo i enllestint 
versos a raig fet, amb la major espontanei'tat, sense mirar-s'hi gaire. Endut 
pel seu caricter ingbnit i per la seva inspiració, escrivia, l'un rere l'altre i 
amb una continuitat i una prodigalitat desconegudes, auques, sainets i ro- 
manGos. 

Com assenyala Melcior Font: <<Amb aquesta llengua -la de Robreño- era 
donada a la nostra menestralia de comenGaments de segle passat un teatre pas- 
tat als seus gustos, tot restringit del seu casolanisme, farcit dels seus mateixos 
xaronismes i trasbalsat de les dbries polítiques que l'agitaven. Era, en fi, l'es- 
tampa bigarrada d'un moment.), D'aquesta manera, Robreño va saber inter- 
pretar l'estat d'esperit, l'opinió d'una bpoca i, sobretot, de l'home mitja d'a- 
questa bpoca. 

Mentrestant, Catalunya es va veure obligada a actuar autonbmicament da- 
vant la invasió napolebnica, i a Lleida es constituí la Junta Superior de Catalu- 
nya (juny de 1808), la qual va declarar la guerra al gavatx al crit de (<Déu, Pa- 
tria i Rei)). Mentre el cap i casal de Catalunya queia en poder dels francesos, la 
resta del Principat quedava totalment fora del seu control. Espanya va quedar 
dividida en una mena de satrapies regides i saquejades pels mariscals napo- 



lebnics, els quals rebien ordres directament de l'Emperador, mentre es deixa- 
va el rei Josep Napoleó com a figura decorativa. L'annexió de Catalunya a 
I'imperi francbs i la temptativa d'introduir-hi el codi de Napoleó eren els seus 
objectius principals. 

El 24 de setembre de 1810 hi hagué la inauguració de les Corts de Cadis; 
Corts que hagueren de recollir-se a l'illa de León, resguardada no sols per les 
muralles sinó també per maresmes pantanoses infranquejables pels exkrcits 
enemics. Les Corts es posaren a redactar-hi una constitució amb la qual regir- 
se i per quan fos possible el retorn del sobira reconegut. 

Durant la legislació liberal que sortí de l'illa de l'extrem sud de la Penin- 
sula, la reacció absolutista catalana es refugia a l'illa de Mallorca. Des d'allí 
es condemnava la llibertat d'impremta i es reclamava la restauració de la In- 
quisició en la alnstrucción pastoral>> de 1812, signada pels arquebisbes de 
Tarragona, Barcelona, Lleida, Tortosa i la Seu d'urgell. 

La nova Constitució, amb 384 articles, fou proclamada el dia 19 de marC 
de 18 12, diada de Sant Josep, i per aixb fou coneguda popularment pel nom de 
<<la Pepa>>. Era una constitució centralista i uniformista, a l'estil francbs, que 
recollia les idees de Rousseau (Du contrat social), referent a la sobirania na- 
cional, i les de Montesquieu (L'esprit des lois), sobre la separació dels tres po- 
ders: legislatiu, executiu i judicial. Idees exportades per la Revolució France- 
sa i pel mateix Napoleó. 

Resta el fet de com eren vistos els <<liberals>>, els partidaris de la constitu- 
ció, en la definició de Menéndez y Pelayo: <Liberales: palabra era ésta que 
hasta entonces no había tenido en España otm acepción que la de generoso, 
dadivoso o desprendido, pero que desde aquella temporada gaditana comen- 
zB a designar a 10s que siempre llevaban el nombre de la libertad en 10s la- 
bios, así como ellos dieron en apodar a 10s del bando opuesto con el deni- 
gmnte mote de servi1es.s 

Els <<liberals>>, defensors de la Constitució, cantaven el ctTrágalaz, al crit 
de <<Viva la Pepa>> i <<Llibertat o mort,: 

Trágala o muere, 
tú, servilón, 
tú, que no quieres 
Constitución. 

Trágala, trágala, 
trágala perro; 
trágala, trágala 
que no hay remedio. 

Se acabó el tiempo 
en que se asabn 
cua1 salmonete 
la carne humana. 



Per contra, els ccservils>) absolutistes, contraris a la Constitució, cantaven 
la <<Pitita>>, al crit d'c<Abans morir que llibertat consentir,,: 

Pitita bonita 
con el pío, pío, pon: 
viva Fernando 
y la Inquisicidn. 

Temps agressius i enverinats, els de Robreño, quan aquesta constitució 
gaditana constituia tot el seu bagatge polític i social. O bé, com remarca Joan- 
Lluís Marfany: <<El fet que marca tota la vida de Josep Robreño és la seva de- 
dicació total a la causa del constitucionalisme. Fou un d'aquells homes que 
aparegueren al nostre país durant el primer Trienni Constitucional i que, plens 
d'optimisme i d'exaltació, intentaren, operant moltes vegades per compte 
propi, i amb un entusiasme una mica il.lusori, de resoldre els problemes del 
país, mitjancant les panacees de constitució, llibertat i progrés. Un d'aquells 
homes insubornablement fidels al lema de llibertat, igualtat i fraternitat.,, 

D'acord amb l'esperit d'aquest ({codi sagrat,, o cccodi idolatrat,,, la legisla- 
ció de les Corts de Cadis també fou avan~ada: creació de la Milícia nacional, 
abolició de la tortura i de la Inquisició (no s'abolí, perb, l'esclavitud), supres- 
sió dels gremis i de les senyories, eliminació de les prestacions socials, secula- 
rització dels béns dels ordes religiosos dissolts, llibertat d'impremta, d'indús- 
tria, de comerq i de treball; foment de l'agricultura, reformes fiscal, judicial i 
educativa; divisió territorial, etc. 

A principis de 1812, ataleiat en la invasió de Rússia, Napoleó ja no aspirava, 
de la desgraciada aventura espanyola, sinó a quedar-se amb Catalunya. Dins la 
Península, els francesos sofriren la derrota dels Arapiles; a fora, el desastre de la 
campanya de Rússia. La derrota de Vitbria obliga Josep I a renunciar la corona 
d'Espanya, la qual sols nominalment s'estenia sobre Catalunya, ja que els seus 
governants francesos, amatents a les indicacions expresses de Napoleó, sempre 
actuaren independentment de les ordres de Madrid. Josep I, i Últim, fou tant rei 
de Catalunya com de les Índies, sobre les quals es declarava igualment sobirh. I 
si Catalunya fou la primera ocupada, també fou la darrera a ser alliberada. 

Quant al jove rei Ferran, el qui seria l'atziac Ferran VII, havent hagut 
d'abdicar el 1808, passa la guerra del Francks (1808-1814) en terres franceses 
(Valencay). Barcelona va quedar lliure dels francesos el 28 de maig de 1814; 
posteriorment, i de nou al tron, hi hagué el repudi de Ferran VI1 envers la 
constitució liberal de Cadis: el rei absolut per voluntat divina es nega a ser rei 
constitucional. AnB contra les idees modernes i reformadores; hi hagué trific 
d'influkncies, negocis bruts en les concessions de terres i importacions, i al- 
tres corrupteles administratives. La repressió contra els liberals fou violenta: 
detenció dels principals diputats, condemnes a mort, deportacions, confina- 
ments, etc. Foren sis anys (1814-1820) de reacció i opressió servil. El rbgim 
absolutista s'apressk a restablir la Inquisició. I així es va tomar al rkgim agrari 
semifeudal i tradicional i als antics usos i abusos. 



Els diversos al~aments que s'anaren produint des de 1817, amb ramifica- 
cions dins l'exbrcit, a l'últim atemoriren Ferran VII, i el 1820 es va haver de 
declarar disposat a jurar la constitució de 18 12, ell que havia arribat a decretar 
que no havia existit mai. I, així, vingué el Govern dels ccexiliats)) i els ccpresi- 
diaris,), tal com els segui anomenant Ferran VII. Les Corts espanyoles repe- 
tien la legislació anterior. Aquest Trienni Liberal (1820-1823) marca la revi- 
falla de la indústria del país catal& que ja havia quedat malparada el 1808. Un 
trienni que es dividí en dues etapes: una en qui: predominen els liberals mode- 
rats i una altra en qub predominen els liberals exaltats. El 1823, finalment, 
clos el Trienni, Ferran VI1 intentar2 de fer retrocedir el país fins al període 
pre-constitucional. 

Si ens centrem en la vida de Robreño, podem situar-nos al juliol de 1808, 
quan Barcelona quedh en poder dels francesos. No podem saber exactament 
en quin moment Robreño, temerós de represhlies per part dels francesos, 
amos i senyors de la ciutat, es va traslladar a Reus (ccdespués de vencida la 
oposición que su familia hizo a que dejara su patria>>).3 Probablement fou 
després del descobriment de la conspiració de 1' 1 de maig de 1809, per causa 
de la qual els francesos executaren cinc dels principals conjurats. Es tracta de 
l'anomenat <<complot de 1'Ascensión. Podem pensar que Robreño, per les pro- 
clames exaltades contra els francesos, Napoleó i el rei Josep I incloses al con- 
junt de les seves obres, podia estar involucrat en aquest complot de 1809. Al- 
menys es pot deduir que el va viure de molt a prop per la versió versificada 
que en va donar, segurament a Reus, als <<Lamentos que fa la trista Ciutat de 
Barcelona, contra'ls Francesos y 10 seu Emperador, per les víctimes sacrifica- 
des a sa fúria, barbkie i despotisme, amb 10 responement a cada coplan. No és 
d'estranyar que Robreño s'hagués d'escapar del domini francbs ccpor una es- 
tratagema singular que ya dejó conocer su imaginación despejada y el genio 
emprendedon). I si va sortir de Barcelona cap a Reus, no fou l'únic, ja que és 
sabut que alguns dels conjurats s'escaparen cap a aquella segona ciutat de Ca- 
talunya. Robreño estigué a Reus durant la segona meitat del 1809, el 1810 i 
fins als primers mesos de 181 1. 

Com que les tropes franceses en les següents ofensives ocuparen Reus 
sense quasi resistkncia (2 de maig de 181 I), totes les hipbtesis apunten que 
Robreño devia fugir cap a Tarragona. Aquesta vegada, perb, si que l'atraph el 
setge i assalt de la ciutat tarragonina (28 de juny de 181 1). S'escaph de la de- 
golladissa amb el següent estratagema: << ... ensangrentándose la cara con san- 
gre de varios heridos y muertos, poniéndose una gorra de cuartel y haciéndo- 
se el muerto, y luego se fugó de aquella Ciudad vestido de cura)). Llavors torna 
a Barcelona, i d'allí s'embarck a Mallorca. Cal creure, perb, que els seus viat- 
ges a Mallorca foren visites familiars al seu germh, i de curta durada. 

A Robreño, tot i ser un liberal exaltat, el trobem sempre molt responsable 
dels seus deures envers la família, i potser foren motius familiars els que el fe- 
ren tornar a Barcelona i acceptar el que fos. Perb, al cap de l'any, en declinar 
els &xits francesos, Robreño torn2 a carregar amb fulls anbnims. També se les 
emprengué reiteradament contra I'Emperador i Pepe Botella en els seus ver- 



sos de paper d'estrassa, arrenglerats en di:cimes que segurament per les places 
i firals es llegien d'amagat i amb fru'ició, com tota cosa prohibida. 

L'etapa de 181 1 a 1823, la podem dividir en tres fases. Els anys 181 1- 
1814 foren anys francesos, en qui: Robreño interpretava papers de gracioso. 
El període 18 15-1 820 fou d'absolutisme, en qui: devia seguir de cbmic i coris- 
ta al teatre sense ficar-se en política, ja que era forqa perillós, molt més que es- 
criure fulls contra els invasors napolebnics. No va deixar de fer la deguda pro- 
testa, denunciant els abusos i les injustícies d'aquesta bpoca vil, més que 
servil, quan es pogué desfogar en el tercer període (1820-1823), anys consti- 
tucionals. Durant aquest trienni va escriure: <<Gran (o efica~) remei per 10s po- 
bles que no vulguian la constitució>> i, de ben segur, el poema que comenta- 
rem, <(Conversa entre 10 bon rector y un seu feligres, nomenat Sagimon, molt 
util y profitosa á tota clase de personas; la que pot servir de guia per viurer 
constitucional y ~hristianarnenb.~ 

El Trienni Liberal representava el triomf de les aspiracions polítiques de 
Robreño. A Barcelona, la proclamació de la constitució gaditana (suspesa des 
del 1814) tingué lloc entre el 10 i 1'11 de mar$ del 1820. I comen~a la guerra 
d'improperis dels uns contra els altres, els constitucionalistes i els anticonsti- 
tucionalistes. 

El 1821 fou un any de gran activitat literkia partidista per a Robreño. El 
1822 fou empresonat per pocs mesos (pels aldarulls dels exaltats del 24 de fe- 
brer de 1822). Aquest any, que es presentava amb mals auguris per a Robreño, 
marca el seu inici en la carrera d'autor teatral. En 1822-1823 va estrenar una 
vintena d'obres. Apuntar, finalment, que dins el Trienni Constitucional segu- 
rament Robreño concorregué les societats patribtiques, com la Sociedad Pa- 
triótica Barcinonense de Buenos Amigos, la qual inaugura citedres d'Ideolo- 
gia i de Dret natural, a més de donar classes de Constitució. 

Datació del poema 

Partim de diferents premisses: d'entrada el fet que el poema és escrit en 
catala. Aixb ens porta a una consideració de lloc: sembla lbgic -bé que no dei- 
xa de ser-ho relativament- que les composicions en catala de Robreño hagin 
estat escrites en terres catalanes, sobretot si atenem la peculiar espontanei'tat 
de Robreño a l'hora de compondre els seus versos, sempre dirigits a un públic 
determinat al qual vol influir, informar o simplement divertir. Essent, doncs, 
un poema en catala, el públic del moment de la composició, que és a qui anava 
destinat, també devia ser-ho. D'aquesta manera, cal que situem el poema als 
períodes en qui: Robreño fou al Principat. 

Una segona premissa és el fet que el tema principal del poema sigui <<la 
Constitució>>. Situant cronolbgicament la vida de Robreño (1783-1838), ob- 
servem que es desenvolupa al llarg de dos períodes de la histbria espanyola 
que es diferencien segons el seu caire constitucional: el primer se situa als ini- 
cis del constitucionalisme a Espanya, on trobem la Constitució de Baiona 



(1808) i la Constitució de Cadis (1812); al segon tenen lloc les etapes d'abso- 
lutisme i liberalisme, i en ell, després de derogacions i promulgacions d'aque- 
lla Constitució de Cadis, trobem -a part de 1'Estatuto Real de 1834- la Consti- 
tución de la Monarquia española del 18 de juny de 1837. Aixi, foren tres les 
constitucions -prbpiament dites i en sentit estricte- vigents durant la vida de 
Robreño. Atenent el punt que la composició ha d'haver estat escrita en terres 
catalanes, podem eliminar la darrera de les constitucions, perqub el 1837 -da- 
ta de la seva promulgació- el nostre autor ja feia un any que s'havia embarcat 
cap a Amkrica (on moriria). En queden, doncs, dues: la de Baiona i la de 
Cadis. 

La Constitució de Baiona fou un text legal aprovat en aquesta localitat per 
una assemblea de notables (qualificada de <<Corts>>) al juny-juliol de 1808. 
Aquest text reconeixia -després de les abdicacions de Ferran VI1 i Carles IV, 
forc;ades per Napoleó- Josep Bonaparte com a rei d'Espanya, i intentava 
atreure cap a ell la confianc;a del poble. Si llegim, perb, els versos II:269-274 
del poema,5 hi queda ben palesa l'oposició de Robreño a Josep I (vegeu, a 
més, l'apartat <<Període histbric ... >>). Per tant, si s'oposava al germh de Napo- 
leó, també s'oposava a la seva constitució, i com que el poema lloa i no blas- 
ma una constitució, hem de descartar el codi de Baiona i quedar-nos amb el de 
Cadis com a motiu del poema. 

Podem, doncs, de moment, situar el poema en un període no anterior al 
marc; de 1812 (data de la promulgació de la Constitució de Cadis) ni posterior 
al 1836 (any en qub Robreño s'embarch cap a Ambrica). Si tornem el poema, 
comprovarem que s'hi tracta la constitució com una llei que esta en vigbncia 
(vid. vv. I:115-134, remarcant-hi el mot (<ara>> oposat a <<antes>>). Aixi, podem 
situar el text en els períodes en qui: la Constitució de Cadis fou vigent: 1812- 
1814 (aquest últim any és el del Manifiesto sobre la abrogación del régimen 
Constitucional de Ferran VII) i 1820-1823 (anys del Manifiesto regio sobre 
aceptación del triunfo constitucional i del Manifiesto regio sobre nulidad de 
10 hecho en el trienio constitucional, respectivament 4poca  anomenada 
<<Trienni Constitucional>>-). Ambdós períodes s'adiuen amb la premissa de la 
composició del poema en terres catalanes, perqd, com es llegeix als d p u n -  
tes biográficos de José Robveño>> inclosos en la compilació de les seves poe- 
sies: <<...en 1811 vino contratado para el teatro de Barcelona (...). Estuvo en 
este teatro hasta el año 1823>>. 

Cal llegir, llavors, els versos II:275-278. Es refereixen a Ferran VI1 (rei 
dYEspanya els anys 1808 i 1814-1833) i diuen que fou aclamat durant la seva 
absbncia -decretada per Napoleó, que l'envia a Valenc;ay, el 1808- i durant la 
seva presbncia -a partir de la seva tornada, acabada la guerra contra Napoleó, 
al marc; de l'any 1814. Aixi doncs, el poema no pot ser anterior al retorn de 
Ferran VI1 (marc; de 1814); i ens queda, del primer període de vigbncia de la 
constitució (18 12-1 8 14), amb prou feines dos mesos de possible datació: del 
marc; (data del retorn del reu) al 4 de maig (data del Manifiesto d'abrogació). 
L'escriptura del poema en aquest curt període de temps sembla més que im- 
probable. Sobretot si llegim els versos I:226-227 (<<¿quins grans fruits habem 



lograt 1 am un añ que se sosté?>>), en qui: sembla clar que ccse sosté>> es refereix 
a la constitució (no hi ha cap altre antecedent als versos anteriors que s'escai- 
gui a aquest context; i cal també tenir en compte que tota la primera part del 
poema, Robreño la dedica a destacar els avantatges del ccdesprés>> de la consti- 
tució respecte a l'ccabans>>); consegüentment, el poema ha d'haver estat escrit, 
parlant en termes aproximatius, ccun any>> després de l'aprovació del codi. I no 
pot ser durant el curt període  mar^-maig de 1814 perqui: han passat dos anys 
des de la promulgació. Cal situar-se, doncs, a l'etapa 1820-1823, i podem con- 
siderar el poema escrit, aproximadament, l'any 1821. 

D'altra banda, pot considerar-se la possibilitat que entre la redacció de les 
dues parts del poema hi hagi un cert espai de temps, és a dir, que no hagin estat 
escrites contiguament. Es dedueix per diferents motius, com ara el fet que en 
la primera part, en parlar d'una possible invasió russa, s'hi diu que els rumors 
els situen com si ja fossin a la frontera, i en la segona part es remarca que fa 
temps que no se'n sent a parlar. O també pel canvi d'actitud de Sagimon entre 
les dues parts del poema: en la primera, encara indecís respecte als beneficis 
de la constitució, i en la segona, ja plenament convengut. I aixi trobaríem al- 
tres detalls en el mateix sentiL6 

Transcripció i comentari del poema7 

Transcrivim a continuació íntegrament i amb total fidelitat (amb l'excep- 
ció d'unes poques errades tipogrhfiques evidents) el text del poema que apa- 
reix a l'edició de les Obraspoéticas de José Robreño (Barcelona, Editorial A. 
Oliveres, 1855, pp. 327-350). Les dades que, en els comentaris, aportem sobre 
les Corts i la Constitució de Cadis, aixi com la transcripció de diversos dels 
seus articles, provenen dels següents textos: Constitucidn política de la Mo- 
nnrqziía española promulgada en Cádiz a 19 de marzo de IS12 (Barcelona, 
Imprenta nacional de A. Gaspar y C. Calle de la Plateria, 1836); Enric JARD~,  
Els catalans de les Corts de Cadis (Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 1963, ja 
esmentat); i Enrique TIERNO GALVAS, Actas de las Cortes de Ccídiz (2 volums, 
Madrid, Taurus Ediciones, 1964). 

Notes 

1. Malgrat que la responsabilitat de l'article, la compartim els qui el signem, remarquem 
que el primer apartat ha estat redactat per Marc Lluch i els altres dos per Jordi Ma16. 

2. Les fonts d'aquesta introducció histbrica són, principalment: Antoni ELIAS DE MOLINS, 
Diccionario biogrdfico y bibliogrcífico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX, Barce- 



lona 1895; Melcior FONT, El teatre catalb anterior a Pitarra, Barcelona, Editorial Barcino, 
1928; Enric JARD~, Els catalans de les Corts de Cadis, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 
1963; Rodolf LLORENS I JORDANA, Josep Robreño. El nou concepte de la Renaixenca, Barce- 
lona, Editorial Ariel, 1981; Joan-Lluís MARFANY, Josep Robrenyo. Teatre revolucionari, 
Barcelona, Edicions 62, 1965; Josep M. POBLET, Josep Robrenyo. Comediant, escriptor i re- 
vohcionari, Barcelona, Editorial Milli, 1980; José ROBRENO, Obrus poéticas, Barcelona, 
Editorial A. Oliveres, 1855 (inclou uns (4puntes biogrúficos de JoséRobreAo>>). 

3. Aquesta i les dues citacions que segueixen provenen dels <Apuntes biogrúficos de José 
Robreñon que encapqalen l'edició de les seves Obraspoéticas. 

4. Aquest gbnere polttic de la <<conversa, -en el cas del poema que ens ocupa, escrit en 
forma de romanq amb rima variable- se situa en la línia de les composicions que al País Va- 
lencih, del s. XV enqi, i sobretot als SS. XVII-XVIII, s'anomenaven ~~col~loquis>>, baldament 
el caricter oral i breu d'aquestes contrasti amb el caricter imprbs i de més extensió de les pe- 
ces compostes al Principat i a les Illes. Eren obres generalment d'autors populars i -com que- 
da palbs a la composició que tractarem- utenien una funció informativa, satírica, o bé de pro- 
paganda ideolbgica, per exemple, durant la Guerra del Francbs o en les lluites dinistiques del 
XIXx (RIQ~ER/COMAS/MOLAS, Histbria de la literatura catalana, vol. VIII, Barcelona, Edi- 
torial Ariel, 1986, p. 16). 

5. Les xifres romanes indiquen la primera o la segona part en qub és dividida la composi- 
ció. 

6. Som conscients que alguns dels arguments en qub es basa la datació esdevenen evi- 
dents, i per tant prescindibles, quan, a través del comentari, queda ben clara la filiació del poe- 
ma a la Constitució de Cadis i no a cap altra. Pero, tot i així, hem preferit de mantenir tota la 
disquisició sobre la data, ja que fou el punt de partenGa que ens encamini definitivament cap a 
la correcta comprensió del poema. 

7. Ens servirem de les següents abreviatures: com. = comentari; [R] = Rector [S] = Sagi- 
mon (com que es tracta d'un poema dialogat, indiquem quin dels personatges parla als versos 
comentats); art. = article (de la constitució). Anteposem al número dels versos les xifres ro- 
manes 1-11 segons que es tracti de versos de la primera o la segona part del poema. 



CONVERSA 

ENTRE L 0  BON RECTOR Y UN SEU FELIGRES, NOMENAT SAGI- 
MON, MOLT UTIL Y PROFITOSA A TOTA CLASE DE PERSONAS; LA 
QUE POT SERVIR DE GUIA PER VIURER CONSTITUCIONAL Y 
CHRISTIANAMENT. 

Si vols viure sense temor 
y ben christianament 
segueix 10 concell prudent 
que t' dara 1' senyor rector. 

DIALOGO 

Sagirnon. Deu 10 guart señor rector, 5 
vuste que es un home entés, 
de aquells quen diem de pes, 
sabi y bon predicador: 
vusté que á tots ab amor 
instrubix ama y socorra; 
vuste que tot ho recorra 
ab lo objecte de saber, 
¿no m' dira lo que vé ha ser 
esta nova lley que corra?' 

Rector. Sagimon tu deus parlar 
de nostra constitucio, 
y es la mia obligacio 
á tot 10 poble enterar: 
pero tu me has de informar 
10 que de ella hagias oit, 20 
10 be, 6 10 mal que te han dit; 
que jo sense repucnancia 
prometo per ta ganancia 
deixarte ben instruit. 

Sagimon. Jo li diré, se asegura 
que aquesta constitucio, 
es contra religio 
que tenim tan clara y pura: 
axó am un home lo apura 

1.1: 14 [S] <(nova lleyr -Aquest vers serveix a l'autor per introduir el lcctor dins la temh- 
tica constitucional, que serh la bhsica en tot el poema. El fet que l'anomeni alleyn (com als 
versos I:60 i I:117) s'interpreta -a més de com un recurs per evitar la repetici6 del mot Consti- 
tució- com la significació que tenia per al poble aquest codi: era la llei dictada per ser obelda i 
que els indicava la manera com havien de viure. 



y fa estar molt anguniós 30 
perque si com dihuen fos, 
Deu del cel se irritaria, 
y es segur que enviaria 
un castich mol rigurós. 

Rector. Homa benabenturat 
á qui ab tanta injusticia 
la refinada malicia 
seduir ha procurat: 
no siguias preocupat 
escoltam arn atenció: 
la sabia Constitucio 
mana, aproba, regoneix, 
y castiga á quil infringeix 
nostra santa religio. 
Mirat ella esta fundada 
baix las maximas divinas, 
y las mes santas doctrinas 
de nostra historia sagrada. 
La veritat revelada 
jnons fa precisa mencio 50 
que Deu premiar6 al bo 
y 10 mal castigar6 
pero que may usará 
de la menor distincio? 
¿No sabem que igualment neix 55 
10 princep y 10 pastor, 
y que iguals som en la mort 
que ab res se distingeix? 
la Constitucio al mateix; 
devan la ley es igual 
10 bisbe, 10 menestral, 
10 pobre necesitat, 
10 señor mes potentat, 
10 soldat, y el general.2 

2. I:60-64 [R] -Aquest punt de la igualtat de tots els espanyols davant la <<lleyn es troba 
reflectit, per exemple, a l'últim parigraf de la Constitució de Cadis: <Por tanto mandarnos n 
toclos 10s Esparioles nuestros slíbditos, de cualquier clctse y cor~dición que sean, que hayan y 
glcccrden la Corlstitución ... s;  i, principalment, en els dos primers capítols: .De la Nació11 Es- 
pariolau i aDe 10s Espafiolesw, on es parla reiteradament de (dodos 10s españolt.su i ntodo es- 
pario6. Potser els punts més efectius en aquest aspecte són al codi penal, perquk el que s'hi 
intenta és que tots els espanyols siguin iguals davant la llei. Cal no oblidar, tanmateix, que una 
constitució com aquesta no deixa de ser una utopia, o, com millor diu Tierno Galván, una 
upseudoutopía, entendiendo por pse~cdoutopía la rerlovación ideológico-politica cuya acción 



Los ministros de justicia 65 
son de ella administradors 
pero no poden fer tors 
per interes ni malicia 
no pot la infame codicia 
atropellar 10 ignocent; 70 
com antes veyan vilment 
que 10s mes richs la compraban, 
y 10s jutges la aplicaban 
á 10s pobres ~o lament .~  

Sagimon. Tot axó me apar mol be 75 
bona es aquesta igualtat 
pero i y  tanta llibertat 
que dihuen que toton te?4 
miria viurer sense fre 
no pot ser seño rector, 80 
1' home que no te temor 
es 10 centro de tot vici; 
y ell se busca 1' precipici 
que 1' condueix á la mort. 

Rector. No, Sagimon axó no, 85 
no es tanta la llibertat 
que benigne ha señalat 
la sabia Con~titucio;~ 

sobre 10s hechos estú mn trzinitr~izada y es tan letzta que sólo una lat-ga perspectiva históricn 
pertizite slt vccloración real*. És a dir, que aquesta igualtat que es pregona sols seria aconse- 
guida -si s'assolis- en un molt llarg termini. 

3. I:65-74 [R] -Aquests versos són una continuació del tema expressat als anteriors. Si es 
volia aconseguir un equilibri en el sistema administrador de justícia calia una revisió comple- 
ta del corromput engranatge dels tribunals (que d'un temps en@ afavoria els rics en pe judici 
dels pobres). Fruit d'aixb és I'article 255: <El sobomo, el cohecho y la prevaricación cle 10s 
mugistrudos y jueces producen acciótz popular corltra 10s que 10s cometan. w Solament aixi 
-juntament amb els comentaris que hem fet dels versos anteriors- es podria entendre l'art. 
280: aNo se podrú privar a ninglín español del derecho de tenninar s~ts dferencias por medio 
cle jueces n'rbitros, elegidos por ambus partes., La Constitució volia que la justícia fos igual 
per a tots; era necessari, doncs, destruir el pervertit i viciat codi anterior i fomentar-ne un de 
nou, just i equitatiu. 

4. I:77-78 (S) - Respecte a aquesta idea de la allibertat,, vegeu el comentari als versos 
I:85-88, irlfra. 

5. I:85-88 [R] *tanta llibertat,, -El concepte de llibertat és una de les moltes idees provi- 
nents de la influkncia de la Revolució Francesa. La Constitució establí un regim avanGat dins 
els principis sagrats d'igualtat, llibertat, seguretat i propietat, i fou el cavall de batalla dels li- 
berals durant les dkcades següents. Robreño introdueix aquest atanta Ilibertatn, primer ex- 
pressat per Sagimon com si fos una cosa dolenta, i després rectificat favorablement pel rector, 
perquk els servils absolutistes tenien com a crit <Abans morir que llibertat consentir!,, men- 
tre que els liberals la defensaven al crit de {(Llibertat o mort!>. 



posa per obligació 
que siguem bons christians 90 
apostólichs y  roman^:^ 
10s que axis no prosedeixen, 
ni noms de españols mereixen 
y menos de c iu tadan~.~ 
Encara que liberals, 95 
y nons poden oprimir, 
not vensias que vulgia dir 
que som com 10s anirnak8 
tindran son castich 10s mals 
que ofenguian la religió; 1 O0 
es cert no hi ha inquis i~io ,~  
y que no s' donan martiris;1° 
pero no falten presidis, 
y casas de correccio." 

6.  I:89-91 [R] -La qüestió religiosa fou un punt fonamental en la discussió de la Constitu- 
ció (com també ho fou en la ideologia de Robreño). Per aixb, i de forma taxativa, sols un article 
integra el capítol nDe la Religiónx, redactat d'una forma concisa i en termes contundents: <<La 
religión de la Nación española es y serúperpetuamente la cat6lica, apostólica, rornana, única 
verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier 
0tra.s En aquest article trobem la justificació a versos com I:41-44 o també I:99-100. 

7. I:92-94 [R] aespaííols)>, <<ciutadans>> - Gran importincia tenen aquests dos conceptes 
dins la constitució gaditana, fins al punt que a cadascun li és dedicat un capítol. Referent al 
primer hi ha cinc articles en els quals s'imposen les obligacions que comporta el fet de ser 
aespaííob: amor a la pitria, ser fidel a la constitució, contribuir a les despeses de I'Estat, de- 
fensar la pitria amb les armes si és necessari, etc. Quant als <<ciutadans,, el punt és tractat més 
aviat com una qüestió del codi civil. Al llarg de nou articles s'indica qui pot ser considerat 
wiutadb,  ja sigui espanyol o estranger, els drets de qu8 pot gaudir i com es pot perdre o ad- 
quirir aquesta condició de ciutadi, etc. La importincia d'ambdós conceptes es remunta als co- 
dis de 1'8poca dels romans, i amb les Corts de Cadis experimentaran una revaloració (sense 
que aixb vulgui dir que no ho haguessin estat també abans). D'aqui que Robreño els citi com a 
representatius de tothom qui compleixi amb la Constitució. 

8. I:95-98 [R] <<liberals)) - Vegeu l'apartat <<Període histbricn. 
9. I:101 [R] - Es pot dir que el decret d'abolició del Santo Oficio de la Inq~cisiciótl és el 

coronament de l'obra de renovació de les Corts de Cadis. El seu debat es prolongi del desem- 
bre de 1812 al gener de l'any següent, i fou el punt més conflictiu de les Corts perqu8 el tribu- 
nal de la Inquisició era una pedra de toc tant per als seus defensors com per als seus enemics, 
aixb és: per a la fendencia reaccioniria i per a la liberal. El seu enderrocament representi el 
punt final de la tradició jurídica-política de la cultura barroca a Espanya. 

10. I:102 [R] - Durant tot el mes d'abril del 181 1 s'allargi la deliberació d'aquest tema, 
que al final quedh sentenciat, assenyadament, en l'article 303: <<No se usará nunca del tor- 
rnento ni de [os apremios.v 

11. I: 103-104 [R] - La qüestió de les presons i I'empresonament dels detinguts fou trac- 
tada amb gran precaució i mesura. Pel que fa a les presons, és representatiu I'art. 297 de la 
Constitució, que indica que les presons serveixen <<para aseglirar y no para molestar a 10s 



La llibertat sols se enten 105 
perque totom puguia obrar 
sense trabas, y aclarar 
10s llums del enteniment: 
es dir pot dir 10 que sen 
per 10 be de la Nacio, 110 
pot escriurer ab raho 
10 be 6 10 mal que coneix, 
y notar si algu infringeix 
la nostra Constit~cio. '~ 
Tambe tenim llibertat 115 
perque ara al mateix rey 
se ha subgectat á la lley 
y no hi ha arbitrarietat:13 
vervigracia un acendat 
tenia un arbre mol bo, 120 
pero una real comisio, 
una erra li posaba, 
y sense arbre se quedaba 
á la millor ocasio. 
Ara ets libre, y pots sembrar 125 
tot 10 que t' donia la gana 
perque ab 10 teu ningu mana 
ni compte auras de donar: 
antes fins per treballar 

presos)). Quant a l'empresonament, el tema és més complex: calien certs <<requisitsn per pro- 
cedir a tal acció. L'art. 287, per exemple, diu: (<Nit~gún español podrá serpreso, sin que pre- 
cedci i~lfort?~aciÓn sumaria del hechow; o l'art. 290: (rel c~rrestado antes de serpuesto en pri- 
s i ó ~  será pmsentado uljuez (. . .)para que le reciha declamción. B 

12. I: 109-1 14 [R] - Es fa referkncia clarament al que es podria anomenar una allibertat 
d'expressiós, concretada en els darrers versos en una allibertat d'escriptura)), és a dir, llibertat 
d'impremta. El projecte (també anomenat <<decreta a les *Actes de les Corts de Cadis,), i 
<<llei, en l'última sessió) de la llibertat d'impremta fou debatut en diferents reunions que es 
prolongaren del 16 d'octubre de 1810 al 5 de novembre del mateix any, dia en qub es deter- 
mini conclbs el debat. Sobre un projecte de 2l articles en foren aprovats 20 -amb les conse- 
güents modificacions resultants de les deliberacions-, en els quals s'expressa la llibertat d'es- 
criure, imprimir o publicar les idees polítiques que es vulgui, com també la creació d'una 
Junta Suprema de Censura per garantir la llibertat d'impremta i, alhora, contenir el seu abús. 
Aquesta llibertat d'impremta, nogensmenys, era només una llibertat d'cxpressió política, 
perb no religiosa. 

13. I: 1 15-1 18 [R] - Al.ludeix al Manifest del 10 de marc; de 1820, sobre l'acceptació reial 
de la Constitució (vegeu I'apartat <<Datació>). Amb el terme <<arbitrarietat)> s'entén la forma 
d'actuar -governar- que no atén sinó la prbpia voluntat o capritx, i que és contrkia a la justi- 
cia, la raó, les lleis, etc. El Rector s'esti referint, en esmentar que ja ano hi ha arbitrarictat,, a 
l'absolutisme de Ferran VII. 



necesitaban llicencia; 
ara tenim preenlinencia 
de fer tot 10 que volem, 
ey se enten mentras paguem 
á proporcio de la herencia. 
Tenim plenas facultats 
per elegir entre tots 
á plur[al]itat de vots 
de las Corts 10s diputats:14 
aquestos homens sensants 
cada hu de un ram enten;15 
y com que tenen present 
de son pais 10 que vehuan 
alli ho consultan y trehuan 
10 que no es convenient. 

Sagimon. ¿Li apar cosa regular 
que suprimeixian convents, 
y que 10s prenguian 10s bens 
que han sapigut conservar?16 
jtans frares hem de mirar 
que habent tingut vocacio, 150 
de abrasar la religio 
am uns fins 10s mes devots, 
no puguian segir sos vots, 
y sa santa inclinacio? 

14. I:135-138 [R] -Per explicar aquests versos, cal cercar, dins la Constitució, els capí- 
tols 11, IiI, IV i V del tercer epígraf: (<De las Cortes,. El nomenament de diputats segueix tot 
un curs que s'inicia a l'art. 34: ((Para la elección de 10s diputados de Corres se celebrarán 
juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia. w Robreño, amb els mots del Rec- 
tor, es refereix a les de parrbquia, formades per ~ t o d o s  10s citidadanos avecindados y residen- 
tes en el territori0 de la parroquia respectivax. D'aquí, del vot d'gentre tots,,, sorgien els 
electors parroquials (un cada dos-cents verns) que formarien les <<juntes de partitn, i així suc- 
cessivament. Pretenia ser un sistema democrhtic. 

15. I:139-140 [R] -La <<innovació, que comportaren les Corts de Cadis <<consistí en el 
fet que uns homes pertanyents, en llur major part, a classes socials que mai no havien tingut 
cap participació en les funcions rectores del país, s'atribui'ssin la tasca de discutir i aprovar les 
lleis,, (E. Jardí). Segons Tiemo Galván, les Corts de Cadis estaven constitui'des, aproximada- 
ment, per 90 eclesiastics, 56 advocats, 15 catedrhtics, 39 militars, 49 funcionaris, 14 nobles, 8 
comerciants i 20 diputats no professionalitzables, perb en la seva majoria intel.lectuals. (La 
composició de les Corts que dóna Enric Jardí difereix, bé que no significativament, de la de 
Tiemo Galván: 97 eclesihstics (entre els quals hi havia cinc bisbes), 60 advocats, 17 catedrl- 
tics, 39 militars, 55 funcionaris, 8 aristbcrates, 15 propietaris, 5 comerciants, 4 escriptors i 2 
metges.) 

16. I: 145-148 [S] - Sagimon introdueix aquí un dels temes en qul: més s'enderiava Ro- 
breño: els religiosos. Els versos següents es dediquen a desenvolupar-10. 



Ahi mateix va pasar 155 
un de aquestos suprimits, 
jnos va deixar aturdits 
del modo ques va esplicar! 
á tots nos va fer plorar 
y á les pedras entemia, 
del modo que persuadia 
que ya no tenim gobern, 
y la boca del infern 
per tot España se obria. 

Rector. Sagimon en cuant axó 165 
tots debem considerar 
que mols sense treballar 
se xupaban la Nacio: 
para un poch la refleccio, 
y digas ¿de que servian 170 
una gent que no asistian 
abministran sagramens, 
y tans magnifichs convens 
per son recreo tenian? 
Cuans ab capa religiosa 175 
virtut santa aparentaban 
y 10 que mes apreciaban, 
era vida tan ociosa: 
cuanta casta, y opura esposa ...I7 
pero axó aqui no ve al cas, 180 
tornem Sagimon atras 
ab nostre conversacio 
deixem la murmuracio 
que 1' dimoni si fa gras. 
~Pensas que perque redueixen 185 
mols frares que per axó 
ya no hi aurá religio? 
pues molt mal te persuadeixen; 

17. I: 165-179 [R] - L'explicació a aquesta <<presa)> de béns eclesiistics, a qub fa referbn- 
cia el poema, cal anar a cercar-la dins les actes de les Corts. La preciria situació econbmica 
que patia el país (a la primera dbcada del 1800) for@ la formació d'una comissió eclesiistica 
que dictaminés sobre les ~alhajas,) (preferim de no traduir el mot, perqub, segons es dedueix 
de les actes, indica tant joiells i joies com calzes i altres objectes sacres) que podrien ser tretes 
dels temples per socórrer les necessitats de la guerra -sense atemptar la immunitat eclesiisti- 
ca. Un dels punts en qub se centri la discussió fou, en la sessió del dia 3 de maig de 181 1, so- 
bre si havia de ser aquesta comissió esmentada, o bé els bisbes mateixos de cada bisbat, els 
qui donessin dictamen sobre quines i quantes nallzajas)> calia que fossin cedides per cada es- 
glésia i catedral. 



si 10s tals disminueixen 
párrocos aumentaran, 
nous vicaris crearan; 
y 10s devots christians 
moltissim millor que abans 
10s sans sagramens rebran.18 
Cuan pobles, y bastán grans, 195 
veuras que frares no hi ha, 
y ya 1' s pots escudriña 
veuras si son bons cristians: 
y cuans, y cuans añs abans 
quels frares nos coneixian 200 
10s cristians ya tenian 
tan ferma la religio 
que si venia ocasio 
per defensarla morian. 
Si en una casa nasqueses, 
y erau nou per heretar, 
y tres sense treballar 
de continuamen vegeses: 
es presis te incomodeses, 
y solteses 10 temor 
dient: axó no seiior, 
no es 10 que Deu nos mani 
perque á tots nos destiná 
á viurer de la suor. 
La tal casa se atrasaba 
y anaba insensiblement, 
de dia, en dia, perden, 
á fins que se arruinaba 
fill meu la nostra Nacio: 
ya no tenia opinio 
ni credit, y era mirada 

18. I:185-194 [R] -Segueixen, temlticament, els versos anteriors comentats. En conjunt 
donen una imatge d'un Robreño ((menjacapellansu. R. Llorens s'apressa a desmentir aquesta 
idea posant, a més, aquests mateixos versos com a exemple. I, de fet, és simptomltic el fet que 
els versos I:264-269 tinguin una nota del compilador de l'obra poktica de Robreño, en la qual 
s'aclareix que les crítiques van dirigides sols als eclesilstics <(que pertorben la quietutn. En 
realitat, Robreño bescantava principalment els capellans i frares que es canviaven a trabucai- 
res del tron quan (<mudaven el manteu per la capa militar i agafant el trabuc es dedicaven a 
dar-se-la de taumaturg* (R. Llorens). Com ell mateix els qualifica als versos I:282-283: ano 
són ministres de pau / sino ministres de guerra,). D'altra banda, no deixa de ser significatiu el 
fet que sigui precisament un capelll (el Rector) el qui, dins el poema, instrueixi sobre la Cons- 
titució i la defensi. 



la España, com olvidada 
sense representacio. 

Sagimon. Señor rector pero be, 
diguia ¿que habem abansat? 225 
¿quins grans fruits habem lograt 
am un añ que se s ~ s t é ? ' ~  
menja y beu aquell que té, 
y 10 qui no té, badalla 
guanya poch el que traballa, 230 
y mols sen van á pasetx; 
señor rector, jo no vetx 
que haguem guanyat una malla.'O 

Rector. Prou Sagimon hem guantyat, 
á pesar de alguns bribons 235 
que han mogut conspiracions 
y nos han incomodat: 
prou es un altre 10 estat, 
si alguns ho comprenguesen 
pero mols voldria fesen 240 
obras de sabiduria, 
y que ab 10 discurs de un dia 
10s efectes ja s' vegesen. 
Tu alguns arbres has plantat 
digasme cuan ratos mals 245 
cuans cuidados, cuan jornals, 
ferlos creixer te ha costat? 
y antes 10 fruit no han donat 
no has tingut grosa paciencia? 
pues deixa fer; la esperiencia 250 
Sagimon veurer fará, 
que un gran fruit nos donara 
10 arbre de la ciencia. 
Deixel creixer y espurgar 
que es 10 que mes li conve, 255 
que fruits abundans prou té 

19. I:225-227 [S] -Aquests versos són importants per a la datació del poema. Vegeu l'a- 
partat en qüestió. 

20. 1225.233 [S] - Sagimon expressa, aquí, els seus dubtes respecte als avantatges que 
se suposa que ha aportat la Constitució, als quals replicari tot seguit el Rector en demanar 
més temps perquk els efectes de la seva aplicació puguin ser més visibles. La comparació en- 
tre aquests dubtes de Sagimon a la primera part del poema i la seva completa convicció a la 
segona (veg. vv. II:39-44) posa de manifest la progressió del poema entre l'una i l'altra i re- 
forcen la hipbtesi que entre la composició d'ambdues parts ha transcorregut un cert temps 
(vegeu l'apartat <Datació)>). 



10 tal arbre per donar:21 
sabs 10 que habem de clamar, 
que 10 espurguian abiat; 
malas brancas ha abundat 
pues alsem tots 10s clamors, 
demanin espurgadors 
que gastian activitat. 

Sagimon. ¿No hi ha subgectes mols grans 
que fan veurer anem mal 265 
y estos son en general 
bisbes, frares, capellans, 
abats, monjas, sagristans 
y gent á ells arrimada?22 
ja veu vuste que animada 
deuria estar de un bon zel 
pues conduirnos al cel 
te la obligacio posada. 

Rector. Aquesta gent Sagimon 
que com tu dius procedeixen 275 
10s preceptes no obeixen 
que don6 10 Autor del mon: 
perjuros, injustos, son 
pe[r]judicials á la terra 
qui 10s creu crégasme que erra 280 
pues es precis que notau 
no son ministres de pau 
sino ministres de guerra. 
Si axis com suprimiran 
tan monstruosas prebendas 285 
10s aumentassen las rendas 
no declamarian tan 
no anirian exorrtan 
contra la Constitucio, 
dirian que es 10 mes bo 
y á 10s que la infri[n]girian 
de segur 10s tirarian 

21. I:234-257 [R] -Aquests versos són una mena de pronbstic, més esperanqador, tanma- 
teix, de la qualificació que dóna Tierno Galván a la Constitució de <pseudoutopías (vegeu el 
comentari als versos I:60-64). 

22. A peu de phgina de l'edició consta la següent nota del compilador, en referbncia 
als religiosos de qub parla Robreño: <<De estos no se han de entendrer tots, solament 10s 
que pertorban la quietut., Respecte als vv. I:264-269 [S], vegeu el comentari als versos 
I:185-194. 



una esc or nu ni caci^.^^ 
No fasias de res cabal, 
hi ha gent mol pervertidora 295 
á la humanitat traidora 
y a la Nacio desleal; 
no aman 10 be general 
sols 10 be particular; 
Sagimon te has de guardar 300 
de aquestos vils sediciosos 
que sols per viurer ociosos 
volen la patria arruinar. 

Sagimon. Sab també 10 ques murumura 
quels rusos aqui vindran 305 
que las novas lleis treuran 
y tindrem guerra segura: 
axis dihuen ques procura; 
y van dir no se cuan era 
que ya una divisi0 entera 310 
comensaba á caminar 
y fins van asegurar 
que ja eran á la frontera.24 

Rector. ¡En bonas mans fiarian 
fill meu nostre religio! 315 
i ja seria un plan mol bo 
si executar-10 podian! 
10s que mes ab Deu confian 

23.1:284-293 [R] -La causa que l'església espanyola repudiés i s'oposts a la Constitució 
es troba en el fet que aquest codi <<li tocava la butxaca, no l'lnimau (R. Llorens), és a dir, per 
pures causes econbmiques (com a exemple, vegeu els vv. I: 145-148 i I:165-179, amb els seus 
comentaris). Perqui: cal tenir present que la Constitució de Cadis fou la més catblica que ha 
tingut mai 1'Estat espanyol (com ho demostra l'article 12, que ja hem citat al com. als vv. 
I:89-91). 

24. I:304-313 [S] - Aquests rumors que esmenta Sagimon d'una invasió russa (que són 
desmentits posteriorment i de forma categbrica pel Rector als vv. I:330-333) no deixen de te- 
nir un to premonitori. Rússia s'oposl a la nova promulgació de la Constitució de Cadis el 
1820 (tot i que havia estat la primera nació europea a reconkixer-la el 181 2 -vegeu el com. als 
vv. I:324-327, infra) de resultes del tractat de la Santa Alianqa, signat el 1815 entre els monar- 
ques de Prússia, Rússia i Austria, al qual accediri Ferran VI1 el 1816 (també el signaran 
Franqa i Anglaterra). Era un tractat, per dir-ho d'alguna manera, de <<defensa monhrquica)), 
que desaprovava qualsevol govern liberal. D'aqui la seva condemna a la situació liberal es- 
panyola iniciada el 1820. La invasió que anuncia Sagimon va tenir lloc, perb no de russos com 
apunta, sinó dels <<Cent mil fills de Sant Lluís)), amb el beneplicit de Rússia, l'any 1823 (deci- 
dida al Congrés de Verona al final de 1822). El Rector, doncs, i en aquells moments (recor- 
dem que hem datat el poema cap al 1821), fa bé de refusar tals rumors sobre una invasió russa 
en els versos següents. 



son ateistas, luterans, 
anabatistes, pagans, 
judios y calvinistas, 
moltissims naturalistes 
y 10s mes bons pro tes tan^.^^ 
Cuan la Espanya va formar 
libre la Constitucio 
tota estrangera nacio 
Sagimon, la va aprobar:26 
cuan 10 rey la va jurar 
la aprovaren 
luego cap ressentiment 
contra nosaltres tindran, 
y dirnos que aqui vindran 
es delirar clarament. 

Sagimon. Conech que hi ha gent bribona 
capis de mil picardias, 335 
y que ab sas embusterias 
nos fa veurer la lleona: 
que á son capricho emahona, 
y per son propi interes 
pero ara ja hu hi entés, 
y juro com hi ha mon 
que cap vil hipocriton 
no me engañará may mes. 

Rector. Lo que tu deus procurar 
menjar, v[i]urer ab salut, 345 
y guardat de tot astut 
que t' vinguia a sobornar: 
la lley de Deu observar 

25. I:319-323 [R] -Com molt bé assenyala R. Llorens, amb la proclamació de la Consti- 
tució de Cadis a Barcelona, s'hi inici2 una guerra de blasmes entre dos bindols: els que esta- 
ven en contra del codi aprovat i els liberals. Aquests últims eren titllats pels primers 
d'aapostblics)>, (<ancoristesn, alevíticsn, aultramontans~~, <<josefinsn, a t ra~dors~ ,  etc.; mentre 
que als servils absolutistes els motejaven amb els noms que addueix Robreño en aquests ver- 
sos (a més de <<francma~onsn, <(jacobins,, etc.). 

26. I:324-327 [R] - Curiosament fou Rússia la primera de totes les potbncies europees 
que reconegué la Constitució gaditana el 1812 mitj'anpnt el tractat de Weleski Luki, d'aquell 
mateix any (hi hem al.ludit al comentari als vv. 1:304-313, com també al seu canvi d'actitud el 
1820). Posteriorment fou reconeguda per altres nacions europees. 

27. I:328-329 [R] -Veritat a mitges. És cert que Ferran VII, el 1820 (any en qub la juri), 
compti amb I'aquiesckncia de Portugal o Nipols, que, seguint l'exemple espanyol, establiren 
també rbgims liberals. Perb ja hem remarcat que s'hi opos2 la Santa Alian~a (vegeu el com. 
als vv. 1:304-313). Aquesta afirmació és fruit de l'afany de Robreño en favor del rbgim cons- 
titucional vigent. 



com te he dit moltas vegadas; 
las autoritats creadas 350 
procurar ciejo obeir 
y no t' descuidias tenir 
las viñas ben conresadas. 
Cuan te vingian ab cansons 
dien: va la cosa mala 
envials enoramala 
y tractals de servilons: 
digals que son bribons, 
que no aman la concordia 
que van sembran la d i s ~ o r d i a ; ~ ~  360 
pero que dia vindrá 
que la patria s' cansar5 
de tanta misericordia. 
Aquets vils que als ignocens 
en lloch, ¡pobres! de ilustrarlos 365 
procuran emponsonyarlos, 
y fer viurer descontens; 
son 10s entes mes dolens 
inflamats de la avaricia; 
per acabar la malicia 370 
contra de ells debem clamar, 
y an al gobern suplicar 
justicia recta, justicia. 

Sagimon. Lo seu concell saludable 
señor rector me conforta, 375 
si algun de aquets ve á ma porta 
ja 10 enviaré al diable: 
vuste si que es abmirable 
y es util á la Nacio, 
vuste es 10 párroco bo 380 
que á mols pobles convindria 
que axis no s' corromperia 
la Santa Constitucio. 

28. I:354-360 [R] <<servilonsn - Vegeu l'apartat ([Període histbricn. 



DIALOGO 

ENTRE LO BON RECTOR Y UN SEU FELIGRÉS NOMENAT SA- 
GIMON: SEGONA PART. 

Cuan útil Señor Rector, 
fora que tots 10 imitesen; 
Constitucio y Religio 
solamen nos enseñesen. 

Rector. Sagimon axó es virtut; 5 
10 posible treballar, 
10 omnipoten alabar, 
y viurer ab quietut, 
per axó fill hem nascut, 
y puntualment ho practicas 1 O 
ditxos tu que ab res te ficas, 
no mes que ab la obligació, 
y ab la tua aplicació 
als holgasans edificas. 

Sagimon. Vusté si, señor rector, 
que es exemple de virtud, 
vuste que per 10 bé ha vingdt 
de aqueix poble pecador: 
vuste es 10 zelós pastor 
que vetlla continuamént, 
perque 1' remat ignocent; 
que Deu li ha c:onfiát, 
siguia de perill llibrát, 
vivint pacificarnent. 
Vuste als pobres asisteix, 
á tots 10s malals conforta, 
als estraviats éxorta 
y ab dulzura corretgeix; 
als ignocens instrueix, 
ab paciencia, y ab ternura; 30 
y tan son treball apura, 
que habem abvertit nosaltres, 
que per asistir als altres 
per si mateix no procura. 

Rector. Dexém apar tot axó: 35 
no has adquirit cap noticia, 
ja siguia adversa 6 propicia, 
en cuan á Constitucio? 

Sagimon. Demodo li dire jo, 
que desde la ultima vista, 40 



feu en mi tan gran conquista 
que ja so tot diferen, 
y vatx convertin la gen, 
com si fos un m i s i o n i ~ t a . ~ ~  
Ahi vatx trobar lo Pau 45 
fill den Jaume Remugosa, 
que convertirse no gosa 
pero est6 si cau no cau; 
te alguns duptes 10 babau 
que ab mi 10s ha desputát, 50 
mes com jo no so lletrat 
ni conech sino la o, 
á la millor ocasió 
veurá que m' trobo atascát. 
Rephria si es incapas, 55 
diu que 10s homes del dia, 
son 10s propis que hi habia, 
tres, cuatre y cinch añs atras: 
que per axó no fa cas, 
de nostra Constitucio, 
pues tenim inclinacio 
á 10 quens han ensenyat, 
y no mudan tan abiat 
10s costums de un Na~io .~O 

Rector. Mil exembles li daria 65 
que totas han variat, 
pero á dir la veritat 
no se ha lograt ab un dia: 
ha valgút molta porfia, 
ja rigor, 6 ja dulzura, 
y al últim la rahó sura 
y fá lo mateix que la figa 
que sino s' toca ni ostiga 
ja cau ella de madura. 
Que ya la mateixa gent 
que tres aiís atras hi habia 
concedo, pero en el dia 

29. II:39-44 [S] -Vegeuel com. als vv. I:225-233. 
30. II:45-64 [S] -Reapareix aquí el tema de l'escepticisme respecte al canvi que compor- 

ta el pas al nou rkgim constitucional; només que, si a la primera part era Sagimon qui s'hi 
mostrava, d'esckptic, ara que ja és un home convenqut, els dubtes són atrihu'its a un altre per- 
sonatge. La resposta del rector seri la mateixa que aleshores: cal deixar passar temps perquk 
es puguin palesar els primers fruits de la nova situació política (vegeu els com. als vv. I:225- 
233 i I:234-257). 



deu mirarse diferent; 
mira un exemple patent: 
10s botjs tot ho envesteixen, 80 
atrope¡lan no coneixen, 
y axó ja es bell y se sap 
que com tenen mal 10 cap 
tots 10s membres 10s seguexen. 
Lo cap de la Nació 85 
figurat, tu, que es 10 Rey, 
y á est deixaba la lley 
déspota sens restricció: 
ab moltissima rahó, 
10s membres, continuamént, 90 
rebén del cap 10 alimén, 
arbitraris gobernaban, 
y sempre al cap imitaban, 
obrán de~pót icamén.~~ 

Sagimon. i Jo no sé, no se señor 
com hi ha tan necia gént 
que la cosa que no enten, 
vulguia dir que es un error! 

Rector. i0 Sagimon del meu cor! 
de axó no n' has de fer cas; 1 O0 
ja may acontentarás 
la gént de una poblacio, 
y sino para atenció 
al exemple que orias. 
La divina Magestat 
disposá alguns añs atrás, 
que á la terra se notás, 
una horrible sequedat: 
mustich y caigút 10 blat, 
las viñas ja no brotaban, 
las hervas totas semblavan 
que fosen socarrimadas, 
y las campiñas sembradas, 
á llastima probocavan. 
Un poble determini 115 
invocar al Criador, 
y al temple, ab profundo amor 

31. II:85-94 [R] - Seguint la imatge expressada als versos anteriors, II:80-84, Robreño 
vol reflectir la situació política existent abans que Ferran VI1 se supedités a la Constitució: 
l'absolutisme despbtic del rei, que comportava també la mateixa forma de govern arbitrari 
(respecte a l'<<arbitrarietab, vegeu el com. als vv. I:115-118). 



10 rector 10s convocá: 
pregán á Deu, comensá 
ab fervor, y humilitat, 
Señor si esteu irritát, 
al veurer nostra malicia, 
suspeneu vostra justicia, 
bastin nos heu castigat. 
Enviuen aigua Señor ... 
y un rajoler que ho senti 
algo enfadát li va dir: 
poch á poch señor rector 
si Deu vol fer 10 fabor 
que deixia algun temps passar, 
pues tinch á punt de secar 
deu mil rajolas al cam, 
y si plou com suplicam 
no las podré aprofitar. 
Pues Sagimon infereix 
que teniam sequedát, 
pero Deu nos ha enviat 
aigua á temps y ya tot creix: 
mes calcula tu mateix 
que ya mol vil intrigran, 
que al rajoler imitán, 
sols per 10 propi interés 
voldrian que 10s demés 
estiguesen 
¿Vols trobar cosa mes justa 
que la lley de Jesu-Crist? 
pues tu mateix haurás vist 
que á mols y mols 10s disgusta: 
per axó á mi no me asusta 
que hi hagia algun indiscret; 
perque si un ser tan perfet 
no poguk á tots contentar 
jcom no se ha de criticar 
10 que 10s homes han fet? 

Sagimon. Oh jo ja vatx coneixent 
que aquells que la han criticada 

32. ii: 135-144 [R] -Aquests versos, que deriven de la parBbola que el Rector narra als vv. 
iL11.5-134, podrien molt bé referir-se als eclesiBstics i a l'oposició de l'esgl6sia a la Constitució 
(al.legoritzada en l'aigua). Perqub, com assenyalhvem al com. als vv. I:284-293, aquesta desa- 
provació provenia d'interessos econbmics, que és allb a qub a1,ludiria el apropi interksn de qui? 
parla el Rector. Tot i així, la crítica no deixa de poder-se fer extensiva a tots els <<servilons)>. 



es perque 1' s donan fiblada, 
y la butxaca sen sent: 
ja no m' donan entenén 
ques perdrá la religió, 
perque si jo vull1 ser bó, 
no faltarán religiósos 
quem dirigiran ansiosos 
á la mia 

Rector. iCuan considero que estaba 
vostra clase apreciable 
en estát tan deplorable, 
y ab despreci se miraba! 
que al cam la sanch derramaba 
per mantenir tans ociosos; 
que aquets procuran anciosos, 
tan sols per sa vil ganancia 
sumirvos en la ignorancia, 
plóran mos ulls llastimosos! 
Vosaltres que del estat 
sou tan Útil porció 
que sosteniu la Nació 
ab 10 suor derramat: 
erau de un noble insensat 
y de altres usurpadors, 
ignocens adoradors, 
pues vos miraban apenas, 
y besabau las cadenas 
que os posaban 10s ~ e ñ o r s . ~ ~  
Cuans abusos ha apartat 
la santa Constitucio, 
y ab justissima rahó 
al mes gran vos ha i g ~ a l á t ! ~ ~  
[Cuan vos ha descarregat 

33.11: 155-164 [S] -Paraules que refermen la possibilitat que la crítica esmentada als ver- 
sos anteriors comentats es dirigeixen als eclesilstics. 

34. II:165-184 [R] - El Rector fa referbncia al període absolutista esdevingut abans del 
1820. Amb la tornada de Ferran VI1 es reimplanta un rbgim agrari semifeudal que comporti 
tota una sbrie d'abusos i mals usos per als pagesos (vegeu l'apartat aperiode histbric,). 

35.11: 185-188 [R] -Toma a fer referbncia a la igualtat de classes a qub pretén anibar l'a- 
plicació de la Constitució (vegeu el com. als vv. I:60-64).36. II:189-190 (R) - L'abolició dels 
aseñorios~ fou un projecte l'aprovació del qual significa que l'estructura feudal, en sentit 
genbric, de la societat espanyola literalment caigués. Iniciades les discussions a les Corts al 
juny de 181 1, acabaren al juliol-agost del mateix any amb l'aprovació de quatre proposicions, 
entre les quals destaca la tercera: <Que por urza consecuencia necesaria de la incorporaczón 
de 10s señorios jurisdiccionales, yuedan desde ahora extinguidos estos nombres y abolidos 



de delmes y s e ñ o r i o ~ ! ~ ~  190 
y encara tu mateix dius 
que ignorans la desaproban, 
y mols pagesos se troban 
ques manifestan esquius! 
¿Era rahó ben fundada 195 
que penján algun dolén, 
fos ignominiosamen 
la família desonrada? 
¿cosa tan desgarratada 
podia ser aplaudida? 200 
ara qui paga ab la vida 
10 delicte que ha comés, 
no perjudica als demés 
pues tal lley est5 abolida.37 

Sagimon. Vamos no vol cap disputa 205 
10 coneixer que es mol bona, 
y 10 ruch que no la abona, 
de enteniment no disfruta: 
sap á mi 10 que me inmuta 
que hayennos ara aliviat 210 
sols ab delmes la mitát,38 
encara hi há home tenás 
que primer perdria un brás 
que ser á ella inclinát. 

10s dictados de "vasallo" y "vasallaje "... w Es donaren també altres avantatges per a la page- 
sia, com fou la reducció dels delmes, etc. 

36. II:189-190 [R] - L'abolició dels ~~señoriosn fou un projecte l'aprovació del qual sig- 
nifici que I'estructura feudal, en sentit gentric, de la societat espanyola literalment caigués. 
Iniciades les discussions a les Corts al juny de 181 1, acabaren al juliol-agost del mateix any 
amb l'aprovació de quatre proposicions, entre les quals destaca la tercera: aQue por una coll- 
secuenciu necesaria de la incorporación de 10s señorios jl~risdiccionales, quedan desde aho- 
ra extinglcidos estos nombres y abolidos /os dictados de "vasallo" y "vasallaje" ... w Es dona- 
ren també altres avantatges per a la pagesia, com fou la reducció dels delmes, etc. 

37. II:195-204 [R] - Cal anar amb compte respecte a aquest punt de I'abolició o la pro- 
mulgació de lleis. El fet d'instaurar una constitució, en aquest cas el 1812, no significa que to- 
tes les lleis anteriors siguin derogades i se n'aprovi tota una strie de noves. La Constitució, o 
millor dit, les Corts de Cadis actuaren com a filtre de tot un sistema legislatiu i juridic que ha- 
via pervingut ja des dels romans i que constantment anava evolucionant, tot modificant-se o 
refermant-se. És cert, nogensmenys, que les Corts constitu'iren un punt d'atur en aquesta evo- 
lució, que provoci la revisió de tota la legislatura vigent fins al moment, agrupant-la sota el 
principi unificador de la Constitució; i a Cadis, per fi, foren rebutjades lleis tan contraries al 
sentit bum& com la tortura o la mateixa Inquisició. I, de la mateixa manera, se sotmeté a exa- 
men el codi civil i penal en vigor llavors, seguint I'esperit progressista polític del moment, i es 
modificaren, adés abrogant-10s adés acceptant-los, antics i nous decrets. 

38. II:210-211 [S] -Vegeu el com. als vv. II:189-190. 



Dihuen quels antepasáts 215 
Sense mourer tan rumor 
visqueren de a116 millor, 
y de diners carregats. 

Rector. A aquestos preocupats, 
y de opini6 tan mal sana 220 
digals que allavors ufana 
estaba la Espanya tota 
rebent menút la flota 
de la plata Americana. 
i Y  ab tan tresor 6 caudal 225 
quinas obras enprenguéren? 
ni una carretera féren 
ni un miserable canal: 
fabricaren 10 Escorial 
obras de mols milions; 
y en tan totas la nacions 
veyennos tan atrasáts, 
venian molt afanats, 
xuspannos per tots cantons. 
Los grechs sols se han portat 235 
sens trobarnos am apuros, 
moltissims milions de duros 
venin carregats de blat: 
pero la mes novedat 
es que á la Espanya en tenian 240 
y las terras se perdian 
6 a la fi las abandonaban, 
perque si las cultivaban, 
ya may 10 blat consumian. 
Ab canals y carreteras, 
que tot hagués circulat, 
á Espanya teniam blat 
per las nacions estrangeras: 
pero axó eran quimeras 
que al govern no daban pena; 250 
tenin ells la bossa plena, 
mol poch cuidado als donaba, 
si 10 estranger carregaba 
de mols duros y de arena.39 

39. II:215-254 [S i R] - Són versos dedicats a fer una crítica a la politica econbmica que du- 
gué a terme Espanya a partir del segle XVI amb la importació d'argent de les Amkriques. Robre- 
Ro critica la distribució de la plata, la seva mala administració, la política que es féu del blat, la 
manca d'obres públiques, etc. El perqui: d'aquesta critica es troba en les paraules de Sagimon als 
vv. II:215-218, en qu? reporta afirmacions dels qui eren contraris al nou ri:gim constitucional. 



Sagimon. Mols están ab la creencia, 255 
quels Reys son per Deu possats, 
y axis estém obligats 
á la mes ciega ~ b e d i e n c i a : ~ ~  
ja no tinch molta ciencia 
pero penetro tal cua1 260 
que no han gastat 10 caudal, 
del modo que convenia; 
y conech be que n' al dia, 
no 10 emplearan tan mal. 

Rector. Los Reys tots venen á ser 265 
per 10s pobles aclamáts, 
y mols se han vist coronats 
per la intriga 6 10 poder: 
jsino digas qui va fer 
Rey de España, á nan Botella? 270 
la gran forsa; mes si á ella 
nons haguesem oposát 
Rey sens hauria quedLt 
y mes brillant que una estrella. 
Cuan Fernando estaba ausent, 275 
per nostre Rey 10 aclamarem, 
y la aclamació doblarem, 
cuan 10 tinguerem pre~ent :~ '  
luego es proba molt patent 
si 10 hagesem detestat, 280 
y al Rey Joseph aclamát, 
que entre 10 poble y poder 
son 10s ábitras de fer 
10 Rey á sa voluntat.42 

40. II:255-258 [S] -Vegeu el com. als vv. II:279-284, irlfra. 
41. II:269-274 i II:275-278 [R] -Vegeu l'apartat <Datació>>. 
42. II:279-284 [R] - De fet, la Constitució de Cadis -en general qualsevol constitució 

del temps que sigui- implica un canvi, una translació respecte al concepte que es tenia del 
rei; com si diguéssim, es passava de ser rei aper la grlcia de Déuu, a ser-ho <<per la grlcia 
dels homes,. I aixb fent referencia tant al seu nomenament (l'art. 173 ordena al rei de pres- 
tar el següent jurament: MN., por la gracia de Dios y la Constitucidn de la Monarqliía Espa- 
fiola...>>), com al concepte mateix de rei com a mhxim sobirl de la nació. Perque abans el rei 
era considerat una autoritat divina que feia i desfeia a la seva voluntat (l'c<arbitrarietat~; ve- 
geu el com. als vv. I:115-118), i aquesta era la de Déu; la constitució, llavors, no tenia raó 
d'exist8ncia. Tanmateix, en instaurar-se una constitució -la de Cadis-, feta pels homes, es 
produeix la situació inversa: la potestat del rei queda molt desplaqada i s'ha de subordinar a 
la de la constitució (com ho indica l'art. 170), la qual dictamina quines són les seves facul- 
tats, ensems que imposa una skrie de restriccions a la seva actuació (i algunes de bastant se- 
veres, com, per exemple, a l'art. 172, en el qual s'apunta la impossibilitat del rei d'absentar- 



Sagimon. Señor Rector jo voldria 285 
que tot 10 mon 10 escoltés, 
perque despreocupés 
tant ignoran com se cria: 
mes vusté conquistaria 
ab la lley y la rahó 
que D. Jaume de 
no com mols que seduexen, 
y perjuros pervertexen 
10s debils de la nació. 

Rector. Jesu-Crist ja may tingué 295 
mes armas per conquistar, 
que foren 10 predicat, 
obrar y ensenyar 10 bé: 
á San Pere reprengue 
perque tiri del cuntell; 
10s sacerdots que consell 
donen en axó oposát, 
Sagimon queda probát 
que no son ministres de ell. 
Dihuen per la Religió 305 
que 10s perills envesteixen, 
y saps 10 que consegueixen 
continua murmuració: 
ja s' coneix que la ambició 
es solament 10 seu nort, 310 
y per millorar de sort, 
6 abquirir terrestres bens 
á mols pobres ignocens 
conduexen á la mort. 
No atacan á als cristians 
10s de las corts ansiosos; 
atacan dels religiosos 
las rendas éxorbitants: 
y alguns de estos inhumans, 
ab pretext de religió, 320 
van sembrin per la nació, 
veus, que en lloch de fomentarla 
no fan mes que encaminarla 

se del regne sense consentiment de les Corts, perqut si ho fes, es consideraria que ha abdi- 
cat de la Corona). 

43. II:289-291 [S] -Pel que s'infereix dels versos anteriors i posteriors, és prou clar que 
es refereix, no a Jaume d'Aragó (1296-1334), primogtnit de Jaume I1 de Catalunya-Aragó i 
de Blanca de NBpols, sinó a Jaume I de Catalunya-Aragó, el Conquistador. 



á sa total perdició. 
¡Cuans frares y capellans, 325 
son per aquestos malvats, 
ab alt despreci mirats 
entre catolichs cristians! 
¿qui de vituperis tans 
ha causat 10 efecte trist? 330 
10s que perjuros hem vist 
que per lograr son intent, 
han deixat enteramen, 
10s exemples de Je~u-Cr i s t .~~  

Sagimon. Descubrinse tans dolens 335 
que infaman á la nació, 
me causa admiració 
que no facian escarmens: 
un home de bons intens, 
y sabi per tots cantons 340 
sempre daba estas rahons 
tractanse de asumptos tals: 
dehuen castigarse 1' mals 
per seguretat dels bons. 

Rector. Pues mira, no parlas mal, 345 
aqueixa fundada queixa 
es la mateixa, mateixa, 
de la nació en general: 
pero no, ja va tal cua1 
ja unas lleys han arreglát, 350 
que aquells que pilian culpat, 
no entretenen, ni perdonan, 
es dir Saginom 10s donan 
10 apasaport molt abiát.45 

44. II:301-334 [R] - Aquest conjunt de versos constitueix una llarga sbrie de crítiques 
contra els eclesiistics. El tema ja havia aparegut a la primera part del poema (vegeu els com. 
als vv. I:145-148, I:185-194, etc.). 

45. II:350-354 [R] -Deixant de banda el grau hiperbblic que contenen aquests versos, la veri- 
tat és que l'agilització en els trlmits dels assumptes penals és un dels punts innovadors i que més 
extensa atenció meresqué per part de les Corts. N'és significatiu el primer article, núm. 286, del ca- 
pítol .De la administración de justicia en lo criminal)): <Las leyes arreglarán la administración 
de justicia en 10 criminal, de manera que el proceso sea formado con brevedad y sin vicios, afin de 
que 10s delitos sean prontamente castigados.>) També n'és un exemple I'art. 292, que tracta dels 
delinqüents agafats infraganti. Fins i tot en la sessió de les Corts del 19 d'abril de 181 1 es Ilegíun 
dictamen de la comissió de justícia que comprenia un projecte de reglament <<para que las causas 
criminales tengan un curso más expedit0 ... s. Constava de 28 articles, dels quals podríem destacar- 
ne el des& i l'onzb, en els quals s'indica la quantitat mixima de dies que ha de durar cadascuna de 
les etapes del procés del reu des de la seva detenció fins a la sentkncia del jutge. 
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Sagimon. i Y  dels rusos que sen diu? 355 
sembla que se han ofegat 
perque temps ha he reparat 
que no sen parla ni escriu. 
¿Si tindranhór al istiu? 
mes si habian de arribar 360 
al iver per pelear; 
me semblan que sen tan lluny; 
deurian al mes de juny 
comensar á caminar. 

Rector. ¡RUSOS! es una ignorancia, 365 
es dir, de 10s que dir vols,46 
perque Rusos Españols, 
prou ne tenim abundancia: 
10 desitges en substancia, 
de alguns mal intencionats, 370 
qui pinta tals disbaráts, 
y tal volta si venian 
estos 10s primers serian 
de quedar perjudicats. , 

Sagimon. Señor Rector, prou conech 375 
que ha parlat divinamént 
y que mol la prima entén, 
de qui mou tal enferfech: 
ipesta de Deu quels aplech 
y que embusteros que son! 380 
pendrian com una fon 
10s fruits y dines dels altres; 
que treballian com nosaltres, 
y que no engañian al mon. 

Rector. Es tart, y men tinc de anár; 385 
de aqui a una altre estoneta 
que nostra enrahonadeta 
Sagimon farém petár: 
not deixias alucinár 
amán la Constitucio 390 
amarás á la rahó 
al proxim, la justa lley, 
á la Patria, á Deu, al Rey 
y á la Santa 

46. II:355-366 [S i R] - Sagimon torna a insistir, com en la primera part del poema, en els 
rumors d'una invasió russa, rumors que el Rector novament s'apressa a desmentir (vegeu el 
com. als vv. I:304-313; vegeu també l'apartat <<Datació>>.) 

47. II:390-394 [R] -Són els pilars ideolbgics de Robreño: encapcalats per la Constitució, 
i comprenent Déu, el rei i la religió catblica. 




