/

í

270-11-11D17/7771M 11.,1 'Z";
iltIontaner„ ni5m. 22.

Ní2,11.5,9ezo sol, 25

SE1.4
TMANA

ats.-pany

r,:,--

lo gtes.„ t2.1m.. 3 ptes.

-ptes.

1

ani.

k.

Any VU

Barcelona 18 de Janer de 1913

'9127

Nú

SUMARI
Continuael.ó.—Nota

de Redacció.

De la Ineficacia de D. Jean

Eflaná,

per XENIUS.

De 1' Antologie Gragea, Tradueció de

SEGALÁ.
Plantirt-Koretuo,

per R. RUCABADO.

NO7122.1MeM. laedere, per JOSEP RIERA
GALLO.
Dei Dret Catalá.=Mestun de l'en..

gpandeea,

per JOSEP LLEONART.

11..Ctivitát, rDedagóglea
ELADI HOMS.

Ig2a..)2nrTaata,

11912,

en

per JOSEP M. LÓPEZ Picó.

7,L2eq_fieneles no der.,Itjableo de
iiiea seellail, per M. REVENTÓS.

emernategrana

La-

nment, segons el
R. B.

l'Zna-en.ya
Prof. A. J. de Bray, per

La

qiiestió

curs
a

de les

en

el

a

exterior,

tunitat que els

que és

primer
acció

una

número
catala

d'eficacíssima opor

a les porxes
esbatan,in els finestrals deis miradors
guaitin enfora i, teta coneixenca, amb el
vey,,,z,f2-, -17,a1,1in ,her trobar-se amb ell,
a la placa comunal.

Co qui
de

l'ositiu,

es

nostres surtin

gairebé impossible

es

fer

res

activitats su
es des
plegar cap hegemonia, amb converses in
clefinides—per no dir ab monólegs—de la
finestra estant. Sense la col.laboració deis
es

desyetllctr les

mortes d'altres contra,des i

regions,

requerits no

:informad?)
En Maura s'en va,

llencetrem, a,mb
d'aquest setmctnari,
ens

nista

per JAUME BOSACOMA.
•re

De tant resclosid,a que havíct estat la gent
en pervingué l'afeblinzent de la
nostra nacionalitat i els vicis tradicionals
que ens incapacitavert, gctirebé, per tota
acció de govern.
Es per aixó que ctra entenem, com el
din que plerts de generosos entusiasmes

cata,lan,a,

Maura torna, per C.—

per C. J. —Un
internacional d' expanaió comercial

aigues,

Budapest.*

hi valen mica, les_ bones pa
raules. La obra de regeneració col lectiva
es, com la singular, eminentment perso
nal. La nostra missió es la d'avivar els
esperits, la d'entrenar-los a l'acció pecu
liar de cada tocom, ctssociant-los a l'obra
general i predicant-los la bonanova, mes
clats amb aPóstols de la terra llur i atan
cant-nos-hi, perque'n faczn cabal, el més

possible.
D'aquest relatiu contacte,

a

través de la

revista, amb els altres nuclis 1-edivius de
l'Iberia,n'hem treta la preuada, confirma
ció de

ADVERTENCIA
En el número extraordinari de

Dornerc. 1 la

Universitat Comercial

la

epoca de !lengua castellana

31

Desernbre

el número

r

278

da, sinó el 273
suscriptors.

gin,

va

i 279

ocórrer

com

de

les Graos

Escoles

de

Barcelona, últim de
nostra revista, datat 25 i

un

de

erro de

numeració:

equivocament apareix

a

la

no

és

porta

sospita. Els homens més clari
d'Espanya,, les gents obertes, els

una

vidents

nínsula, no
elements generosos de la
s'interessen per les nostres deferencies ni
tels nostres sermons, sino per la nostra
historia, per la nostra psico/ogía, per la
nostra vida real. De nosaltres, co que rnés
gusten es tot c,o qui eS catalet, co qui cons
titzteix, la nostra raó de ser o de dijeren
ciació. Deis nostres poetes en saben les

poesies immortals, les caldes estrofes cata
lanesques, ignorant per ventura la lla,rga
labor paral-lelcz d'uns axtictes d'uns
sos en castella cerebrabnqnt correctes.
o

1

274, i aixís esperem

ho

haurán

entés els

ver

Tra,cluint-nos, per

us

d'ells,

en

castellet,

arriscavem a que manta mitjania ens
seguis per les nostres teoríes i no pel nos
ens

esperit, a que algún inquiet prengués
la nostra política com una enginyosa no
vetat i no com una nctturalíssima renai
xenca i a que els provincians, al contem
plar els nostres fets o al oir-ne la narració,
no penetrant-ne la interna causa, que es el
misten i de la vida, restessin, clesconcertats
i es malfiessin de nosaltres.
Amb aquests inconvenients i tot, po
tre

diem

persistir
la nostra primera etapa,
algú més s'encarrep-aga o!Y-)-é-;:-.w-1,=_',en

mentres

tó 'que es essencial (.1,-:z,4 da, La
talana. Mentres lo rtecessari era
algú se'n captenia, podierrz abandonar-,
a una
piadosa i útil prodigalitat d'es
forcos. Mes ara no id havia revista cata
lana. Després d'un seguici d'intents
díssims i malhaurats, fracasset el darrer
i un deis més sólids, escomés per la fracció
més selecte de la joventut esqz,terranct.
Ileus-aqui perqué, recullint una implí
cita comanda nacional, a l'abast del pri
mer estol de bona voluntat qui gosi dur-la
a compliment,
fem la CATALUNYA en ca
tada.
se

se

Fer-la en ccttald, no es desjer, sino con
tinuar la nostra historia. Ens ?liga ami'
la passada etapa allá que en constitueix la
característica. El nostre criteri, el nostre
sentit nacíona-listes segueixen essent els de
suctra.

Per prosselitisme, per guany i profit
de lo essencial, ens absteníem de lo altre.
Per aixó la nostra t,lataforma—amb tot
i

ser

nacionalista-no sembla-va, tot-d'una.
Més aviat genérica. Teo

gaire nacional.
ríes

més

general,

o

abstractes de política
doctrina; ética-,
base
cert a,ccent contenzporani;

menys

com

humanista;
heus-aquí les

a

un

com

a

tornades ha,bituals de la

nos

tra vehla actuació.

Feta la revista

s'encomanaretn,

a

en

les

ca,talet, totes_les coses
seves planes, aquella

o

18

CA T.A_LUNYA

trascendencia, alhora palpable

i

voladíca,

del verb. La política, la economía, la éti

esdevindrannacionals,
dir,vivents
i vivificadores. 1 serán acornpanyad,es de
l'historia i de les lletres, Catalunya, Ibe
ria, la Reli gió, Art. la Ciencia, seran
coses
éS si gnificatives i concretes.
ca,

es a

172

La revista

imposava
forta per soste
nir-la totes les setmanes indefinidament.
Car poden escrito-e' facilrnent revistes i
adhuc info lis
castella quan
tracto:
d'un, placévol dilettantisrne; ',ere) la nos
constant

en

castella,

violencia,

una

massa

s

en

tra

es

CATALUNYA intenta-va, parlar,

en

ca

ste

de coses vives. Aquesta era la tortura.
Per aixó no més elsaostólics abrandats,
els qui, de 19létora d'idees. de &raules i
de sentiments, sobrixen i es vessen, foren
els qui escometeren l'alta, empresa, amb la
simpatia, gairebé no més que am,b la sim
patia, dels dOztradors i dels con,centrats.
No, no volem que el canvi, iniciat

lía,

a-oui, sigui prés

temptatives

com una

malversades

novetat.
ens

Massa,

recomanen

moderació i perseverancia, per-que no pro
curem

servar,

comuna

ferma

tra humil i

-

com

un

garantía

encare no

títol de gloria i
de serietat la nos

venguda continucició.

política

ta

janer 1913

complacencia

de

conador, don Joan,

us

arnb l'ata
ha resultat fu

les mans de l'ataconador
la vostra eficacia. Ell la do
blegava, ell l'aplanía, ell la va esvair a
amb l'insistent colpejar de 'son
martell. Don Joan, vos pensáveu con
quistar-lo, l'ataconador, atraure'l, gua
nyar-lo a la vostra causa; mentres tant
era eh l qui us atreia, qui us guanyava a
la causa d'ell,—a la causa de la vulgari
nesta.

Es

en

que's perdé

-

tat.—Si un home eficaç va haverhi, dins
la reduida esfera d'aquesta competencia
sorda i inconscient, aquest home eficaç
no era el periodista
del pís, era l'ata
conador de la porteria!

_

Es ciar, després d'aixó, que en Mallé
Flaquer havia de caure
l'escepticis
me sobre sa professió i missió!
Es ciar,
que
n'havia d'enriure del rebregat
en

,

se

11>fec
1WeirLca,cla

joa.n Maiié
-

-

-

ciar, ben ciar ho explica l'estudi
póstum den Maragall. Aquella influen

altres

cia sobre son públic, atribuida an en
Marié i Flaquer es una bella faula. —El
públic no més se deixava influir del pe
riodista quan la prédica del periodista
ja concordava amb el fosc i nstint del
públic, amb sos interessos, amb sos vi
cis i ressabis... —Venía una época térbo
la; passava per la nostra Barcelona un
agitador: en Marié recomanava a les d'as
ses neutres,
ses lectores,
el retreure's,

d'una generació: «El dia que les gents
se n'adonguin de la malicia
ideológica
que portém, fins les pedres s'alçarán
contra nosaltres; i aixó será bé, perque
el que les pedres s'alcin contra nosaltres
es la indispensable condició
pera que
nosaltres arribém a fer-nos senyors de

Ben

l'estar-se

a

casa:

ells, llavors, seguíen.

veníen jornades d'eleccions;
rriés refinada. sensibilitat civil,

1

nsellava sortir de casa, aquesta Volta;
itar, pera complin-ient del dever públic:
és aquelles no l'escoltaven en aixó com
en
lo altre: no votaven Das. Tota ex
citació a la rústica malfiança, a l'abste
níment, a una rnés o menys anárquica
resistencia, a l'acció negativa, en fí, era
creguda. En canvi,—el biógraf ho con
ta,—un jorn‘ vingué que's dibuixava en
trels barcelonin.s un moviment de pro
testa contra un cert impost sobre'l gas.
Sortí en Marié a contrariar aquel', per
que
ja era legal i la llei ha
d'esser acatada. Ningú l'escolta; sos lec
tors foren els primers en `sumar-se a la
fá.cil, a la incivil revolta.

en

Bé, dcncs,
veritat, no

cóm ne didem d'aixó? Jo,
sé trobar-li altre mot que'l

de ineficacia.—Home eficaç anomena
rern el qui, tard o d'hora, se'n adonguin
les gents o no, imposa entre elles ses
propries concepcions de la vida, o les
obres i ernpreses de son propri esforç o

solucions-

p-ropries,

algún problema

aquell qui s'acomoda sense
les solucions,
les obres,
concepcions que troba establertes.

concret:

no

renovar-les,
les
Corrent
a

en

es

a

a

que aquest trobi l'adhesió im

mediata, el fácil éxit; car Dlau al públic
guardar en l'escri-ptor la propria imatg-e
reflectida, i així li somriu, com la vani
tosa somriu al mirall. L'aItre, al revés,
veritable, home eficag, no pot fer mas
sa d'hora cullita de somriures,—i
vol
tes
la -pot fer de viu en viu, —i a vol
es

es

a

no

la ID- ot fer ni la fará mai. En ia
colonització de les animes no hi val Das
la penetració pacífica.—Una vegada nos
tes

no

teix

les

escriguérem, darn.unt aquest ma
periódic, parlant de l'obra possible

pedres».

Flaquer no's feu se
pedres. Don Joan Mané i

Don Joan Allarié i
nyor de les

Flaquer, Director del Diario de Barcelo
periodista il-lustre, éscriptor Ilegidís
sim, polític respectat, ministre immi
nent vares vegades, conseller únic, du

na,

«sacerdoci de la premsa».
Peró, ell s'equivocava. Sia lo que's
vulgui en la major part deis casos usuals,
la prernsa pot devenir, sí, una manera
de sacerdoci, el periodista un sacerdot.
Mes, acceptat el tenme, cal integralment
acceptar-lo.Sacerdot vol din també mes
tre, no solament servidor de la devoció
popular. Sacerdot vol din algú que, pos
seidor d'unes gracies i unes llums que
manquen al comú del altres, no abd-ica
davant la comprensió i l'assentiment
general deis altres, no es tothora entes
deis altres, no cerca entre ells una apro
vació.
Un .sacerdot oh massa prest confor
mat don Joan Marié! —es un home qu.
sab llatí, i que, quan oficía, PARLA:
EN LLA Tí.
-

XENIVS ;7=

temps i temps de la burgesía bar
celonina, no fou, cal dir-ho—dins la
nostra vida pública, un home eficaç.
rant

-

Jo m'atreviría a trobar- d'aquesta in
eficacia una raó ionamental, una expli
cació d'arre'. La cercaría en la mateixa
«actitut» de l'autor dels «davantals» fa
mosos, enfront de son públic. Enfront
de son públic, l'autor deis devantals fa
començava

humiliant-se.V

vul
«posar-se al nivell».
Aspirava a esser compres per tothorn, i
deSseguida. Per aixó li calla una irrime
diata abdicació. Pera esser dar devenía
facil—ja havem insistit algún cop en la
diferencia entre aquestes paraules.--Pera
captar-se el valer dels altres, deixava
que les perillosísSimes «precaucions ora
tories» se li mengessin la millor part
del Dropri voler. Pecat d'origen! Venda
sacrílega de la noble primogenitura que
es la eficacia, pel
plat de Ilenties, —per
aquella adhesió faCil, per aquel' éxit im
mediat!
Conten que l'il-lustre periodista tenia
una
habitut. Quan al dematí sortia de
mosos

garitzar, «atreure»,

s'aturava a conversar una estona
amb son porten, ataconador o sastre
d'escaleta. I quan son davantal havía
sortit,. preguntava a aquest qué cosa li'n
semblava. Tenia molt en compte-les ob
servacions de l'humil. I el dia que aquest
mostrava haver-lo entes del tot, i li deia:
«Don Joan, avui sí, que l'ha encentada!»
—dl se n'anava tot content...
No, don Joan, no l'haveu encertada!
No en sigueu massa, de content! Aques

De l'A fcalaifie,

Goega,

ANÓNIM
Aixis
cullissin
tos

cm

trasmudés

tes

mans

pits de

per

en rosa vera
a

i

cm

deixar-me sobre

neu!
DE

JULIÁ

Lladres, cerqueu altres cases que
donguin mes proflt; Duix de la nostra
n'es perpetua' guardiana la Dobresa.
us

DE Lucir_

Diuen, Nicil-la, que et tenyeixes
cabelIs; iaquells rulls negríssims
comprares al

els
que

mercat!.
DE CApiTó

casa

Venustat

captiva;
té

sense

es com un

gracia plau,
esquer que

pero
i

sura

no
no

ham.
DE PLATÓ

Jo, la superba Lais, de qui la Hel
lade fou joguina, la qui hagué a Patri
de sa casa un eixam d'enamorats don
zells,

consagro aqueSt

espill

a

la deessa

18

janer

de Patos;
ara

corn

abans

1913

CATALUNYA

no

car

só

no

m`hi vull contemplar
m`hi puc veure com.

era.

DE JULIÁ
Estava teixint

sigolles

quan

trobo

L'agafo per les
bec,
meu

i sento de
em fa pes

aleteig.

son

mesura

en

vers

es

demonia: Coneix-te tu mete ix. —Perian
dre, qui habitava Corinte; Contén la
ira.— Pítac,

a Mitilena: De res ne
Soló a la sagrada Atenes:
Pensa en el fi de la tevci vida.
Bias de
Priena: Els més deis homes son dolents.
Tales de Milet: Defitig d'esserfiador.

facis

nascut

massa.—

—

--

ANÓNIM
Palesaré

cadascún deis Set Savis.--

Cleóbul, el- lindi, digué: La
lo
millor. --Quiló, el de la cavernosa Lace
a

corones,

Amor.

entre les roses
ales, el tiro al vi, me'l
llavórs ença que dintre
un

máxima de

Traducció de LL. SEGALA

el nom, la ciutat i la

rnent bells i jovials, ornades fastuosa
ment i alegrales materies més greus i pro

árig-els rabaçuts i dones
gudes decoraven els tractats de
fondes:

revin

Teolo

gía i nobles escudins amb sirenes cargo
lades obríen la porta als volums de Ma

tematiquese Les pagines impecables de
aquelles edicions magnifiques de la Bi
blia Poliglota, que valgué a Plantin la
prerrogativa de Prototipógraf del Rei
d'Espanya, el Séneca, el Marcial, l'Es
quil, el Teatre del Mon d'Abraharn Or
telius, -la Botánica de Clusius, porten
damunt la gracia que resulta de llur
acunada pulcritut, les gales d'una orna
mentació digna i senyorívola.
•

Cóm reportar les meravelles deis 'li
bres plantinians i deis que els hi fan es
caient companyía: deis manuscrits po

-

licromats,

els incunables, les edicions
els gravats imnombrables, ni
tan sois din la ernoció de contemplar eis
dibuixos per les estampes i portades
deis volums, les grisalles originals de
Rubens, de Quellin, de Van Orley, gra
vades per Lucas de Leyde, Jean Wie
ricx i Van de Passe?
Per a més esplendor, als murs de les
sales que tals joies hostatgen, alternen
arrib els deis membres incontables de la
familia il-lustre, els retrats deis gratis
homes del renaixement italiá, de Pic de
la Mirándola, Lleó X, Cosrne i Llorenç
de Médicis. I entre ells el nostre Anfós

princeps,
Labore
Tots els

rancior

et constantia

voluptuosos gustadors de la
Ilibres, més dolça que la del

deis

vi, l'hi saben, a una recolzada deis car
de la vella Antuerpia, la placeta,
tranquila i pacifica com la nostra Plaça
idel Rei, on juguen els infants, conegu
f da pel .norn de Mercat del Divendres.
I Voltada d'arbres, hi ha al centre, dalt
'd'una columna, una estatua de la Mare
1 de Déu. Un casal senyorívol, i ocupant
tot- un deis frontis de la plaga amb una
reron.s

-

graciosa portalada del segle xviii, tanca
un estoig els venerables obradors
hostatg-e de l'Arquitipografia Planti
com

niana.

-Aquella

palau d'encís. Hi
detura; tres segles
1.(é'Mestres Impressors hi han anat dei
entreu i el

casa es un

ternps

es

xant

la

ball

magnífic, acumulada

essencia

de

tantes

vides de
en

tre

aquelles

cambres,

d'una sentor tébia i concen
trada talment com una vella i olorosa
botiga d'apotecari. No fa pas encara
quaranta anys que s'extingí per al mon
del treball la impremta gloriosa que esta
blí a la ciutat d'Anvers, l'any 1565 el

--

Mestre Cristófol Plantin, de veneranda
memoria.
Quina secreta fretura agermana fins
a la identitat d'ernocions la sensualitat i
la curiositat? El peregrí fervent que en
! tra al Museu Plantin Moretus, tot se
! guit perd el mon de vista i se u para
l'ale, encesa sense remei la seva passió.
Així com la princesa estimada i re
celosa: com la fado: poderosa, dormen
els "libres rnés temptadors en carnbres
de cedre i cristal' Ilur somni secular. I el
viatger, corn el princep de les rondalles,
va a son
pas desvetllant i suscitant la
vida, i cullint, vives i palpitants, les pa
raules que durant trescents, quatrecents
anys han emmudit.
Vetaquí que el viatger s'inclina da
! munt d'un esgrogueit manuscrit del se
t
gle quinze, i de sobte es redressa, nuada
la gola i rnullats els ulls; un eixám de
minyonetes s'es posat a bailar al voltant
seu, damunt una -grada florida: es que
ha Ilegit, dexifrant apenes la mirífico.
escriptura: «joly rnoys d'AvrilD...
Més que als palaus sumptuosos, mes
tot que als museus orgullosos, l'esperit
aquí's troba en una maisó de princep.
En veritat que cap palau del mon pot
envanirse de tant rendit vassallatge d'es
•

,

'

i.

perits
tins.

deis

com aquesta noble casa dels Plan
Guardi s pels reis del mon la gloria

capdills

i

generals,

i

guardi's pels

Plantin .Moretus l'haver tingut a Ilurs
ordres i sou, de company de trevall, col
laborador i dependent de la casa, el Prin
cep dels pintors, Pene Pau Rubens.
Oh, edat d'or, quan la Imprernta era
la més noble i
nuals, car ella

sagrada

de

les arts

multiplicava,

com

ma
una

benedicció, la Paraula

de Déu sobre la
terna. Llavors els més gratis pintors,—

eren ademes de pintors, em
baixadors i polítics i filosops, eren ho
mes a sou d'una imprernta, i ho eren els
h-umanistes, els Hatinistes, els orienta
listes, els teólegs, els rnaternatics. Lia
vors
cada impremta era una Universi
tat, i Mestre Cristófol Plantin donava
feina a Just Lipsi, i son gendre Baltasar
Moerentoof, dit Moretus, ne donava a
Rubens. Llavors Mestre Plantin, im
pressor, era ademés, amb tots els honors,
a la Gilde de Sant Lluc, entremig deis
pintors i els esculptors i els orfebres.
Tot el mon era mercat per al bon "li
bre. A l'Europa del Renaixement els
hornes de iletres eren, per darnunt
les fronteres i a despit de les guerres,
Els
una sola casta i una sola nació.
bres d'Antuerpia eren venuts a les fires
de Leipzig i de Francfort, i els impres
sors no vacil-laven en arriscar grans car
de 'libres peis infernals can-iins on
ros
s'enfonzaven els cavalls dins el fanc,
s'emboscaven els bandejats o aguaitaven
els emissaris dels inquisidor-s.
Cristófol I, Joan I, Joan II, Baltasar
III... Els cognoms desapareixen i la suc
cessió familiar forma ja Dinastía. La
professió es una tradició familiar, i de
pares a fills se trasmet, sagrat patrimo
ni, l'esperit de l'incessant perfecciona
rnent dins un mateix ofici. Quin respec
te fá. aixó! Un passa per darnunt de Ilurs

aquells qui

-

-

agenollat d'espera.
En aquells temps -privilegiats, el Mes
tre Impressor editava, imprimía, fonía
els tipus, gravava els punxons, feia de
per sos propis dibui
corar els 'libres
xants i gravadors, els relligava i daurava,
retrats,

botiga

fina,

i enviava
caixes de "li
bres a véndrels per altres ciutats; sabía
de Ilatí i de grec i en sabien els seus cai
xistes i correctors i coneixía familiar
ment els clássics. Ell amava els 'libres,
perqué els amava, sortíen tan adorabl
els venía
sos

a

la

o

la

propis dependents amb

d'Aragó.
Les catifes espesses ofeguen el trepig,
les tapiss- crics fan opaques les veus. Par
leu baix. Plagues de cuino daurat co
breixen els rnurs, rublerts de riques
pintures, mobles maciços, arques de
_

xinesques decoracions, xemaneies es
culpturades i opulents, tot aquest robust
parament d'un ric burgés flamenc, au-rnentant a cada generació, us parla de
la noble comoditat

pel primer

rida
gratis

del viurer, conque
Plantin malgrat ses
-

adversitats, i aumentada pels seus
en
aquells temps que el

successors,

fer bons 'libres era no solament una
i un goig pero tarnbé una for
tuna. Cristófol Plantin va veure's des
terrat, saquejada sa casa deis espanyols
Ilavors del saqueig d'Anvers (1576), i re
duídes a cinc les seves vint i dues prern
ses; malgrat aixó i havent començat la
seva carrera com a trist aprenent a Caen,
al
va deixar a les seves filies i gendres
morir, un capital en cases, material i
'libres, que no ha sigut evaluat en menys
d'un mililió de francs.
cal tenir ben present que Cristófol
Plantin arreplegá les més calamitoses
époques de l'historia de Flandes: les per
secucions religioses, els iconoclastes, els
«gueux», el Duc d'Alba, la «furie espag
nole». Ah, bé podern veure encara, a la

gloria

botiga, la 'lista deis 'libres prohibits pel
farnós governador castellá, tres vegades
més

'larga

ma.

Fins els

prohibits per Ro
Mapce Mundi eren conside

que la deis

perniciosos i posats al index.
Mes, ni la botiga, amb ses notes

rats

de
preus i plecs d'apuntacions, ni les sales
de gravats on l'obra den Rubens triom
fa en la verrnellor deis coures i la negror
deis boixos, ni els dormitoris magnifi
cents, ni la cambra de Just Lipsi, poden

emocionar-nos tan profondament com
les sales de la impremta i sos anexes: la
cambra deis correctors, la deis caixistes

4
i de les premses, el dipósit de caráz.-:ters, i a dalt de tot, la fosa de tipus, les
matrius i els punxons. El gran pupitre
de la cambra deis correctors, tot pié en
cara de probes a mig corretgir, commou
molt més que no els llibres acabats
endregats. Al mur, en un quadro d'ho
nor, el nom deis déu primers correctors
de la casa, entre ells Francesc Raphe
leng, que sabía hebreu i dirigí la Biblia
Poliglota... I després,—el sagrari,— les
caixes i les premses. Restelleres de lle
tra, d'aquells carácters tan perfectes, la
composició deis quals era tan acurada i
ordenada que mirar una página dona
tant de goig com mirar un quadre. Les
prempses. les venerables premses a má,
subjectes amb puntals a les vigues del
sostre, dugues de les quals, al capgal
del saló, son encara de les primeres- de
Cristófol Plantin. Una de les modernes
funciona encara; per medi d'ella l'anima
recta i exquisida del ven Mestre Impres
sor reviu i ens
dicta una sabia i acien
gada regla del viure, continguda en un
sonet, imprés allí damunt paper de fil
amb els mateixos caracters p-lantinians:
Le Bonkeur de

ce

monde.

Avoir une maison commode, propre et belle,
Un jarclin tapissé d'espaliers odorants,
Des fruits, d'excellent vin, peu de trajo, peu

Posséder seul,

sans

bruit,

{d'enfants,

une

femrne fidéle r

N'avoir dettes, amour, ni proces, ni querelle,
Ni de partag,e á. faire avecque ses parents,
Se con-tenter de peu, n'esperer rien des grands,
Régler taus ses desseins sur un juste modele;
et
ambition,
scrupule á. la dévotion,
passions, les reridre obéissantes;

Vivre avecque franchise
S'adonner

Dompter
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sans

sans

ses

Conserver l'esprit libre, et le jugement fort,
Dire son chapelet en cultivant ses rentes,
C'est atten.dre chez soi bien doucement la mort.

Admirem el seny i la modestia caso
lana tan sabiarnent servada entre mig de
aquells ternptadors i apassionadors tre
Sabiduría, entre mig de les
sors de la
tempestes i de les heterodoxies—no ben
bé eXeMpt ell rnateix d'un.a d'elles per
el bon Cristófol Plantin. Aprenguern la
virtut de la llar menestral on els ho
mes més
eminents de l'época eren fa
miliars hostes, on visqué sa filla predi
lecta, son auxili i el cap de sos correc
tors, la Marguerida Plantin, tal corn ens
apareix a les «Memories» tan bellarnent
compostes per Mrne. jean Bertheroy.
Per les finestres recullides, amb vi
dres estan.yats, lluqueu el pati delitos,
on la parra centenaria s'enfila i cobreix
les parets, retallades en pinyons da
munt el cel de color perla. Flors gema
des engalanen el jardí i al mig plora un
brollador. Núvols grassos i flonjos corn
tapisseríes de vellut blanc i gris, fan un
sostre arnorós al pata hurnit. Tot es
q-uietut i la música argentina del caril ló
davalla en gotes sonores. Per sota els
arcs
del porxo, trepitja acompassada
ment les lloses el vell guardia, vestit
arrib «ropilla» i «gregüescos»...
Uns bustos de marbre voltant el pati
us
recorden una volta més ele rnem
bres més erninents de les preciares fa
rnilies deis Plantins i dels Moretus. No
manca a cap d'ells
l'emblema heráldic
—

del Compás amb el lema Labore et cons
tantict, simbolitzats en un Hérculi i en

Aquest

era el
lema de
Els quatre establi
ments que arriba a tenir a Anvers te
nien per 'riostra el Compás de Ferro, el
Compás de Fusta, el Compás de Cou
re, el Compás d'Argen_t. Baltasar III,
reunint tots els emblemes de sos ascen
dents, feu campejar al mig, al escut, la
estrella dels Moretus, la deis reis d'O
rient, ab la divisa Stellct duce.
una

matrona.

Cristófol Plantin.

Si la ciutat

nostra fos

Janer 1913
ordonada

se

justicia,

no's donaría llicencia de
.mestratge en l'art divina de la Estampa
a qui no hagués complert la peregrina-ció a la Santa Casa dele Plantin i deis
Moretus, d'Anvers, i a qui després de set
gons

setmanes

disposat

a

d'estudi humil no se sentís
deixarse conduir per una es

trella.
R.

RUCABADO

1
Una sentencia recen_t del Tribunal Su
prem dictada arnb motiu d'un plet en
tre una senyoreta que un diari de la
Cort havía ofesa, publicant una falSa
nova, ha donat peu a infinits comenta
ris i a les més opostes afirmacions. Cal
dría afegir-ne un altre o inclinar-se a la
tinguda per exacta si ara ens proposes
sitn tocar els extrems jurídics establerts
als considerandos de l'esmentada senten
cia. Peró no més preludiém l'article amb
el recort d'ella per tal com s'hi higa la
nostra tesi que, d'altra banda, preocu
pa greument la doctrina jurídica, i
en alguns Estats s'arriba a incorporar
a la vida legal; en.s referirn a la respon
sabilitat objectiva, o sigui la responsa
bilitat

sense

culpa.

_

Mes abans de fer exposició de nostres
convé portar el lector al plá
en el qual elles anaren forrnant-se; aixís
no li semblará arriscada, o tant arrisca
da, l'altura si a la fi encara temés que ho
era; anc que no hi ha por de rodaments
de cap.
Aquest plá, lector, ens l'ofereix la vi
da cada día; cal no més posar-s'hi com
observador i anar notant detall per de
tall, i que verament n'hi ha i no Das de
minga valor.
Esd.evé, i ja s'analitza actualment,
que'ls perills aumenten cada hora i prin
cipalment ales grans urbs. Es perillós
el correr deis automóbils, el tráfeg d'al
tres veícols innombrables que enfollei
xen l'atenció del vianant com
de ilurs

cogitacions,

conductors; ofereix perill l'explotació
deis tramvies, perill doble si's té en
compte" el tragat dels cables conductors
de l'energía eléctrica i la ruta dele car
ruatges que rnolt sovint están units. Pe

rillosa es també la xarxa telefónica com
la telegráfica i la de ferrocarril, les bas
tides i les tasques de les mudes de casa;
tants d'altres, l'enumeració deis quals
lascaría l'atenció del més pacient, essent
encara incompleta la Ilista.
Aquesta multiplicitat d'amenaces al
viure s'ha accentuat des de no Ilunyan a
data: fixant-nos en la Barcelona, o el
Madrid, per exemple, de fa mig segle,
resulten plácides les seves vies, on se
podría oír el ferm talonejar, en l'acera,
del amic que un esperava.
D'altra banda, el viure d'avui, el d'un
rnatei k, es- greument agitat, manca el
temps, les cavilacions ene fan compa
nyía adhuc en el passeig; avui no aném
a pendre el sol, com els avis feien, em

bolcallats

en

l'espessa

nyors del solell, glosant les anécdotes de
llurs vides.
Ara que el lector pot situar-se en el
plá al qual ene referíem, descobrím les
preocupacions que hi nasqueren.
Les nostres lleis —i a aquesta fí convé
consultar el Cap. II Llibre IV Tít. XVI
del Códic Civil— no concedeixen acció
sinó quan intervé culpa o negligencia.
Així comenga dit capítol al ocupar-se de
de les obligacions que neixen d'una o
altra. Qualsevol fet que produeixi dany,
no motiva, donCs, la seva indemnització
si no havía intervingut qualsevol d'a
quells factors, que, com Ihering afirma,
l'oxígen
son a la responsabilitat go que
es a la flama.
Tot el sistema jurídic nacional, igual
que el roma., en l'orde de que's tracta,
descansa en ele dos pilars avant-dits;
aixó fa que el concepte dé la culpa sigui
estudiat des de tots ele as-pectes, adhuL
per aquells qui man.tenen ilur convicció
que cal que cía indemnitzat tot dany o
menyscabament en el -propri patrirnoni.
Aquest concepte, l'amor al carácter tra
dicional que la culpa imprimí al dret
feu que el Tribunal Suprém de Baviera
decidís que «l'exercici de l'industria de
ferrocarrils es necessariament i en sí ma
teixa un fet culpós!» 1 tot aixó, com ad
verteix el professor Coviello en son mag
nífic discurs llegit en l'Universitat de
Catania (Revista Italiana per le Scienze
Giuridiche, vol. 23), amb rúnica fí d'a
tribuir a l'emi resa la responsabilitat en
aquells accidents que, considerats com

capa,

amples

se

fortuits,

son

industria.
Un altre

anexes

al exercici de la dita

autor notable

(i aquestes ci

podríen multiplicar-se),
Pietró
Cogliolo,
trebalt seu preuadíssim
sobre la Teoría de la Culpa—II Diritto
Conzmerciale, Ott. 1912 diu que cotivé
tes

en

en

un

-

culpa es la déu més fre
qüent de respensabilitat, peró no pas la
única; qualque vegada la llei imposa la
obligació de la indemnització de danys
sen se que un sigui culpable ffScandolez

notar que la

sentir parlare di danno incolpevole
da bigotti che da cred,enti nel
dirítto...
i afegeix encara que'l voler
justificar aitals normes—en ele casos
que s'exigeix responsabilitat sense culpa
—recorrent a conceptes ficticis de «culpa
presumpta», es pendre un camí llarc
fals en cornptes del recte j veritable, que
es el de dir
que la llei ha ordenat tot
aixó j,ropter utilita,tem civium.
També el legislador modem s'ha se
parat del concepte tradicional de la cul
zarsi
é

a

cosa

piit

18
a
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al

saonar, i

promulgar
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acabat,

la

til eD Drel

del treball.
Ilei d,accidents
concepte de

la culpa o
negligencia servirá per alliberar de res
al qui causés el dany si
prod-uía
perque negligencia o
es
aquest
culpa fossin imputables al damnificat;
i així el concepte de la culpabilitat fora
En tot cas, el

p

C

ponsabílitat

invertit.
La índole d'aquest article

D

requisit indispensable, el cabal coneixe
ment del idioma del país i procurant-se
que hi publicárern,
amb el fi de polsar la opinió deis juris
que les Notaríes fcssin.congrues, a qual
objecte hauríen de modificar-se els
consults catalans sobre la qüestió de les
Notaríes, que tant afecta a la vitalitat Aranzels que daten del 1885, com es
evident que si les tarifes no han variat
de nostres institucions i costums jurí
diques, arnenaçada greurnent des del. de llavors en.çá, en cambi ho han fet
R. D. de 1903, refrendat per En Dato,
en forma sempre ascendent, les despe
qui vulnera la Llei orgánica del Nota
ses inherents a la vida humana.
El Sr. Vinas i Comas profunditzant
riat, fins a les darreres percussions,
representades pel R. D. de 28 Juny 19_11 més en la forma de les oposicions diu
que als tribunals d' oposicions hauría
i la R. O. de 23 Juliol 1912, ha arribat
de donar-schi intervenció am s juriscon
ja al seu terme.
Després d'aquest introit procedím á sults eminents qui s' han espez.-dalitzat
en
estudi del Dret Catalá, i defensa
resumir les opinions formulades:
també
no sols que
's d.ongui .major im
A.
Quina mida cald,ría pendre per des
portancia al coneixement del idioma,
virtuar les mod,ificacions indirectament
sino també al vocabulari juridic-popular
introdztídes a la Llei organica del Nota
de cada comarca i la seva traducció en
riat en virtut dels precetes administra
el tecnicisrne del Dret.
tius que rnodificant l'ingrés a la carrera
Cal fer remarcar el doble carácter
i concentrant les oposiczos, desnaturctlit
reunit per Dendre acorts relacionats amb zen lapart en que ta llei era relativanzen,t amb que es considerat el Notan i quan el
Notan i es ço que deu esser, té el carácter
els danys funestos i de cada día que cau
favorable a nostre Dret?
instrueix en la cien
temps
al
cap
de
poc
els
automóbils;
sen
La resposta es unánim en regoneixer• d' un conseller qui
cia del Dret els qui la ignoren i dona
saberen, professionals i no, que amb
corn a
única mida profitosa, la de LA
motiu d'un atropell, per primera provi
DEROGACIÓ, no sois del R D. de 28 Juny forma legal a les aspiracions de les parts
compareixents; mentres que P- Estat,
dencia es detingué al mecánic i se li exi
1911 i R. O. del 23 Juliol 1912, sino de
amb la seva organització burocrática in
forta
suma
per
conce
acabat
una
que,
gí en
totes les disposicions ministerials
un
carácter totalment
tenta donar-li
dír-se-li la llibertat provisional.—Aixís
al conculcar ilegalment els preceptes de
del Notariat es,
questió
conductor
del
oposat.
«La
castic
pel
conseguí
un
es
la Llei orgánica, els han desvirtuats;
una
sirnplicitat
fins fá
la
doncs,
cl`
carruatge, tenint-lo anticipadament a
opinó que es la mateixa de nosaltres estrany haver-la de formular;que
consisteix
força
exigida
era
ja
que
la
suma
l-en
preso,
sosting-uda en Particle origen de
ha legislat fent
més alta que'ls ernoluments de que dis
questa i consistent en _proclamar la senzillament en que s'
de
la
realitat;
i I' únic remei
cas omís
posava. Diem anticipadament, perqué es
a
la
vigencia
necessitat de que's toril'
consisteix en que ella sigui respectada;
raríssirn que existeixi prova contra el
de la Llei de 28 Maig 1862, si's vol que
cl.' aquest fo
menaire d'automóbil, que indueixi a se
siguin subsánades totes les ingerencies tot lo que 's faci partint
pau
i
tot lo que 's
nament
portará
la
nyalar imprudencia, negligencia o cul
centralitzadores que han ocasion.at; so
faci
prescindint-ne
no fará sino aumen
decissiu
del
judici_
en
el
moment
absolut
del
cós
d'as
pa,
bretot la abolició en
Així esdevé que el damnificat, resta
pirants «especie de contraban notarial» tar la perturbació» (Maspons i Angla
seI1).
darnnificat; i roman una muntanya de (R. Permanyer).
Per conseguir la millora del actual
paper escrit per alleujament del mal
reformes
s'imposen
per
B.
Quines
estat
de coses, ja hem palesat al resumir
haurat que perdé la seva vida o sofrí
millorar l'actual esta,t de coses i garantir
les
contestes a la primera pregunta, que
mutilació.
lo
a
cobert
de
tota
el nostre Dret, posant
hi havía unanimitat de parers. La de
El Tribunal Suprérn de l'Estat ha
altrct possible vztlneració de dita llei or
rogació de les disposicions vulneradores
preuat el dany moral condemnant a una g-cinica?
de la Llei orgánica es regoneguda per
indemnització pecuniaria a qui el causi:
Podém considerar en aquesta pre
tots com únic mijá de garantir, en
?preuará els altres innombrables i gravís
reformes
estréms:
el
de
les
gunta dos
que
cada
día
pa
aquest aspecte, el Dret Catalá.
material,
sims, d'orde
que s' imposen per millorar l actual
Manera de conseguir-ho? «Les mides
teix la societat?
notarial
i
la
forma
de
garan
legislació
reformes
que convé pendre i adoptar,
i
JOSEP RIERA GALLO
avenir. A tots
tir el nostre Dret en
son radicalissirnes. El mal que 's pateix
aciençadissi
Barcelona, 9-1-1913.
respost
dos estrems s' ha
tant els re
es de suma gravetat, i per
mament.
esser
heróics»
(R. Per
meis
han
d'
del
No
de
retornada
la
Llei
Després
no

consent

les serioses i árdues qüestions que d'un
punt de vista exclusivament jurídic po
dríen tractar-se: elles escauríen a una
monografía o estudi especial de la tesi.
Noresmenys, cal referir que l'il-lustre
catedrátic Coviello considera com de
\suprema justicia els següents principis
que sempre i en tota controversia farán
llur esclat: «Qui actúa o be obra
interés, obra o actúa a
en el seu propri
L'exercici del propri dret
son propri risc.
produir la negació del dret d'al
no ha de
tri». I no es cregui que aquestes qües
tions es consideren solament d'un punt
de Vista teóric, sino al contrari, amb
No fa
una finalitat -práctica meridiana.
Barce
temps
els
diaris
de
gaíre
pas
lona publicaren una nova que deja, mica
ença mica enllá, que els jutges de pri
mera instancia d'aquesta ciutat s'havien

S. M. el Catarro.
Continúan las bajas
temperaturas y cam
bios bruscos, reinando
en todas partes S. M. el
PcI
Catarro, y á todos, en
mayor ó menor escala,
nos hace sentir su tirá
nica autoridad. La úni
6
ca defensa segura con
1,
tra ella son los Pellets
11\11
h
del doctor Mackenzy,
I
.„,1 fl
que curan en 24 horas
el peor resfriado sin necesidad de gu,-,rdar ca
ma ni de
usar
sudoríficos. Tomand° los Pe
llets su resfriado no seguirá adelante, cesarán
seguidamente el estornude°, el lagrimeo, la
destilación de la nariz, el estado febril y la pe
sadez de Cabeza. Los Pellets curan además la
propensión al catarro. Caja Ptas. l'50 en todas
las farmacias.

La enquesta oberta per aquesta revista

arrán cl.'

un

article

tariat a la seva total vigencia, caldría,
segons el Sr. Permanyer, que la legis
lado orgánica fós objecte d` una revisió
i en la forma constitucional correspo
nent fós modificada, prenent per norma
els moderns corrents descentralitzadors
i tenint en compte les diferents necessi
tats jurídiques de les distintes regions
que formen 1' Estat. Detallant aquestes
orientacions estableix la provisió de les
vacants

mitjançant

tres

torns:

oposi

rnanyer).

Aquestes afirmacions, rublertes de
veritat, de tan erninent jurisconsult, son

corroborades per les paraules d' un
estadista, de diferent escola política,
dins del comú Catalanisrne, el Sr. Ga

rriga

nostre

rials. segons

testa

concursos

programa redactat pel
mateix Tribunal, en el qual es don
gués la importancia deguda al respectiu

dret foral

o

un

regional; exigint-se

con' a

Masó,

del

qual

son,

traduides,

paraules:

«El remei existeix
la suprema energía del
no mes que en
nostre poble. Si al ocórrer qualsevol d'
aquestes rnutilacions fragmentaries del

i traslació. Les oposi
cion.s caldría que es celebressin totes a
les capitals de les Audiencies territo

cio-ns,

i

aquestes

patrimoni juridic, Catalunya es
es possible que el poder

redrecés irada,
central recules
es

en
son carní. Si la pro
purament formulista i no passa

quelcóm acadérnic,

de
la

tranquilitat pública,

s'

ho mirará amb

que
el

certa

no

amenaça
central

poder

indiferencia...

6
s'

intentará. le

da»... i d'

transacció i «componen
en
esmena, arribará

esmena

poder al seu propósit uniformista.
»Solament veig, doncs, el remei en
una vigorosa acció de la
opinió catalana,
que porti al convencirnent del poder,
que en aquest problema no hi há sola
el

ment

un

afer

més pregon

Catalunya».

profesional,
de dignitat

sino un altre
nacional per

El

Sr. Vinas i Comas sustenta lo
al dir que tots els catalans hau
ríen de promoure un formidable i deci
dit corrent d' opinió en favor de tant
justa causa; i descendint a la práctica

mateix,

indica

que

podria assolir-se pels

nostres

representants a Corts, amb sols conse
guir que hi posessin el mateix dalit que
posen moltes vegades en obtenir obres

publiques pels seus districtes.
El mateix distingit advocat gironí
el
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en

prefaci

de la seva resposta escriu una
veritat molt arnargant, que no podém

resistir-nos

ja
garantir

a

fer

constar

en

aquest

re

que ella tendeix igualment a
el nostre Dret Civil de les in
tromissionl del equivocadament calificat
de Dret Cornil". Al afirmar que la qües
tió de les Notarles no es més que un
episodi de la lluita entre l uniformisme
els Drets regionals, dona un tant de
culpa considerable, respecte als rnals
que aquesta lluita té
resultats
pel
Dret Catalá, als mateixos catalans, so
bretot els advocats. «Cal dir-ho amb
entera franquesa: son molts els advocats
i notaris de Catalunya que es proclamen
partidaris i defensors del nostre Dret;
son
en canvi, pocs, comptats, els
qui,
arribada la ocasió, han tingut el valor
de rebutjar I abusiva aplicació del Có
dic Civil quan venía a afavorir la tesis
del client».
sum,

Finalment, hem de ternos ressó d'
al'Iusió directa que el gran tractadista
de Dret Catalá, en Guillém M. de Bro
cá, i el notable jurisconsult aPludit al
principi fan a la Comissió del Apendix
Catalá al Códic Civil, la qual, no obstant
fer r3 anys que s' es constituída, enca
ra no ha fet res oficialment, isois algún
treball particular. Es indubtable que la
inactivitat col lectiva d'aquesta Comissió
ha causat un dany immens al nostre
Dret Civil, car si aquest fós ja codificat
amb tota cura i seny, hauría deturat
moltes aplicacions indegudes del Códic
Civil a qüestions jurídiques que afecta
ven solament
a
la legislació catalana.
Es aquest afer d altissima i innegable
trascendencia i sobre d' ell deixarém
sentir, un altre día, si Deu vol, la nos
tra veu, per mirar de conseguir que
acabi una tan perillosa i ambigua situa
ció d' interinitat.
El Sr. Brocá expressa la seva confian
una volta establerta la Manco
ca que
munitat, les qüestions espectants del
Dret Catalá, tindrán una més ferma ga
rantía d' esser satisfactoriarnent solu
cionades. Es cl' esperar que aixís será.
Nosaltres, inspirats precisarnent en la
gestació de la Mancomunitat, exposem
la., forma amb la qual esperancern la re
solució favorable de tot go que afecta a
la vida del nostre Dret, de tanta impor
tancia per la vida de la nostra Patria.
En Carnbó ha dit, al ocupar-se del
ajornament de la aprovació del projecte
de llei de Mancomunitats amb motiu

de Passassinat d'En Canalejas, que Ca
talunya unida guanyará sempre. Certa
rnent que en la unió roman la nostra
forga, ja que el Centralisme, obrant 16gicament. mai atendrá la sola forga de
la raó.
La unió admirable de tots els catalans
llavors de la Solidaritat Catalana feu
trontollar la carcassa e-nvellida de l'Estat.
afer
La extensa unió de Catalunya
de la Mancomunitat es lo que ens por
tará a la victoria. I aquest altre afer
importantissim, el del vigor i conser
vació del nostre Dret, obtindrá satisfac
toria solució si perdura la unió, bella
demostrada, amb la campan-ya
ment
que contra el derrer R. D. de Notaries
191 I. a la qual contribuiren
se realitzá en
arn.b fermesa i entusiasme, totes les for
de Catalunya,
ces polítiques i socials
sense
distinció d' estaments ni partas.
Manca sois fer valer la forga d'
aquesta unánim aspiració deis catalans.
El procediment a seguir creiem que
hauría d' esser semblant al de la Ailan
comunitat. Les Diputacions Catalanes
formularen les Bases. Els di-putats
senadors per Catalunya se les apropria
ren i arnb adhesió manifesta de tot el
poble, les presentaren al Govern i les
han defensades al Parlament.
Les associacions juridiques de Cata
lunya, reunides en magna Assamblea

Pobre

hauríen d' establir unes Bases que re
solguessin el plet de les Notaríes, asse
gurant la provisió de les de Catalunya
persones coneixedores del n.ostre
en
Dret. Ademes, i sens perjudici d' am
pliar-ho un altre día, la Comissió del
apéndix Catalá, treballant de ferm, hau
ría de formular son projecte dins un
breu termini i les associacion.s jurídi
ques aidar-lo, sentant les Bases proce
dents per mantenir la substantivitat del
Dret Civil de Catalunya, garantir la seva
conservació i vigencia i assegurar-ne la
ufana.
Aquestes Bases seríen entregades a
la Re-presentació que Catalunya té al
Parlament, perque fent-se-les seves, en
nom del poble -catalá, obtinguessim de
les Cambres les modificacions i innova
cions legislatives pertinents a fl d'ess-er
regoneguda i sancionada la substantivitat
del nostre Dret, esmenant-lo i salva
guardant-lo de les ingerencies del mal
anomenat Dret Comú.
Solament aixi
existencia del Dret
Catalá romandría assegurada. Si la
protesta es no mes formulista i acadé
mica, de mica en mica, com deja En
Garriga i Masó, arribará el poder cen
tral al seu propósit uniformista.
-

JAUME

BOSACOMA

Girona

grandesa
i mai assaciats. ,Veurieu en
tals poesíes, plorar, suplicar,' abaixar-se,
retorcer 's el seu amor que fou germ á_
bessó de la seva malaventura, la im
possibilitat de mudar en expansió vivi
dora el seu propi geni ombrlu, la re
canga de caminar a la mort deixant
reduída a tres estatues la Tomba de
juli II quan segons el seu projecte n'
havía de tenir enllá de trenta.
Si als que solament el coneixíeu per
alguna de les seves estatues" tota forga
domini jo are pogués infondre-us P es
perit de les seves poesies obriríeu els
ulls com criatures i m diríeu: «Pero, ?I
aquest es aquell mateix?» Sí, amics, es
el rnateix que mentres en la pedra s'
exaltava amunt, molt amunt, en les se
ves complantes fetes poesía s' humiliava
avall, aval'.
A bsorts en la bellesa deis seus mar

Devegades, i més d' engá que, dos
anys arreu, m` he afanyat en comentar
aquella pobre grandesa que hagué norn
Miquel-Angel Buonarotti, me vé al pen
sament que cap creador de formes no
tindría per qué vanagloriarse de la seva
grandesa, ni cap home, per obscura que
siga la missió que exerceix, hauría de
envejar mai els qui van pels llibres o
les obres deis quals s' aixequen en
llocs de veneració. Un sol me sembla en
si mateix envejable dó, i- es el de saber
trobar la bona sabor de la vida sense
que ni el.ví dels deus ni el ví humil de
la obscuritat fossin prou a estragar-nos
el paladar o enterbolir-nos la mirada.
Man.tenir-nos feligos per sobre de la
grandesa o la petitesa de lo que exercím,
veusaquí- lo que vull significar. ?Aspira
-ció burgesa?... ?Utopía?... Potser sí.
Seré el darrer en negar-vos-ho. Pero,

constants

inSpeccionant-vos, diguéu-me ?quina as
piració d' bornes, no té alguna part d'

bres, potser vinguérem

aqueixes dugues

coses?
'm llegeixen, i pot
ser convind.ria dir cap d' ells ignorarán
que Miquel-Angel
esculpí el Moisés,
posém per exemple, i n' haurán vist
quan no P original, una semblanga al
menys. Dones bé, el qui no més per les
seves obres d'esculptura conegui el Buo
narotti queda a mitja lligó de la seva
vida.
Ultra elles ens deixá unes poesíes; i
com
les seves esculptures ven-en a ser
un motlle de sa capacitat, de
lo que en
dl era forga y plenitud, en cambi les
poesies que dic son com altre motlle de
la seva flaquesa i indigencia: de les qua
litats que li mancaven, deis seus dalers
Ben pocs dels

qui

Janer 1913

a

afigurar-nos

home invulnerable i plácid. En les
poesíes ens compareix
home que arri
un

ba a vell agobiat de recances i vacil-la
cións de les que molts joves se 'n riuen
ja com de sentiments puerils.

!Pobre grandesa!

Tornéu al Moisés.
no'n ten-fu
que

ha

a

má

una

Imagineu-lo, si acás
imatge: Es la forga

trencat els motllos de 1' humana
que si Miguel

capacitat. Fá
efecte
Angel hagués quedat

bragos no
morir-se, anegat
propria grandesa impedida

hauría pogut tardar

sense

a

dins la seva
de fer-se material.
?Qui ho diría que les mans mateixes,
tant segures i poderoses d' aquest crea
dor de formes hagin pogut tremolar
davant d' una don-eta ben apareguda,

Pos'
Janer 1913
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al no trobar paraules
home per dir lo que 1` abrandava, ge
lant-se de por de pressagis o de la ma
nía que 's tornava pobre? Doncs aixima
s'

hagin crispat

teix passá.
A parteu els ulls del motlle de la seva
forga i veiéu un parell de mostres del me
altre motllo
tall amb que era format
de la fiaquesa miquelangelica. Son du
gues poesíes seves que he volgut tra
duhir al bell parlar nostre:

?Qui

es

que'm porta a tu per força,

:Ay lag de mi qui encadenat

me

dona?

sento

tot i sent lhure!

sé aixó, que jo no siga rneu,
per algú qu'está més junt a mí
de lo que ho está l'anima al meu cos?

?Corn pot
prés

?Quí

!Oh

Deu, oh Deu, digueumho Vos
que jo
es que pot més en mí

mos

díes,

corrent

m`haveu traít, i
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massa

ma

(teix?

giós,
del

i

es

que

Miquel-Angel,

tot i esclau

geni ombríu, temorenc, extre
la receptivitat sensible, cohibit
per aixó
franquesa vividora,

seu

mat

en

no
la
embestía contra els demés per descarre
gar-se de les congoixes inherents an
aqueix amarc component de la seva
en

grandes

a.

S'avingué a ser-ne eh l Púnica víctima.
Amarga grandesa doncs, peró noble. No
fou la cruenta del poderós, que en Pabús
de força xifra sa grandesa; no fou la
que, sense mouré`ns del artistes, en
temps de Miquel-Angel desrnoralitzava
Benvenuto Cellini, l'Aretino, el Bra
mante: caps de pandilla, camorristes,
homicides, xantagistes i difamadors.
Amargues grandeses abdues, peró
la del Buonarotti, en mig de tot, noble,
i la d'aquets altres, a pesar de tot, vul
gar i baixa:
Aquesta es la segona Iliçó.

El fet es que semblaría com si a les
portes de la grandesa hi hagués escrita,
si no una Ilei, una máxima que digués:
«Pagarás el títol de gran al preu del
teu propri benestar o a costa del benes
tar d'altres». 1 es que potser per trobar
la grandesa inerhenta i harmónica cal
primer trencar aquella vela blava estesa
a sobre
de les címes mes altes y can
dides on l'aire es més prim peró on
la roca encara es roca i la neu encara es
oració matinal
neu. Per aixó una bella
deis que son cridats a la grandesa, tant
professen un humil ofici,
com dels que
sería aquesta: «!Senyor, aviveu en mí
la virtut que ni el ví escullit de la g'ran
desa ni el ví humil de la obscuritat si
gan. prou a estragar-me el paladar o
enterbolir me la mir-ada per gaudir el
bon gust i la bona vista que te aquest
mon on

soc.)
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depressa

trobo vell totduna.

em

ja es tart per penedir`m: la mort dulpressa
ja no puc decantar-la ma fortuna.

wlea

So enernistat ab mí mateix;

plors i sospirs ja
que

i

no

Els

no

hi ha mal

res

hi valen
com ho

tant gran

es

el

(temps perdut.
!Pobre de mí, fugí la joventut
trobo un sol jorn que puga dir ben
(meu.

vans

anhels,

i la esperanga lleu

de veritat rn'han cegat el carni
Tot afecte mortal: amor i plany
ardencia i desengany
son coneguts per mí,
tots... rnenys la veritat.
Faig vía fadigat no sé envers on
Deu vulga que no, mes 'm apar veure
el gran cástic pel mal que he fet al n-ion

coneixent el bé;
doncs, Senyor, ?qué faré,
qué esperaré i en qué haig de creure?
tot

Anem

a

pira la segura majestat d' un repós
perennal, s'hi amagava aquest home.
Pobre grandesa!
Unicament de la coincidencia d'aquei
xos
dos motiles, deis quals, l'un de
domini iforça queda en les seves esta
tues, i l'altre de indigencia i fiaquesa
queda

en

les

seves

poesíes, podem

treu

de la ánima del
una
Buonarotti. 1 potser coneixentlo aixís
mai, amb
es quan Pestimaré.m rnés que
aquell amor assenyat que saben les ma
re'n

res, que

imatje

sencera

s'aguanten

en

una

dolga

reser

els dernés entusiasrnats procla
ella sola
men gloriós el seu fill, ja que a
li es donat de veure a contraclaror d'
aital gloria el seu noi etern ab les seves
debilitats i indigencies.
Pero també aqueixes debilitatse indi
gencies quan apareguin sabrá tractarles
menor la mare que no aquets qui are el
va

on

glorifiquen.
Aquesta, y

la estimo m.olt, es la Higo
que he treta de considerar els dos rnot
lles tant diferents, peró fatalmen_t inse
parables, de la grandesa del Buonarotti.
Per fortuna meva no es aqueixa la única
'ligó, que sense moure'm de la vista d'
aitals dos rnotlles d' amarga grandesa
n'he apresa una altra ja en Pordre reli

les

interessa unicament la que presenta un
carácter de renovació alhora que de se
activitat pedagó
rietat científica. De
gica deis rutinaris i dels desorientats no
tenim per que ocupar-nos-en.
La manca de tradició en els estudis
pedagógics es una de les coses que han
de doldre`ns més arnargament als cata
lans. Per aixó estimem com Pesdeveni
rnent de més importancia de l'any i l'es
mentem en primer lloc, l'anada a Pes
tranger d'uns pocs estudiosos catalans

disposats
de la

a

disciplinar-se

en

els estudis

pedagogía científica

esforçar-se
Si, arnics, adins d'aquell Moisés po
derós, adins d'aquella Nit en la que res

consignar sumariament

principals fases de la activitat pedagó
gica a casa nostra durant l'any que aca
bem de passar. D'aquesta activitat ens

en

crear

i amb delit d'
caliu per aquets es

tudis a la tornada.
Cal parlar en primer lloc del que fou
el primer en sembrar entre n.osaltres
inquietuts de Pedagogía nova, deu anys

En joan Bardina, el
no rnés.
vell lluitador, se`ns en aná cap a París
amb sis dels seus an
a comeng de curs
Escola de Mestres,
tics alumnes de
ajudats per l'Ajuntarnent de Barcelona.
Estudia un d'aquets jovens rnestres,
Treballs rnanuals, un altre Metodología
de P Historia, un altre Art i Dibuix
aplicat a la Escola, un altre Psicología
escolar i dos rnés Metodología de les
Ciencies. Aquest escamot d'estudiants
llur mestre—que per cert, inauguren un
Métode d'estudis a Pestran
nou i eficag
ger—pensen aixecar aviat la casa i can
viar-la a un país de llengua anglesa.
En Pau Vila, qui tingué l'abnegació
de tancar la seva cara «fundació Hora
ciana d'Ensenyança,>, s'en aná a estu
diar Psicología del noi a la Escola de
Ciencies de la Educació», de Ginebra,
arnb una pensió de l'Estat, acompanyat
de la seva familia i disposat a passar-s`hi
d'anys, si la protecció arriba.
un parell
Tanto més que a aquests cal agraír la
Pestranger a la entesa
seva sortida a
rnestra Na Rosa Sensat, qui ha fet el
sacrifici d'allunyar-se de la familia du
rant varis mesos, amb una pensió de
enrera

PEstat. Ha passat ja tres mesos a Bru
sel-les estudiant la ensenyança de la do
na en general i en particular la Metodo
logía de les ciencies naturals; i ara esta
rá altra temporada a Ginebra.
Durant la primera mitat de l'any en
joan Llongueras estigué realitzant
lluits estudis a Hellerau sobre Gimnasia
Rítmica, innovació que té que veure
més amb PArt que amb la Pedagogía. A
les darreríes del any ha donat un curset
d'aquesta gimnasia al local de l'Orfeó

Aixis mateix cal fer esrnent d'algun
en Llerena
altre mestre páblic catalá,
i en 'Vernet, p. e.—que han format part
d'una caravana -de mestres oficials que
ha visitat amb alguna detenció les esco
les de vares ciutats europees.
1 ara que parlem de caravanes, no po
dem passar per alt la de mestres públics
de Barcelona que, amb Pajuda econó
mica de l'Ajuntament, corn Pany ante
—

rior, feu

un

tom per

Pestranjer durant

les vagues de Pestiu.
Fixant-nos ara amb els que s'han
quedat aquí, durant Pany, P Alexandre
Galí ha seguit estudiant i treballant en
«Escola Vallparadís» de Ta
la seva
rrassa;' al «Nou Colegi Nlont d'Or» tam
bé s'hi ha treballat amb voluntat, i lo
mateix a les «Escoles del Districte I»
i a la «Institució Froebeliana d' En
senyanga». En joan Palau va deixar a
fi de curs la direcció del «Colegi Mont
d'Or», de Terrassa, per dedicar se a la

confecció de llibres moderns d'ensen
yanga, substituint-lo el seu antic asso
ciat en Pere Moles, el qual ha ingressat
a la institució nous elernents. Na Fran
cisca Bonnemaison de Verdaguer, més
que pedagoga insigne educadora, ha

la seva intel-ligent
fruitosa activitat al «Institut de Cultura
Biblioteca Popular pera la Dona» se
condada d'un estol de col-laboradores

seguit desplegant

col-laboradors. Els «Estudis Universi

taris Catalans» han continuat exercint
la llur acció, havent-li prestat enguany
especial a.juda en Manuel de Montoliu
arnb ses lligons de Filología románica.
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En quant a publicacións pedagógiques
la «Revista de Educación» ha
anat fent
son

camí i guanyant

poc a poc nous
En aquest any que revisem, el

adeptes.
«Nou ColIegi Mont d'Or», -publica

un

llibre resum del curs amb nornbrosos
treballs deis alurnnes i rnagnífics foto
gravats. La «Escoja Vallparadís», de
Tarrassa, també publica el seu quadern
amb treballs del seus nens i nenes.
També el «Col-legi Mont d'Or», de Ta
rrassa, edita, nombre reduídisim, un es
plendit llibret de l'escala, amb un text
curull de moderna doctrina pedagógica,
amb reproduccio-ns:de dibuixos del nois
en mitjos tons i tricromíes, resultant en

conjunt

una

Dublicació

que

quant en aquest geure s'ha
no sois
a Catalunya
sino

supera tot
fet fins ara,
a tata Es

panya.

Les
no esser

«Escales del Districte I», per
menys, han donat també el seu

voluM a la publicitat, el qual conté im
portants treballs, deguts en sa majaría,
al Dr. J. Estrany. Els mestres publics
qui durant l'istiu de 1911 visitaren les
escales de pcblacions europees amb

pensió

del nostre Ajuntament, han pu
blicat aquest any Dassat un llibre del
susdit viatge, que es forga interessant

document.
conferencies pedagógiques han
sovintejat com els altres anys, havent-ne
motivades algunes d'extraordinaries el
«Primer Congrés Espanyol de Higiene
Escolar» celebrat a l'abril; rnereix espe
cial menció per la manera sistemática
amb que fou donada, la que prepara. en
Pau Vila sobre «?Que'ls portaran, els
Reis, als nostres fills?» que fou predi
cada en varis llochs diferents en vigilies
com a

Les

de Reis. També esmentarem les orga
nitzades deis estudiaras de nostra Esco
la Normal de noys constituíts en «Agru
pació Normalista». Els mestres Dublics
organitzaren i celebraren amb éxit al
guna Conversa pública—la de Vilafran
ca, p.

e.

Corn a actes pedagógics de ressonan
cia, hi hagué l'any Dassat el ja citat
((Primer Congrés Espanyol de Higiene
Escolar)) i la seva «Exposició Interna
cional de Treballs Escolars» anexa. Les
energies i el temps que s'esmergaren en
aquets actes no foren, ni de lluny, com
pensades -pels seus fruits. Un altre gran
acte públic on la Pedagogía tingué que
veure fou el «Segón Congrés Regional
d'Ateneus i Associacions de Cultura de
Catalunya», escaigut a Vilanova, que
tampoc fou cap éxit per la riostra cultu
ra. També
s'ha celebrat a Barcelona la
«Tercera Assamblea General de Sacie
tats Econórniques d'Amics del País»
amb éxit majá, discutint- se algún tema

de

Pedagogía. L'any

1912 ha vist

igual

fundació, entre desllealtats
passionetes mesquines, de la «Lliga Es
panyola de Higiene Escolar».
S`ha de consignar a nostre favor,
l'interés teóric i practic que bastants
catalans cultes se prengueren pel «Segón
ment la

Congrés

Internacinal d'Educació Moral»

que's celebra a La Haia l'Agost passat,
del qual el secretan i general per tot Es
panya fou un pedagog catalá.
Entre els projectes en víes de realit
zació_ figura en lloc preferent el de la
institució «La llar)) de D.' Carme Karr,
subvencionada amb ro.000 pessetes pel
nostre

Ajuntament.

L'activitat cultural de nostra ben re
gida Diputació Provincial mereix nota
apart. El benemerit «Institut d'Estudis
Catalans» ha seguit en plena activitat
científica i preparant sa gran biblioteca
pública. L'any que acaba de transcórrer
ha vist la inauguració de la «Escala Su
perior d'Agricultura», la creació de la
«Escola de Funcionaris» i la instauració
d'un Curs de Llengua catalana a carrec

janer 1913

Docs. Aquest any passat ha sigut peda
gógicament
any de bastanta fressa y
un

poca endressa.
r:Quins son els auguris per l'any 19131'
El cor ens diu que bons, amics. Eh l será
any de propagació entreqs catalans d'un
nou evangeli patriótic, de la doctrina de
la Pedagogía nacional o, millar dit, de
la doctrina de la Educació nacionalit
zadora. Ademés, en el Pressupost de
nostra Diputació Provincial hi ha du
gues petites consignacions que prome
ten molt i que diuen: «Per treballs pre
paratoris de la fundació de la Escala
pedagógica, tant. Per treballs prepara
ioris de la fundació de la Escala de la
Dona, tant.» iSursum corda! Comencen
a esdevenir les
coses que nostres cors
més

han

desitjat.
HOMS

ELADI

den Pompeu Fabra.
Un acte que feu néixer algunes espe
rances fou l'a-probació per l'Assamblea
de la Unió Catalanista, celebrada a Ta

rragona, d'un -projecte d'Enseyanga
catalana. També la «Associació Protec
tora de la Enseyanga Catalana» te obert
un concurs
de Historia de Catalunya
entre'ls noys de nostres escales.
Durant els darrers m_esos de l'any s'ha
vingu.t parlant bastant de «Boy-scouts»
i no sha sabut gran cosa de la fundació
Ribas per unes escales publiques a
Rubí, ni tampoc de les Escales de Bosc

l'Ajuntament.
Alguns Dobles han inaugurat locals
nous, costejats del municipi i l'Estat
o de particulars, imaginant-se que inau
de

guraren escales naves.
Una colla de rnestres

feren, pel Carnaval,

una

de Barcelona
bonica excur

a Girona.A1 grupus escolar d'aquesta
Doblació hi tingué lloc, a l'istiu, un

sió

forga éxit.
Durara l'any i motivat per la Expo
sició de treballs escolars se feu algun
enrenou al voltant de la ensenyanga del
Dibuix a.nostres escales. Com a resul
tat, alguns mestres s'enteraren del rae
tode d'ensenyanga de dibuix del natural
i l'aplicaren amb bon exit.
Ha continuat aquest any darrer la
desarganització de les colonies escolars
de nostre Ajuntament. En canvi la So

•curset per mestres. amb

cietat Económica Barcelonina d'Amics
del Pais ha comengat de millorar les se
ves notablernent.
?Quants descuits haurá tingut la nos
tra ploma? D'importancia, pensém que

Ilsala

o

Prácilliaw

Vedla astas de adquirir otra

marca

o

Zálida

y la

adoptaréis

Agente general en EsDarla 3.
Corles, 619.–BARCILONA.

-

(junto

al

Paseo

de

Gracia).

RON BACARDI
jo-agalm Mentans2

Sonetos
Canelones
Un torno de 64 págs.—Bnen Mes.
J. Horta, impressor.—Barcelona 1.1.911

111.11
janer 1913
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EPIGRAMMATA
DEL PASSEIG DESPRES DE

plogut.

Ha

el

Sota el cel d'un blau

passeig s'esllang-ueix

Femenina llangor d'aquella
que guarda
l'esguardeu ab

i

liare

mes

les

imatges

de la

cursa

bany,
afany.

jovençana

Dígas-me,

un

i

aquells pins

de la

que'l vent

feixuga

Ilavores, Senyor,

desplegui

veure

que la

la ciutat

guarden

tant

com

que

ma

amo

l'última vela,

vigilanta

i han

mar on

tot

aprés

el

seu nom

•a

nou

esperança

sense

-deis joras iguals i el sol qui ja
Jo tinc cada giravolt de dança
un goig novell i
canaí per

llu?

no

a

un nou

tinc

a

tota vostra

nau,

feblesa

torno

sents ton
a

no

cos

cada

sents

El 'libre en qüestió es de L. Bernhard,
el rnés jove deis professors ordinaris de
la Universitat Friedrich-Wilhelm. Bern
hard no ha fet la carrera usual; ha
forgat en certa manera les portes de la

horror del dia?

gallardía.

donat

giravolt

a

ma

de

Universitat, predicant

follía

dança?
•

LA PRIMERA COMUNIO DELS INFANTS

Encar no s'esbarria la llum de vostres rulls
i es aturada i dolça com de primera aubada;
encar en

el món

el

pregón repós

es nou

Nosaltres

no

com

fou

de

vostres

ulls

la primera vegada.

Jesús,
parpelles;

hem vist mal el Rostre de

pesa el pecat damun.t de les
l'esguardeu sense torbar-vos pus,
per tal que als ulls d'infant escauen meravelles.
ens

vosaltres

!Quin miracle, Senyor, després de combregarl
Per venir amb vosaltres, Jesús deixa l'altar,
1 us vol perque sabeu la llei de les joguines
i amb

una

gracia

nova

per dir-li l'amor del
que 11

digueu

com

el sabreu
vostre

el dieu

la

platja,

presencia

mirada.

seqüencies.

cançó

díg-as-me,

créixer

tu.

giravolt de clanga
de llunyanía;

cada

nova

per cantar-lo

guardin.

hora ben nodrits de Pheroica

reposa

El mes passat de Desembre el medi
un.iversitan berlinés s'ha agitat al volt
d'un 'libre el títol del qual coincideix
amb el d'aquestes ratlles. Jo havía pen
sat rotular el meu article la «Ciencia
conservadora» o cosa per l'istil, recor
dant una glosa de'l Ors, en la qual dis
cutía amb un redactor de La Publicidad,
si mal no recordo, sobre els perills del
«werden.» i la eficacia del «rnachen».
Peró m'ha semblat millor exposar fets i
deixar a tothom que en tregui les con

mon

No oblides el cami

vida

PICÓ

deslliurança

la

sents

governa,

Conseqüencies no desitjables
de la política social

DEL VENT A LA NAU

nau: no

no

JOSEP M. LÓPEZ

bes et du
d'aqueix voler ab que
cada giravolt de nostra clanga
desig madú?
el gust divers d'un

car

la

vora`l port que

meva-es

cop més pugui

i

vui saber-los

EN LA TREBOLA NIT

No

les veles

com

l'esma si amb la llum

PARAULES

gonflades,

Feu, Senyor, que jo us trobi dins del mar no molt lluny de
perqué encare que'ls homes ja de mi no es recordin,

—heroica i tremolosa filas la fi,
una lluerna no 11 obrís canaL

ta

el pas d'unes veles

volguda
suprema pietat desperta,

perdría

Jo

gracia profonda

guanyantme.

quan la són vol abatre-ls i ells més cal que la

el pes de Pombra sent a les
i davant la igualtat hostil i muda
de la foscor que fa sa vía incerta,

una

serena

i que Pánima

plana,
parpelles;

Jo

com

seguirán

sonores

Féu

d'haver extingides les estrelles,
quan cerca el vent fácil camí en la

d'una

imatges,

sense

s'extingeixi

Fadigat

les

va

llei de l'ombra implacable.

DEL VENT DAMUNT D'UN. CAMP

'

meu

sentits

signen vies novelles a
Mes, pressento que un dia,

hora beata

desig,

reposada que'ls

mar

la llum que's desvetlla.

llangor.

dona la lassitut del

una

en

vora'l port, de la

se

de la

Dintre

dominador,

divina

en

PLUJA

LA

m'omplena

L'esperit

a

breçolá

cor, caldrá

vostres

ames.

una

producció

científica tallada a la mida deis ideals
del con.servadurisme prussiá. El seu
nom es va fer fa.mós defensant les -1Ieis
d'excepció, mercés a les quals el sol
prussiá deja marca del Est, se defensa
de l'invasió polonesa. Peró si els go
verns han protegit el seu collaborador en
la cátedra, els restants professors, els
teórics de l'economía, li han fet una acu
l'ida péssima; ha tingut polémiques a
desdir, la més famosa entre elles contra

Lujo Brentano

en

les

columnes de

la

«Frankfurter-Zeitung».
Mentres la tradició universitaria i els

prestigis académics li giren l'espatlla,
el públic escolar es matricula en massa
per sentir-lo, i segueix amb interés no
comú sa producció. Deixant apart lo que
hi hagi d'estridencia i reclám en el nom
del professor, la raó fonamental del éxit
sembla que consisteix en una reac
ció molt natural-, contra les característi
ques de la Universitat germánica. Bern
hard representa la fí del historisme, la
reducció del camp del treball, la simpli
ficació a grans fórmules escairades de
cm

treball qué no sigui el técnic, l'im
mediatament útil, la limitació deis su
postos morals, filosófics i histórics, per
tot

fer tasca

polític-económica.

Tant política

económica. El seu curs actual a la
«Vereinigung für Staatswissenschaftli
com

che

Fortbildung»,

per

exemple,

que

porta el títol: «Qüestions económiques
del temps present», s'ha reduit gaire-bé

justificació

de la política naval
Panglesa.
Fins aquí es podría creure que Bern
hard es un polemista' afortunat sense
válua científica, sense objectivitat, i no

a una

alemanya

es

el

cas.

contra

La

seva

tasca

es

seria i ben

fundada; fets, fets i fets en son la base,
peró l'obra sembla més d'un tractadista
anglés que alemany: es sobri, precís,
gairebé violent en les conclu-sions, peró
sempre son aquestes més moderades de
lo que'l lector esperava.
Dones amb aquests antecedents no es
d'estranyar l'éxit del seu llibre i més
sabent que hi embesteix la més vidriosa
qüestió del mon modern, la política so
cial, l'assistencia de l'obrer. El Ilibre que
de primer ens resulta antipátic, es con
verteix després en una font de llargues
ensenyances i meditacions.
El vell i gloriós emperador Guillem I,
al presentar al Reichstag els primers
projectes de segur obrer. declarava en
la exposició de motius que tenía per un
deis majors éxits amb que Déu havía
beneít son govern l'inaugurar aquesta

llegislació de protecció social. Bismarck,
influit pels economistes, se pensava co
ronar

ard la

constitució social del im

peri i separar les masses obreres de la
política exclusivament de classe, per in
corporarles a la vida general del Estat.
Lo mateix intentaren fer la tercera re
pública i el liberalisme anglés, peró per
altres procediments. Crear una verita
ble solidaritat nacional, ofegar el parta

lo

alemany
mai

creixent sempre i

sense

entrar

partit de govern. 1 mal
grat aixó, la política social no s'atura.
Anglaterra, clássica patria del libera
lisme manxesteriá, legisla tant copiosa
ment, que sota l'actual mini ;teri anglés
aser

un

les despeses de pensions de vellesa ini
ciades en 1908/09 ab dos mil-li-ons de

lliures,
de
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del tercer estat, el partit proletari. Avui
ens mostren el
fracás d'aquelles espe
rances
el sindicalisme francés, els úl
tims corrents del obrerisme británic que
deixa les prudents Trade-Unions per
empendre aquestes grans vagues deis
transports y del carbó, i el socialisme

1912/13 (exercici corrent)

son en

mil.lions de lliures. Alemanya i
França, sinó una crescuda tant rápida,
mostren una legislació frondosa que
ocupa gairebé exclusivament els Parla
ments. No més la política exterior i son
12.2

complernent

despeses militars,

les

pre

part semblant de temps i de
recursos.
Les grans reformes financie
res de Lloyd
Georges i del Parlarnent
nen

una

imperial
seva

en

1906,

doble arrel

en

1909 i 1912, tenen la
la legislació social i

la Política d'armaments, sobre tot na
vals com tot-hom sab. Tot lo demés
passa; aqu.ets dos punts ressuciten en
en

nova
legislatura.
Ningá dubta que la tasca feta

cada

es

gran

fértil j lloable, peró pot dir-se també
en aquest cas, que
on la llum es forta
son les ombres més espesses, n, com es
crigué Schmoller en sa joventut (parau
les que encapçalen el llibre de Bern
hard): «Tota humana evolució sofreix
d'extremositats i unilateralisme, en ter
mes que les millores
d'un cantó solen
portar inconvenients a l'altre. I per aixó
se desenrotllen noves
lluites i tasques
noves en cada nova posició. Lo contrari,
ha de donar sempre sospita de que es
tém caient no dins la perfecció, sinó dins
l'atomí a»
I si tals defectes té i si el propósit que
l'inspirava ha fracassat, hem de procla
mar l'inutilitat de la política social?. No,
lo que es basá en un cálcul polític no ha
donat els resultats que s'en esperava,
peró té un fonament de justicia; per tant
s'ha de mantenir, sense excluir-ne la
crítica i aquelles minores, simplificant-la
o completant-la que
la crítica mostri
com a viables. 1, abans que tot, cal fer
nos cárrec
de la situació sincerament,
enárgicament. Heus-aquí com la enfoca
Bernh.ard: La historia humana es essen
cialment la lluita del individuu contra
les organitzacions i els dret socials. En
el món present, on hem de fixar els lí
rnits d'aquestes dugues esferes de drets?
Perqué ?no es cert que existeixen a la in
dustria moderna processos en els quals
la necessaria llibertat individual i la per
sonal responsabilitat del empressari son
.

afectadas de mal mode, coaccionades,
ajustades a preceptes esterilitzadors que
tenen per

causa

atencions i respectes

so

cials?

Sigui

vulgi la personalitat
llibre que així comen
ça es gairebé sintornátic. Perqué heu de
tenir en compte que el tal llibre no ens
vé d'un escriptor-fóssil al servei de Falta
banca francesa, ni d'un lord anglés ric
satisfet d'aquests que s'entretenen com
batent el socialisme municipal, i aconce
llant als obrers que per minorar sa sort
social fassin ço que ells mai han fet, en
la que

de Bernhard,

es

un

riquir-se

del treball; sinó
que per esclari
ment de la qüestió no'ns repeteix alló
de les Ileis imrnutables de la economía,
ni en_s col-loca una vaga teoría optimis
ta, sinó que'ns fá la exposició d'abun
dant material estadístic i pouat en les
d'un

per medi

professor alemany

revistes mediques.
Fonárnentant-se en aixó Bernhard
assegura que sí, que la mesura de Ili
bertat i d'eficacia en els processos indus
trials existeix de fet i que son origen
está en la protecció al treball. Aquesta
protecció influida pels grans •nteressos
de classe, no assoleix rnai repós legis

regles se multipliquen en
barroquisrne administratiu sumament
complicat. La multiplicitat dels órguens
latiu;
per

un

ses

un

mateix fí

causa com

sempre in

certitut en la fun.ció i en les responsabi
litats que de la funció neixen. Es difícil
comparar paisos en aquesta materia,
peró de totes rnaneres podérn din, per
exernple, que Alernanya té un inspec
tor del treball per cada 3.400 obrers,
n'entres que Anglaterra en té un per ca
da24.000 a les conques rnineres. Aquests

agents

alemanys

tenen

a

son

cárrec

constatacions tant absurdes, com la de
saber si han esmorzat o no els homes
que baixarán a la mina. Naturalment
que aquestes investigacions se desfán en
primer terme davant la indiferencia gla
cial dels obrers mateixos. El patró esta

obligat

a omplir
formularis on dona
compte de les hores i formes del treball,
a

fixar el programa

d'aquestes hores,

a

exhibirlo en lloc visible del treball. To
ta alteració es dificultada. Naturalment,
époques de bona demanda, no's poden
servir fins allá on fóra possible amb ho•
-

res

extraordinaries. En

bloc,

aixó

no

es

defecte greu i aixís ha declararen en
el Reichstag el ministre que la subscri
vía i en Bebel, peró acusa una tutela ex
cessiva i poden donar lloc a perjudicis
individuals en casos concrets.
Altre punt on la política social defor
ma la económica es,
segons Bernhard,
en la excessiva socialització de les
em
preses privades, les objeccions son, aquí,
n'esquines. I l'argument que preté fer
de les diferencies de procediment entre
els «cartell» i les empreses publiques,
no fan més que aumentar el valor social
j económic d'aquesta mena d'empreses.
Peró on el valor del Ilibre de Bern
hard es máxim es a la critica -del mal us
del segur de malaltia i accidents que
han fet les masses. Aixó es una actitud
de valor personal, de repte a l'irnpopu
laritat en primer terme, encara que no
tant com ho fora en nostres paisos de
dcmocracia. El segur d'accidents, diu
Bernhard, ha deixat de ser lo que el le
gislador volía, per tornar-se una lluita
per la renta: «Die Kampf um die Ren
un

te». En petita escala nosaltres hem vis
cut i vivim a cada hora el rnateix, en la

aplicació de

la Ilei d'accidents del tre
ball. Tothom sab la mala fama que te
nen els litigis
sobre aquests afers. El
mateix succeeix a Alernanya. 1 la res

ponsabilitat
radica precisament en el
proletariat; els assegurats d'extracció
social superior fan encara mes, peró com
no

molt inferiors, el
Dues raóns té el
fracás de la legislació de segur. En
primer lloc, el fet que, com d'aquesta
legislació obligatoria si hi ha en la
que

en

mal

global

nombre
es

son

menor.

janer 1913

forta conciencia, tots els Do
lítics la respecten; cada precaució, cada
cautela legislativa per restringir-ne el
mal us, porta un eco en les eleccions,
els polítics ho saben i cedeixen. En se
gon lloc, alguns mil-lions d'homes ase
gurats pel rnateix patró segons les ma
teixes regles hi tenen els ulls fits; la mes
petita esquerda de la legislació deixa
passar cen_tenars de casos equívocs en
moment. Tota mena de procedi
un
ments, els que voregen i els que ultra
passen la Ilei s'utilitzen o s'intenten
utilitzar. Hi ha gent per ensajar totes les
possibilitats i tota tentativa que reYx
troba imitadors, ve a fer escola entre la
massa.
Com a coronament els partits
polítics, més exacte; les organitzacions
socials que serveixen de base als partas
massa una

politics organitzen la defensa d'aquesís
procediments abusius en les oficines,

el Parlament, desvirtuant aixis la
institució, peró guanyant-se una força
política formidable,
insuperable ins
en

un

trument electoral.

Fins a on arriba el mal ho fará veure
aquesta frase, que sembla paradoxal.
El segur obrer ha estat n_ociu pel prole
tariat rnateix en sa salut. Son els metges
que ho asseguren_, i s'ha comprobat per
que'ls obrers estrangers sense dret a
pensió de malaltía, o a renta per inca
pacitat parcial o total per treballar es
guareixen més depressa que els obrers
alemanys conscients del Ilur dret de
ser
indemnitzats. Els rnillors resultats
curatius els donen els obrers que neees
siten tornar al treball on el metge pot
contar amb l'alegría de recobrar la sa
lut, els exercicis i prescripcions seguits
amb tota bona voluntat. En el cas con
trari els cirugians s'han vistos precisats
a revisar
les xifres que assignaven a la
curació de fractures i traumatismes ets
llibres mes famosos. Dittmer, per exe
ple, assegura que la curació de fractures
de la clavícula dura mesos per terrne
mig en lloc deis 40 dies que els hi assig
naven
Hoffa, Bardenheuer i altres fa
mosos
cirugians. Lo rnateix en les del
húrner i els ossos del a-vant braç. Un

profesor holandés, Korteweg, assegura
que abans de 1901, quan no hi havia a
Holanda segur d'acci-dents les fractures
se guaríen mes depressa que a Alernan
ya. Després els terminis majos s'han
allargat fins a atrapar els deis obrers
alemanys, rnalgrat deis progressos in
ventats

anys

en

generalitzats

o

la ciencia de

aquests deu

en

curar.

La xifra de

incapagos en el deceni 1895- 905 era
025 parcial i 1'58 totals entre roo acci
/

dentats; en 1905-1911, passa a 66
cials i 2'4 totals per roo, segons la

par
esta

dística austriaca.
Pot dir-se: es que'l mal estava ocult i
la legislació n'ha revelat l'extensió in

sospitada. Heus-aqui

una

objecció

que

Bernhard no's proposa i que te un cert
pes. Peró la sirnulació de malalties o de
circurnstanscies agravants en una malal
tia no poden ser ignoradeS. Hi ha casos
exhorbitants: a Silesia fou processat un
obrer que ensenyava a fingir neurosis
traumátiques; hi havia un accidentat ab
n-lig jornal per incapacitat de cert mo
viment de braços que's guanyava la vida
com a
gimnasta, i altre que estava en
el mateix

públic

cas

i

perdé

sa

pensió

al vencer

lluitador professional. I
els metges diuen que els nerviosos reac
en

a

un

janer 1913

1

molts casos, com els simu
en
lants, a l'investigado, i la repetició d'
aixó ha fet concloure que era dificil tro
bar el límit entre la simulació y l'his

cionen

teria.

Es ciar, peró, que tot aixó no dona
el dret a esborrar una coma de la legis
lad() social. No es en política on pot din
bonunz ex integra causa, i qui per por
se

defectes ocasionáis s'aturi en una
obra justa, no mereix la consideració de
prudent. sinó d'imbécil.
LIdificultat está en reformar-la aques
ta 1egis1ació, perqué cal pendre als par
tits polítics un instrument que no vol
de

-
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abandonar; i una majoría
Reichstag, es, sense l'ajuda deis dos
drán

del
par
tits a base obrera sindicada, Centrum i
Democracia social, impossible. No més
}-tornant a un absolut predomini de la
burocracia i prenent a les organitzacions

self-governement de que tan
mal ús
fet, assolirem la justicia en
que la reforma social ha d'inspirar-se.
Així parla lo que'l redactor de La Pu
blicidad en la polémica amb l'Ors ano
menava la ciencia conservadora,
millor
mil vegades, malgrat tot, que la ciencia
sentimental, i infinitament menys peri
liosa. jo no sabría estar-me de recoma
nar-la; peró al mateix temps voldría dar
entenent a les nostres esferes conservar
dores, que será un gran progrés i una
gran joia la riostra quan, com Bernhard,
ens haguem de preocupar de conseqüen
cies no desitjades de la política social.

obreres el

M.

Berlín, Janer,

en l'acoló, com per exemple la tec
la biología; per un cert nombre de
cursos la projecció fixa es suficient; per uns
altres, cal combinar-les a,mbdugues.
L'aparen de projeccions será un cariaba
radar actiu del professor qui ensenvi, per
exemple, el curs de geografía, tan impar
tant. Mentres que les projeccions fixes do
narán una idea precisa de diversos puras
d'un país, les projeccions animados farán
veure Pactivitat, el moviraent, la vida deis
seus ports, de les seves ciutats, i les projec
cions per reflexió mostrarán els productos
que forneix, trets del museu comercial i

resideixi

nología,

Els cursos de física i de construccions
armaments marítims utilitzarán a ventatjosa
ment la projecció dermoviment, el primer de

REVENTÓS

igI3.

experien_cies pel-liculades qui son
compleraent de les fetes mitjangan.t els
Nparells del gabinet de física, el segón mos
mostrant

El millor Café es el torrefacto de L
ÉrenE.1
Carrete, (Davant de Betlin).

el

En

els interessantíssims treballs executats
dreganes de construcció naval. La in
dustria del vaixell es talvegada una de les
més productives, car essent el vaixell, com
algú l'ha apellat, una enciclopedia fiotant,
la seva construcció deman.a totes les altres
tran_t
en

La Cmat

gafrá

1

Ensenyainent

les

industries.
De molt teraps
mement

engá, els pedagogs

unáni

regoneixen

que els metodes d'edu
els millors i més eficagos.

cació intuitius son
Les coses qui cauen sobre els sentits frapen_
el cervell, fixen les idees i resten gravades
din_s l'esperit d'una faisó Inés duradora. D'a
gill la creació d'un material drensertyament
perfeccionant-se cada día, beneficiant de les
descobertes cien.fffiques per sortades aplica
cions. De primer foren els quadros murals
més diversos, els objectes en reducció, els
aparells, les projeccions Iluminases. 1 veta
qui que la cinematografia hi aporta per la
seva banda una contribució, tal vegada la
més preciosa. Nada d'ahir, d'ahir data la idea
de fer-ne un mitjá d'educació.
En Novembre de 1907, tinguérem l'honor
d'exposar breument davant dels membres
de la Cambra de Comerg del districte de
Montréal, un projecte de plan dcorganització
de l'Escala d'Alts Estudis. Hi deixávem en

l'ensenyaMent d'aquesta esca
la, basant-se sobre els metodes més moderns,
s'ajudaria arab projeccions fixes y projec
cions animades. Avui, aixó es cosa feta.
L'exposat d'una lligó amb l'aju.da de la
projecció es més atraient; la cu_riositat se
desvetlla; s'obté un resultat molt millar amb
un esforg menor per part del professor i del
deixeble; aquest se Iliura per forga, i sense
adonar-secn_, a un treball personal qui desen.treveure que

rotlla

en

vació,

i II

ell l'esperit
I d'obser
procura un entrenament, els bene
factors efectes del qual se fan sentir qu.an el
deixeble ha entrat dins la vida práctica.
Massa sovint, se perd de vista que aixó es
l'essencial en un sistema d'educació: fer
copgar al deixeble els fenbmens naturals de
la vida quotidiana i ensenyar-li a saber

treure'n profit. L'experien.cia ha demostrat
que les conferencies acompanyades de pro
jeccions llurainoses son seguides-amb malta
més assiduitat. Constatem el fet de passada,
sense recercar-no

les

En els cursos de regisme coraparat dels
ports 1 mitjans de coraunicació i de trans
port, sense fer un viatge al voltant del món,
un se pot fer cárrec de la disposició i maqui
naria deis -ports, i la

causes.

No solament la fotografía pot revelar for
ga parts del món interessants d'estudiar des
del punt de vista del comerg, de l'industria,
de les produccions, etc., sino que permet
emprar a les obres o publicacions inustra
des, avui tant nombrases, gravats, plans,
diagrames, dibuixos, mapes, les quals pro
jectades i engrandides sobre la tela poden
ser comentados, explicadas amb -pro& per
tot un auditori. En els análisis, les projec
cions serán un bou_ auxiliar per la micro
Projecció, per l'estudi de l'estructura de
les matones orgániques, del regoneixement
del gran de puresa deis productos, de les fal
sificacions o alteracions que puguin haver
sofertes.
Perb aixb's refereix tant sois a les pro
-

-

jeccions fixes i'n fa veure tata la importan
cia; la projecció del moviment deu, per la
seva banda, portar el seu concurs a l'edu
cació?
Incontestablement la cinematografia cien
tífica i pedagógica está cridada a devenir
un
preciós auxiliar en Pensenyament de
gaireloe totes les cien.cies, ádhuc en l'en
senyament elemental, i s'está d'acord per
regoneixer la seva alta virtut educativa.
No volem aquí veure més que el que pot
aportar a l'estudi de les ciencies comercials.
Tots els cursos qui utilitzin la projecció
la cinemato
no reclamen pas leernpleu de
grafia, car es evident que les vistes anima
dos no assolirán el fí educacional .perseguit,
sino mostrant les coses l'interes de les quals
,

tituirá alximateix

cinematografía

cons

revista vis-ent de
totes les maneres de locomoció utilitzades
en l'univers, des deis trópics fins a les zones
glacials. No es altament educatiu veure tots
els mitjans de transport, els raitjos en qué
son posats en acoló, els productos i objectes
transportatsges maniobres del carregament,
les faisons d'embalatge que convé adoptar
per facilitar-ne el transport?
L'empleu de les vistes animados será en
majar escala en el curs de tecnología indus
trial. La tecnología es l'activitat, es el mo
viro_ent. Les demostracions mecánique fetos
amb ajuda de la cinematografía son sorpre
nents 1 procuren una compren.sió perfecta,
fins el punt que cases americanos, fabrican
una

tes de maquinaria, les han fet pel-licular i
mostren en marxa, a la clientela llur, totes
les máquines que ells produeixen. En aixó
troven un doble aventatge; realitzen una
economía, essent molt costós el posar en
marxa les máquines, i les sales immenses
necessaries; en segón lloc tenen una exposi
ció completa 1 vivent dels llurs productes,
car

no

es

gaire possible

ensenyar

en

els

halls de mostruari el funcionament de totes
les máquines i llurs accessoris, a tots els
compradors eventuals, la qual cosa poden
fer amb

l'ajuda

de la

projecció animada,

sobre tot tenint en compte que el Kin.enaa
color pot completar la il-lusió. Aqueixes de
mostracions no son altre cosa que iligons, en
que el ven_edor es el professor i els clients
son els deixebles.

,r

11.h
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Els procediments d'obtenció de tots els
productes comercials poden ser exposats
d'un.a faisó més completa que per la visita
d'una fábrica o manufactura, car es Dossible

tituirán precioses col-leccions qui cada a,n.y

fer

grés internacional d'ensenyament comer
cial a Viena, 1910. Podria existir un acord

amb noves adquisicions.
AC1111: caldria donar una major extensió al
vot emes per M. P. Pagnon en el IX Con

dificultat d'agrupar els deixebles e-ntorn de
les máquines a fi de doná`ls-hi les explica
cions qui han de fer aquestes lligons -profito
ses. Nores-menys, la pel'lícula, pot donar a
conéixer industries en acció en els paísos
més

llunyans.

No

es

per ventura

del més alt interés el

poder seguir punt Per punt la fabricació deis
coton.s, del drap, de l'acer, del paper, del
sucre en un mot, de tots els productes fa,bri
cats? No es una instructiva lliçó veure en
plena activitat una vidrería, una ceraentería
destil-lería, una cervesería, tallers de
con_strucció siderúrgics, en ltres termes,
fabriques, en
veure funcionar, en totes les
totes les manufactures, les máquines més
mera,velloses, els aparells més ingeniosos,
seguir pas per pas totes les manipulacions,
totes les transformacions qui condueixen
de la materia primera al producte fabricat?
Hi ha una qüestió de la més gran impor
tancia: Com procurar-se les pel-lícules apro
priades a l'e,nsenyament de les escoles supe
una

riors de

de leo

entreteTnnps

más

ivern

impartants fábriques

entre

Sens dubte, les visites de fábriques son de
les més in.structives 1 de cap manera es trae
ta de suprimir-les, peró presenten certs in
convenients, dele quals es el principal la

-

Tzerz

totes les escoles del món, per 'Pintor
canvi de les llurs pePlícules aixf com dele
llurs clichés Posseint les negatives, una es
cola pot, a Iapetició d'u.na escola-germana,
fer-ne imprimir positives i cedir-les, al preu

i el consum.

usos

ALTES NOVETATS

s'enriquirán

veure totes les fases de la produccfó des
de la cullita de la materia primera fins als

janer 1913

comerg?

Nombroses enapreses se son instituídes per
l'obtenció de vistes einem_atográfiques i cada

publiquen la llista de les
produecions. Que n'es de curta la llis
carácter
ta de les pel-lícules qui tin.guin un
científic o simplement instructiul No convé
pas recerear aquí les raons d'aquest estat
de coses; ressencial, es que l'evolució rápi

mes, els editors
noves

da del cinema ha fet els preus més aborda
bles 1 en permet avui l'empleu en els esta
bliments d'instrucció.
Iesprecisament la generalització d'aqueix
ernpleu la qui fará multiplicar-se les Del
líenles científiques 1 en reduirá encara MéS
el cost. Ele editors, al constatar que les pe
ticions de pel-lícules de carácter científic

de cost.
No solament el establiments escola po
dríen fornir lo qui es interessant en la llur
regió, sino que podríen formarse missions
d'estudi duran.t els períodes de lleure y con_
córrer a la creació d'aquest material tan
útil de formar. D'aquesta manera es com 1'
Institut Carnegie ha tramés una missió qui
ha filmar la vida polar. D'aquesta manera
es com ens ha sigut permés assistir a detalle
curiosos de la vida dels Esquimals, veure les
llurs habitacions, llurs tipus d'embarca
cions, a quins treballs se lliuren per explo
tar aquelles regions i viure-b_i, les caceres
de toques i ossos polars i pingüins Vet

aquí, 1 aquest cas se presentarla sovint, una
perlicula qui podrá ser catalogada sota di
verses rúbriques, i ser útil a més d'un cure:
als productes, ja que mostra la fauna, la
flora i les produccions; a les industries, ja
que mostra ele treballs; al transports, ja Que
mostra el mitjans de locomoció; a la geo
grafía, ja que mostra l'etnografía, l'aspecte
del pais, etc.
Ele resultats que poden obtenir-se per cur
sos irlustrats, son evidente. Whera explicat
les raóns, i

es

poe dubtós que la cinemato

grafía, qui ha progressat tan rápidament,
devingui cada dia IDAS unZmitjá d'ensenya
ment, bo 1 restant un naitjá de distracció.
Prof.

Â.

Extraetat d'Ira articie de la

-

J. DE

«Revue

BRAY

Economique

Oanadien

92,C», per R. B.

-

devenen més nombroses

com a

conseqüencia

de l'empleu escolar, s'esforçarán a posar en
el mercat series m.és llargues d'aital cate
goría.
Notem

no

obstant,

que per

l'ensenyament

superior les obtencions de pel'lícules no
respondrán als desitjos deis professors, sino
tant que serán fetes segons les llurs in
dicacions, i que fora dificil procurarse col
leccions suficientm.ent completes per la sola
iniciativa dels fabrica,nts de pel lícules. En
resulta, que un establiment escolar deu pro
veirse d'aparells per prendre ell mateix les
vistes cinematográfiques que creurá útils
pel seu ensenyament. Sens dubte, aixó pre
en

dificultats i les col.leccions no
podrán completar-se, sino amb el temps. La
experiencia ens ha demostrat que, si els cli
senta certes

chés per projeccions fixes poden ser confec
cionats aventatjosament i económica per les
escoles,
raó del poc material que exl
de la facilitat ar_n_b que`s fan, no es
pas el m.ateix en la pellícula,. En conseqüen
cia, una vegada presa la vista, es preferible

geixen i

remetre-la pel desen_totharnent a especia
listes, i que l'escola conservi la proprietat de
les negatives. Aquestes son conservades per
l'obtenció de -positives en el cas que con
vingui. De mica en mica, les escoles se eons

E.51ME,ZET._ s'en T13_,
eh
MP.,nri-m launl,
Per enquimerament amb el Rei i amb els
liberals, o arnb el seu propri partit, en Mau
ra, que del 1909 ença b.avía perdut la carta
de navegar i abandonada la direcció del
partit a bornes en_érgics cora l'Allendesala
zar i en Rodríguez San Pedro, en ele quals la
energía consisteix en la impermeabilita,t in
tellectual, a homens honrats cota en La Cier
va en els quals la em.oció ética ve a esser
una segona jovenesa; en Maura, retirat a la
tenda del despit, allargá als seus partidaris,
al país, un document indigest en prosa gon
gorina, anunciant la seva retirada per no
poder transigir amb un regisme de conxor
xes impares, en el qual no deixava d' ad
metre una part seva de responsabilitat. Vet
aquí com trobem rintegrisme adhue en el
fons dele partits liberals espanyols; aques
ta vella cançó enfadosa que surt eiaels par
tits d'oposició com una malura sistemática
i fatal, i en ele partits anomenats governa
m.entals en el moment de la incanacitat i el
-

descrédit.
No hi hagué cap e,orrvulsió nacional:
o
D_IéS un extraordin.ari moviment de sorpre
11

L'incorregible artista que es en Maura
degué delectar-se arnb el valor de interes
sant espectacle que es don á a tots ele encon
sa.

torns del seu determini: ele precs d'una fa
milia, les amenaces d'anarquistes i masons
per procediments misteriosos; la nit en blanc
paseada escrivint la carta; la llágrima fur
tiva al llepar la goma del sobre; ele corren
gionaris de provincies que arribaven _tete

Magdalenes a agenollar-se davant seu
Derqué no s'en anés, l'Azcárraga amb sin
glot a conseqüencia de tantos emocione; la
possibilitat que al lívid endemá esclatés la
Revolució o Espanya fós repartida... ISense
en Maural
Peró, políticament, la retirada de'n Mau
ra fou mirada arab la més gran fredor. So
bretot, dins el partit conservador es palesá
una vegada més la poca eficacia d'en_ Maura
per coordinar la seva gent en una fórmula
comuna de ideal 1 de temperament. En Mau
ra havía rnan.tingut el seu Poder
quasi des
Dótie per la força de les aoves qualitats per
sonals; i la superioritat individual es una
cosa que oprimeix massa porqué no s'en sa
ludi la posta arn_13 una sensació íntima d'a
lleujament. Els vells conservadors, per
ereraple, es sent-len afalagats per l'espe
unes

-
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ranca d'una solució Dato o Sánchez Toca;
banda o de l'altra i
els -altraraontans d'una
els partidaris de la revifalla caciquista, so
raiaven joiosos arab en La Cierva, cacic de
Murcia 1 debelador de les sectes; els únics
que contemplaren am.b vera tendresa l'acte
els carlin.s. Retregueren
den Maura foren
una profecía d'en Mella que deja que en
Mauro, es retiraría del brancal din:aedo; 5.
potser alguna altra de A. Aparisi i Guijar

bient teatral, 1 davant la mateixa universal
retorna a la política: els uns
per haver rebut la visita del Reí
a-mitja nit, ele altres que per haver donat
fermança els lliberals de que faríen bon.dat,
ele altres que per haver-lo sorollat el terra

Indiferencia,

trémol de dolor de la Espanya consternada,
i el cómic plebiscit de sos coneguts.
cap

de les

raons

que

s'invocaven per explicar la retirada d'en
Maura„ justificava un cop de cap tan trista
ment espanyol; i cap de les que s'aleguen_
per explicar el seu retorn pot minvar l'efec
te

llastimós de la

seva

inconsistencia, i pot

de la seva gradual ineptitut.
Ja en tornarém a parlar d'en Maura, so
bre tot del seu aspecte més interessant: les
seves relacione amb Catalunya. Avui per
avu.i, consignem no més el nostre greu de
ser

que un homo que fou esperança de molts
hagi caigut a idealitats de Comité de Defen
sa Social i procediments de Moret. —C.

alleallló de liss algues
Resulta emocionant i consolador, que els
prestigie aparentment definitius, ele homes
les instit-o_cions que 's creuen indiscutibles

adquirit a
copia d'encarcarament, desapareguin, cai
guin per son propri impuls, per ea, gran fe
blesa, 1 a voltas, COM ara pasea, amb rapi
a,mb

una

fama

de.

El seté cure d'expansió económica, orga
nitzat per la «Societé Internationale pour le
developpernen,t de V en,seignement Con/Iner
cia» tindra lloc a la capital de la Hongria,
el mes d'Agost vinent, coincidint amb la ce
lebració del Xe Congrés de l'Ensenyança
Comercial. Hem rebut ja el Programa de
aquell cure, del qual ene es grat donar un
extracte.

Durará el Cure del dia 11 al 30, i el 31 co
el- Congrés, que s'acabará el 5 de
Septembre. La organització .es bou xic dife
renLa del Cura d'Anvers: s'han suprimit les
conferencies nocturnes, 1 en canal s'aprofi
tarán mes ele dematins, car de dos quarts
de n_ou fine a dos_ quarts d'on_ze hi. haurá
cada dia tres conferencies de cinquanta mi
nuts justos, amb intervals de deu minuts de
una a Paltre. Aixis les tardes queden lliures
del tot per les visites i excursions, sense les
presses d'ha-ver de sopar a una hora fixa
per ser puntual a la conferencia del ves-pre.
Aderaés se podrá esmersar la Dit anant al
Teatre o al Con_cert, i con.eixent aixis el tea
tre i la música del pais,- coses que no ín.te

mençará

comissió, quin determini aconsellava
l'Ajun_tarnent, comença una campanya, no
de discussió serena d'aquesta opinió, de crí

que

serietat i seny

desa inesperada. Així la tasca de revisió
de valore que las generacions d'aval han de
fer, per comanda del renaixem_ent que en
nostre terra s'es produit, esdevé molt simpli
ficada i agradosa de fer.
El magne problema del abastiment d'al
gues a Barcelona, la importancia del qual
tothom regoneix, fou plantejat de primer
dins une term_es poc tranquilitzadors per la
conciencia ciutadana; així provoca una
carapanya d'oposició tant formidable 1 per
•

tica seria i meditada de les raons, que ha°
vien tingut ele individus de la comissió per
emetre aguan dictamen, sino una campan.ya
virulent que feia planar Pombra de la
venalitat damunt els individus de la co

raissió,
soferta-

car
es

era

tan

l'equivocació

enorme

deia—que sois

en

la inmoralitat

podía logicament cercar-se Pesplicació.
La comissió publica els seus treballs; dos
individu_s del seu si, D. Lluis Sedó primer,
després el Dr Fargas en llargues, sinceres i
ben documentades conferencies han expli

ressan

menys que moltes industries.

premsa li ajuda; i realment resulta sorpre
nent que'le lectors del «Diariode Barcelona
ignorin_ que'l Dr. Farg-as donés una confe
rencia sobre el problema de Pabastiment

d'aigues

1 en canvi s'ele faci creure que
aquest magne problema es una banal qües
tió de dretes i esqu.erres en la quual hi ha el
perill de que una part de les dretes desertin
del seu lloc d'honor. Peró no, no ho califi
quem de sorprenent; acabein com hem co
me-nçat: es realment emocionant i consola
-

sois cal adverti'ls-hi, caritativament,
que les orabres de venalitat que injustam_en.t
pretenen fer -planar daraunt la comissió,
avui els encalcen i afúen: la tasca de revi
sió de valore resulta alleujada enfront de
tactiques tant rudimenta,ries.
C. J.

Geografía general
Dia 11.—Inauguració
de la Hon.gria.—Geografía econ_órn_ica.— La
-

capital, Budapest.
Dia 12. —La evolució histórica económica
La Constitució de la Hon_de la Hongria.
gria. —La llengua hongaresa.
Tasques
Día 13
El poble hongarés.
La literatura honga
primitives: la pesca
—

—

—

—

resa_

Dia -14.— L'econ_omía rural en general.—
i la dria del bestiar.—Les be

L'agricultura

lles arte.
Dia 15.—L'industria minera.—L'industria

forestal.—La mu_sica.
Dies 16 y 17.—Excursió a Szeged i Kocske
(la gran planuria hongaresa: viticul
tura, horticultura y conreus 'Lfruiters; indus
tria casolana i gran industria).
met

Segona setman,a
Dia 18.—La industria en general: la indus
La industria
La molineria.

tria manual
del ferro.

—

—

Día 19.—La industria i el coraerç de la fus
ensenyança
La industria textilIndustrial.
ta.

—

-
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Economía, Vernal

amb ells nreus

que -poseeix Cambra de Desinfecció, no servint cap arte
NOTA: Esmerat
rapit servei tant en "la Ca

infectáis.

—

Vet,

Primera setman,a

dor;

.

•

aquí el programa.

cat des de punts de vista tan separats per
llur finalitat eom equivalente per ea impor
tancia, Peconómic i el raéclic, les raons que
teman_ per notar el dictamen i a pesar de tot
aixó la cam.panya continúa, campanya que
din.s la premsa no tindría cap importancia si
solamen_t la fes un diari que tothom sab
avui perque's funda; peró el degá de la

?

Inlevrzelena_E

d'er-Pans16 comauellmll
Eluldape,0

col-lectivitat.
La comissió nomenada llavors per estudiar
i dictaminar sobre la qüestió ofería totes
aquellos condicione de teenicisme i morali
tat desitjables; homens de tots ele partits
s' ajuntaven a cercar la millor solució; e'
obrí espai atotas las col.laboracions 1 després
de llarga i escrupulosa tasca vingué el dic
tamen.
Llavors, una volta conegut el dictamen,
quan se sapigué quina era Popinió de la

de un ministre absolut
d'un rei constitucional, els havía gu_anyat el
cor; elasemblava, confosament, un bou ser
ayal. Per aixó fou cómica la llur índignació
quan. en Maura, sem_pre envoltat d'un am

Malhauradament,

ll[CUPS

tots els Barcelonins vista amb tant gran
alegría, contra la solució que'l consistori
anava a donar, que origina una completa
rectificació de procediments, i afortunada
ment llavors
camf possible al resol
dre -problemes complexissims en bé de la

ro. Aquesta paradoxa

auen
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CATAL UN YA
Día 20
Festa nacional: Excursió al Ba
laton.
Dia 21.
Laorganizació del treba,11 indus
trial.
Les Cambres de
Comerç i d'Indus
tria.—La obra social de la
capital.
Dia, 22.—Els transporte i els
ferrocarrils.
Els correus, telégraf i
teléfons.—La nave
gació.
Dies 23 i 24. —Excursió a
Dióegytir (fabri
ques del Estat), Kassa
(monumen.ts histó
rics) i a la Tátra
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janer 1913

--

Les conferencies se donarán alternativa
en alemany i en francée.—Al final
de
cada una el conferenciant estará a la dispo
sició dele auditors, als quals se proporcio
nará anticipadamen_t resums -en aleraany i
naent

—

—

—

-

Tercera setmana
Día 25.—E1 niercat de les
mercancies.—E1
mercat deis blats.—Les
Bosses de Conterç
els doeks de dipósit.
Día 26.—La importació i la
exportació.— El
museu comercial.- La
industria popular
artística.
Día 27.—Les finances i el
crédit.—La ba
lança, de comerç de la Hongría.—L'ense
nyança en general.
Día 28.—La técnica d'afers en el
mercat
de Budapest.—La Bossa de
valore—La en
senyança a Badapest.
Día 29.—Els segurs.—La Bosnia i
Herze
govin_a.—L'ensenyança comercial a ion

gría.

Día 30.—Dugu.es conferencies de recapitu
lació:
La vida económica de la
Hongría.
La vida intel-lectual de la Hongría.
Clausura del Cure.
Com se ven las dugues primeres conferen
cies de cada día es refereixen a la economía
i la tercera a
l'activitat intel-lectual.

francés.
Cal remarcar bš les facilitats que s'ofe
reixen als auditors que no posseeixin amb
suficiencia la liengua alemana. A les visites
de fábriques, etc., ele auditors estrangers
serán repartits en grupus de 12 o 15 sota la
direcció d'u_n guía que conegui lá llengua
en

del seu grupus. Ademés cada visita será pre
cedida duna conferencia il-lustrada amb

projeccions. No es projectarán ni
xif roe; aqu_estes

es

reserven

es

En_coratgem a les persones que s'interessin
per la geografía comercial y no els sigui
el viatge un sacrifici massa gros, a que s'ins
criguin i assisteixin al cure de Budapest. Es
precie que Espanya no tor.ni endarrera del
lloc m_odest, pero honrós, que`ls seus repre
sentante obtingueren al cure d'Anvers l'any
passat, 1912.
D'aqui pocs dios es reunirán baix la pre
sidencia del senyor Paraiso, les,personali
tate que han de formar el„Comíté Executiu
dele cure de Barcelona, el qual tindrá lloc
pel mes de Setembre de 1911.

llegirán_

al Resúm que

s'inaprimirá.
Després de la clausuré, del Congrés, tindrá
lloc, a partir del 6 de Setem.bre, una excur
sió d'une vuit díes, ja sigui ala Bosnia per
Fi-lime i la Dalmacia, ja sigui ale paísos
balkan.ics, segons les circumstancies.
També s'obrirá una exposició retrospecti
va
del comerç hongarés organitzada pel
Museu Comercial hongarés; el catáleg será
edhat en alemany i en francés.
Preu d'inscripció: pele membres de la
«Societép, 50 corones (1 corona=1605 francs),
pele no membres, 60. Els que s'en acon
tentin, podrán hostatjarse gratuitament ale
internats de les Escoles superiors de Comerç
i trobarán a la Mensa academica bon men
jar i económic.
Tots aquells que desitgin mes detalle po
den dirigirse al Dr. Ééla Schack Vis-presi
dent del comité, Apostol utea, 6, Budapest.
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Espanola
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MCCO
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Talleres
a-arEetera

Chassis de

Barcelona:

en

F.?Aba(-s, 2-79

de

económicos de esencia y
neumáticos.

(0.A1G-REIRfil)

Teléfono 8.250
Aguas 4iperternaales,

de temperatura

natado-sódicas. Sin rival para el
y las afecciones
de reputación

600, alcalinas,

universal,

sólo

se

llas llevan todos los distintivos

•

Chassis para ámnibu.s
camiones, 15/20 y 30/40 HP.

bicarbo

eurnatilagme,la dilabeteb-z.

r

delestórnagr„G, .12-Igada, baso.

Para

Estas aguas,

venden embotelladas y las bote
con

goef.eq.ad

el nombre de la

Telegramas

y Telefonemas

illárddeS

no

se

aguas

y muy particularmente de los

dejen sorprender
otras

nombres de fuentes

fábrica y

admitiendo

artlfilelaileo

Lr_bo

Que

se

como

-ofrecen

Inrkalsina.7'.2aL,

enfermos,

este

OARÚPI OMA

que sólo

son

con

marcas

de

pasaje

Para transportes de 1 2/,
y de 3 toneladas y servicio
de correos.

para que

mercado

de

sanitarias.

Sucursal

idénticas á nuestras
en

transporte

ros, servicio de colegios y
*de hoteles y ambulancias

Anámlirna. Vfielily Catalán. Llamamos la atención de los

consumidores,

turismo de

12/15, 15/20, 30/40 y 45 HP.
Los más rápidos y los más

Francia:

en

Leuallals
(L7`)É-I.ELEF211

-fuentes de orikzen.

Grupos marinos,

evvet

de 6,

15 y 30 HP.

.

Para canots de recreo,
de pasajeros,

transportes

eth

DE VENTA_ EN TODAS PARTES

Admthistr-ación RAILA de las Puras=1.8-ent.

°

servicios de prácticos

de

puertos, salvamento
náufragos y auxiliares
ra buque de peso', s.

pa

de

I

\JIU DA. DE

que-. daba- Iffwa-e-LF Iodo
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Concejal

por

1

D. FER.NANDO SANS Y
ITZGAS
Abogado, Secretario del Ayuntamiento de Sarria, Secretario del Primer
Congreso
Espardol de Gobierno municipal,

,

•

,

-

.

D. JOSE YL.5
Ingeniero,

MOBILIARIOS DE LUJO.
.EN ESTILOS

CLÁSICOS

ITn volumen

V MODERNOS.

TALLADA

Profesor. de Economía Social en la Escuela
Provincial
dé Barcelona.
de

4-.52

-páginas,

deArtes

y

Oficios

mesetas

(encuadernado).
3, entlo.: Principal
Mtuataner, 229 bajos,

450

.

PEDIDOS: C-ntro dé Administración Municipal,
Librerías y en la Administración de CATALUNA,
-

calle

Aduana,

INTERIORES COMPLETOS

1110 I

ITERO.:

SECCIÓN

-

COMERCIAL

ItICIMPlb

NATURAh:PUGANTE
5

MOBILIARIOS
EXTRAORDINARIAMENTE BARATOS

Recomendada por las Academias de Medicina de París y Barcelona, etc.,

METALISTERÍA

sr.pr...ors

LÁMPARAS

4.-

OBJETOS

DE ARTE

etc.

c32o

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

--o,

Combate eficazmente la constipación pertinaz del
vientre, infartos crónicos
del hígado y bazo, obstrtícciones vilceraleá, desórdenes
funcionales del estó
mago e
calenturas, depósitos
calenturas tifoideas, conges
tiones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla,
escrófulas, obesidap
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.--Como
garantía de legitimidad,
xigir siempre en cada frasco la firma
y rúbrica del Dr. Llorada, conel es
udo encarnado y etiqueta amarilla.
Desconfiar de imitaciones y substituciones.
EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y
DEPÓSITOS DE AGUAS MINERALES
-

intestinos,
(gordura);

,.<7;

PARQUETS PLEGABLES' (PATENTADOS)

biliosos,

VÉNDESE
dministración: eaiie Oortes, 648. 113PLEOTI-PLONZ
-

-

Despacao: Plaza de CE--Isa._-;.a, 7
álmacetnes y Tzlieres: Consz-la d.eCtc

hrlie debe estar

en

su nasa

sin

una

botella de agua

Rublat Lloraoh
GIv
\tgl

27
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Establecimiento

Tipográfico

de J. VIVES- Calle de

Mulataaer,

22 BARCELONA

12.

