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pressents i passats; i considerava, amb
raó, que les lleis deis fenomens politics
són relatives i ixen de les condicions
variables del te-mps i de les civilitza:cions. Aqueixa teoría, peró, que no és
altra que la de la filosofía positiva o més
sirnplern.ent la del bou sentit, ha sigut
crudelment rebaixada, sobre tot en
aquests ultirn. s temps, fins a deixa,r tot
principi -director, i fins a practicar aven
turerament Pempirisme més orb i més

litat.

per JOSEP LLEONART.

esultarte de la linstrueeió, pel

Els

D'un volum publicat ja fa temps amb
el títol de «Vues politiques» degut al
borne eminent que el 17 de Gener fou
proclamat president de la República,
Mr. R. Poincaré, en traduim aqueixes
pagines interessants duna gran actua

r

«C.ertament _vindra

día en el qual
veritable pa
per, deixará d'éssrer el recurs deis habils
deis intrigants, i arreconant les ma
niobres deslleals i perfides, i Pesperit
de corrupció i tota llei de estrategia de
la

ViscomTE D'AVENEL.

política,

tornant

un

son

a

.

Pe r

-

:informa ció
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La silueié

de la

?Jan

cozn.unita.t.:--Obituarii—«Gala Placidia» 'al
Li 3eu.—Una marca catalana

d'autonibbils..

dissimulació i subterfugi, esdevindrá ço
que cal siga, una ciencia moral, expressió
de totes les relacions d'interessos, de
fets i de costUms; en el qual s'imposará
tant a les conciencies com als esperits
dictará les regles del dret de les huma
nes societats.» Aquesta era
Pesperança
d'en Garn.. betta en 1873: i no sembla
gens que en .1898, un quart de sigle des
prés, la política hagi esdevingut una

6ifierelantes

del

siglo

XI

pel cANONGE VAN CAENEGHEM, Director Ho
norari de l'Escola Comercial i Consular de
‘'

Mons,

amb

un

-prOleg de'

Director General de l'Ensenyana superior,
de

Bélgica.
Tradiacció castellana

Próleg

de R. Rucabado.

Dieste.
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1 volüm de 230
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-Pot adquirir-se

en

capag..d'imposar-se.a

corrupció»;
de les

forçada .de rastrejar en mig
«maniobres», sovint scha vist pri
i

vada, fins ..avui, ,d'aixecar-se

al nivell

general._ Mal compreses
tergiversades qualqués idees d' en

aquesta Administració.

Gambetta,

es

permési pensar

que

no

han

del tot estranyes a aqueix humi
liant destí :de la política i que, cercant
estat

il-Ipsions de la metafí
sica.social, Poportunisme ha caigut
vint dins la incertitut del metode com
dins la rnediocritat de Pexpedient. Ei
lliutar-se de les

so

.

Garnbetta creia que la teoría, a fi de
perrnetre una previsió racional deis fets

esdevenidors,
munt una

calía

fona-mentar-la

els homes de govern s'acostumen a vi
re amb un mal que coneixen millor que

ningú;

les

conciencieá. No sembla pas que s'hagi
definitivament alliberat de les«intrigues»
i de les «habilitats»; en cambi manta ve
gada ha cedit sense pudor a,l'«esperit de

d' una•doctrina

Mn. CYRILLE VAN OVERBERGH,

nacional. Les generals inquietuts se
tradueixen en fórmules vagues i banals:
s'ha d'acabar. Hi ha quelcom
trencat. Aixó no pot anar». Mes. obeínt
a tendencies contraries i tarn.bé naturals,

•

ciencia moral

Los

incoherent Tothom compren, o millor;
tothom sen_t que aqueixa decadencia de
la política es un començament de perill

da

observació pruderrt dels. fets

«

els

bornes de Poposició

en

des

naturalitzen el carácter i n'exageren la
gravetat. Els uns tenen, de tart en tart,
dins la claror brutal d'un llamp,la clara
percepció de la desorganització crei
xent; ben aviat, pero, .reprenent una es

pecie
sé

de confiança supersticiosa
no
quina força latent de cohesió social;
en

els altres atribueixen parcialment a les
faltes d'alguns go que essent la falta de
tots no es pot en realitat culpar-n.e nin
gú; volen tornar en profit de llurs pas
sions polítiques una situació qué ells,
tant o més que llurs adversaris hem
creat; i proposen a manera de solució,
formules i apariencies. I aixís és com
«aixó no sacaba pas» com «aixó conti
nua marxant» com Deu vol i com «qual
que cosa trencada» cada día --insensi

blement—més se trenca.
Des que la Constitució de 1791 i de
1793 proclamaren que la soberanía rau
en la nació i que ella és una, indivisible,
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imprescriptible

inalienable,

i

principi ha sofert

aqueix

mes d'una ensopega.-

da. La soberanía ha sigut succesivarnent
alienada a individuus o proscripta per
assamblees invasores. La República fou
fundada a fí d'alliberar el poble deis
abusos de Pautoritat personal; ha volgut

organitzar

el govern lliure donant a la
democracia el dret de fer-se represen
tar de

mandataris;

i per tal que

aquests

mandataris no tinguessin la temptació
de substituir-se a llurs mandants, els
cona poders parcials, destruits i sepa
rats. Poc a poc, peró, la més lamenta
ble confusió s'es introduída dins eixes
diferentes funcions. Cada empleat s'és
imaginat que era també un poderdant;
cada servidor, amo; cada diputat s'ha
cregut personificar el poble. Aixis s'ha
arribat a barrejar dins un paorós des
ordre, tots els papers i totes les respon
sabilitats. Tant bé s'és fet, que avui día
no hi ha res dins l'Estat que no estigui
mal parat, ni el poder executiu, ni el

llegislatiu, ni el judicial;i sense congrés,
sense revisió, les costums dolentes s'han
encarregat de capgirar els elements es
sencials de la Constitució republicana.
Segons aquesta Constitució hi havía

mana, tracten;

sens

dubte,

en

aquestes

habituals converses, de la política gene
ral i deis gran interessos públics. No po
den deixar dé tenir el sentiment molt
enlairat de la missió que els han confiat
els atzars de les-combinacions parlamen
tarias. Están col-locats prou amunt per
tenir visions de conjunt; prou atangats,
peró, de la democracia per oir sa veu.
Pregunteu al oficial que porti la bande
ra del regiment
si, quant amb la seva
má aguanta el pal no sent una acumu
lació de valor col-lectíu i un gran aug
ment de coratje.
A ques ministres saben que son els
suprems intérpretes de la voluntat na
cional; cada volta que‘s troben exami
que llurs avis ne
nen evidentment go
deien els grans interessos i dirigeixen
arn.b la forga de l'iMpuls d'un comú
pensar, l'acció interior i exterior del
govern de Franga. Desenganyeu-vos. Els
gran interessos els ocuparán demá,
aquest matí peró ihi ha tantes petites
coses a

arreglar!

Tal diputat, descontent del nornen.a
ment d'un recaudador de contribucions

President i ministres, es a dir, go
una Cambra i un
Senat, es a dir,
un Parlament. El President tenía la ini
ciativa de les lleis concurrentment amb
els membres de Les dues Carnbres, lj

tarda.; cal prevenir
a la
els incidents que's produirán durant" el
debat 1 les ordres del día que's presen
tarán. Tal altre diputat recla_ma 'per un
protegit la presidencia d'un tribunal,
que un Senador sol-licita per un altre

interpel-lará

candidat. Gran conflicte. Qui satisfer?
El Senador es fidel; el Diputat incons
tant. Se discuteix; i tal cm cal, es el
diputat que guanya. Toquen les de
quarts d'onze, toquen les onze. El mi
nistre d'Estat ha rebut importants no
ve
que desitja comunicar al consell; el
ministre d'Hisenda és portador d'
pla de reformes que exigeixen un estii
di detingut. Que fer? Es tart; 91 minis
esperat dels peno
tre de Governació
distes vinguts a infoí--mar-se. Cal partir.
Adernés, no sab el ministre d'Estat mi
llor que ningú el partit que cal pendre
1 no es,. el ministre d'Hisenda el rnés
competerit en qüestions finanCieres? El
millor es deixar-los carta. blanca. Un
altre día es parlará de política general;
un altre día es parlará de-Franga.»
RAYMOND

POINCARC

un

Plemes

vern;

LeN allIvemg

esqueia disposar
nomenar

de la forga armada,
per tots els cárrecs civils i mi

litars, presidir les solemnitats nacionals
(art. 3 de la llei de 25-28 febrer 1875).

-

Podía amb Passentiment del Senat di
soldre la Cambra deis diputats abans
de l'expirado del terrnini legal (art. 5).
Tenia el dret de dernanar a les Cambres
en el termini fixat
per sa promulgac;ió,
una nova del-liberació de
les lleis vota
des (art. 7 de llei de 16-18 juliol 1875).
Negociava i ratificava els tractats (art. 8).

De

a.questes atribucións ne con
o no fa intacte la última de
les previstes per Particle 3 de la llei de
febrer: la presidencia de las solem-nitats
nacionals.
Callen al costat del president, rninis
tres, solidariament responsables davant
les Cambres de la política general del
govern i individualment de llurs actes
personals (art. 6 llei febrer). Abans
com després del 75 n'hem tingut, real
ment molts de ministeris; hern tingut
peró, un poc menys de governs; i jo cm
pregunto en veritat, com, i quan els
ministres serán amos de governar.
Desde l'hora en que J. J. Weiss descri
vía amb tanta exactitut com agudesa,
una jornada ministerial, no s'ha propor
cionat gens més de temps a aquestos
elevats presoners de l'Estat. Tenen se
gons se diu, consell tres vegades la set
totes

serva

si fa

guantes vegades els meas ulls vegeren
les oliveres fosques, torturadas
de l'ardencia del sol; j jo sentía
deseloure-schi l'enefs de la llegenda
fet del vent i el cant de les cigales.
En. l'aspra calda del mig-joru saturen
les vespes i les r_c_losques en les branq-ctes
el tany; apar la terra
penetrar-se d'aquella somnolencia
del cal blavlssim, en quietut, immóbil...
En aquesta hora he vist les oliveres
al ball costat de la claror deis párapols.
Ab el cap emboirat, i zumzejant-me
els polsos, foja mon comí i la calda
cm queja assobre. R-listegues venían,
Del caminal, les dones amb les araples
cistelles vuides de verdura al cap,

retortes i

en

•

les galtes roges i les rnans morados;
les unes, primes; altres, d'abundosa
saó, que el moviment faya més plenas
totes, en els ulls duien la foro,
de les tortes i velles olivares;
ulls clars 1 durs, metálies, sense ardencia
de breas desigs ni inquietuts de somnis.

Sempre

per terres de llevant ma, vida
s'ha eseolat mansa-ment. D'infant, la blava
serenitat que el cel ens da, quan sembla
coro_ mar immóbil de blavor, va fóndre-les
en

llargues hores d'éxtasi, tranquilles,
els -_n_favols de la tarda,

serenes com

el cel blau, com l'on_lbra d'una vella,
alzira fosca i torta en el silenei
de la montanya.
quan, després, els somnis
deis Drimers anys de joventut posaven
con"

S mets
sobre els meas ulls un vol de nielangfes,
vaig estimar la torra en els crepuseles
tardorals, porqué envolten tota Pánima
ab un desig suau d'amar les coses.

***
Sota les verdes solemnials arcades
deis boixos i les albee, del jardi,
les riestres bogues, lliures al raatf,
pel desig eren cada nit torbades.
La difosa elaror de les vesprades
deixava infondreens un sobtil verf:
la lleu melaneonfa, de sentí
reraors molt ténues sota les brancadas.
Fonfa's lentament amb la tendresa
del nostre cor, la musica d'un vol
de tulles rnortes. Era una faunesa,
que forma nova en el sea chs prenía.
1 al modular d.'urL Mágiefloviol:
un sol desig les bogues er_a_s unía.

***
Oh malaltfa de l'amor, sagrada,
cucan la febre sobre'ls meas sentits
1 en la calma sofrenta de leo nits
deixa que soni la mortal tonada.
Espills d'argent que l'han enmirallada
a la dona que aguaiten estrernits
mos bravas, respecten-la, que els ulls fit
veurán per sempre Inés la enamorada.
QUan a l'entorn una dolor reposa
la tonada subttil de l'esperanga
mor lentament sonso ressd 1 es elosa
la bota amb un profond des-1g de pan.
ánima es consúra de la recanga
de ver, torres sota el col tan bien.
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De

l'amor,

vinyes

le$

I

•

eom

una boira i totes elles

.frissen,

foll desig d'estrénye's
liavis
1 bogues treraoloses; i sos
tenen; per un moment rojors humides...
Al venir l'aldarull de les veremes
quan el vi*Cerre cota la sang deis últims
bornes que veneraren el den Baccus,'
cada donzella sent Palé d'un faune

I

de sobte

tot invisible, de

La

responsabilitat dels

Les justes paraules del Sr. Vinas i Comas
la enquesta iniciada pel Sr. Bosacoma, cul
pant notaris i advocats de Catalunya de la de
pressió del nostre Dret, coiracideixen amb les
paraules del distingit jurisconsult catala senor
Maspons expressades en una recent i inedita
Conferencia sobra la Rabaça donada a la Aca•
dernia de Jurisprudencia i Llegislació. Aixfs
parla el Sr. Maspons:
en

un

pell

aspra i llavis

que caldament a free de eoll bateguen.
Es la calda del sol. Pero somien
néguitegen, fiás que un home besa
Son front en elsilenci d'una cambra,
després d'u.n día sorollós de noces.
Llavores pensa la donzella en l'aire
ciar i vibrant deis dies de verema;
llavores s'enrecorda d'aquells llabis
que al sol sentí

Dei Dret Catalá

noces

Cada-any el vi desclou en riallades
el silenci enmalaltía.
les bogues que
Cada any encén el most en la carn bruna
les nits llargues,
el desig de que arrivin
les.áits d'hivern, quan la ventadá udola,
quan es la eambra benaurat refugi
entre-tes parets blanques i una pila
d'aigua beneita, de cairell i aixuta
Les.nits cl'hivern s`obliden. Es rienta
donzelles riuen, corren,
la vinya. Les
-s'eseabellen unes a les altres.
La forta flaira del ralth s'aixeca
sentint
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vora

pell

la

tant bruna.

Sos uns no veuen les cortines roges,
ni l'urna de la vella Calaixera,
ni les baldes po-sades de la porta
ni aquella aixuta pila beneída.
Sois vea la vinya un altre cop, Menta
sotal cel pur, d'una blavor molt ténue.
Cada bes li recorda aquella fiaire
que deis camps com la boira s'aixecava.
apar que ha sentituna altre vol ta
.el bés de masele proloÉgat, que deixa
les pesantors de branca en el seu ventre.
*

'*

Sens jo mirar-la, ni de lluny, es morta
la font d'on raja la claror deis díes;
lluny d'ella els somnis han perdut sos guíes
i es orfa d'ella cada flor coll-torta.
Truco com un somnámbul a sa porta
el vuid respón amb les melanconíes
d'un llarg ressó... Tu, Eros que veníes
ab ella, cada jorn, de la sev`h.orta,
perqu_éno fás que torni pietosa.
si fins el plany de soletat es mor?
Are jo vine per estallar la rosa
que cm doná, i que jo duia.vora'l cor;
es marciría.en l'ombra desolada
de sa finestra—eom sos ulls, taneada.

Quan

el

Decret de Nova Planta

ens

espandiment ju
rídic, el trasbals que sotraquejá ránima
catalana fou tant gros, que s'imposáfins
a aquelles intel-ligencies més privilegia
negá el dret

a

nostre

des que per sos estudis, aficions i senti
ments, podíen dir-se viva encarnació de
l'esperit jurídic; i aixís veiem que Fi
nestres, per exemple, .al vessar alguns
anys després el doll de sos coneixements
en les pagines d'un llibre, ja ni s'atreveix
a esci.iure
un
Dret catalá, sino que fa
un tractat en
el quel aquest hi apareix

precisament oposat al que de
ocupar-hi.
Perdurant en essencia aquell estat de
coses, nosaltres seguim ernbolcallats de
l'atmósfera de preocupació que les ne
gacions que hern de- sofrir representen,
i res té d'estrany que després de gairebé
tres sigles prohibitius, sense adonar
en

el lloc

vía

ens
llencem més a una feina de
lluita y de protesta, que a una que pu
gui calificar-se de positiva. 1 encara.hi
ha més; i és que com la comanda que
nos-en

el

poble

ens

fa,

quan

en

la persona

del client ens demana que volguem fer
la defensa de .sos drets, forçosament
ens
encara amb els trilDunals de justicia
amb el Suprem sobre tot, la continui
tat d'aquest encarament ens fa veure
les institucions i tot el nostre corpus

prisma completament fals,

per
el de estudiar-ho, no a la llum
del sentiment i de l'actuació dins Cata
lun.ya, sino sota la pressió i desig de
salvar el cas particularíssim que defen
sota

un

que ho

es

sem.
*

*

Al fons d'una arquiraesa la he tinguda
l'imatge de la dona que em ferí.
d'amor; es cada tanca un gros rubí
i al centre hi ha una pedra inconegada.
La clau d'or que l'obría h.avent perduda,
a través de
ella encare poe fruí
de veure-la somriure sois per mí,
arab ulls mig elosos i la boca muda.
Aqu.esta imatge al fon.s de l'arquimesa,
que es lliure de mon ávida tendresa,
arab set tanques la clau en set rubius.
mon panteig vull retenir quan. morí
Perq-aé la pedra, per on guaito a dins,
amb mon alé agoníae no s'nellori.
ALEXANDRE

PLANA

Si poguéssim moure`ns amb la serena
independencia que porta en si mateix
dubte faríem
un equilibri jurídic, sens
la
major part
el
rabacer,
illetrat
com
de les vegades, pobre sernpre, i sovint
sense gran cultura, pero que al pessigo
llar-li ses ambicions l'exercici senzillís
sial de un dret de retracte per exemple,
l'instint li fa flairar que aquell acte seu.,
que de cop i volta el fa senyor i amo
l aboca al cataclisme de matar de
reto]) tota l'organització familiar i amb
aixó en té prou, i rebutja el dret, resis
teix la temptació, que no sempre sabem

únic,

técnics

refusar nosaltres, de salvar el cas con
cret si per salvar-lo s'ha de matar abans

l'institució.
Aital interés, aital lligam en aquest
sentit, fatal amb la mesquinesa deis in
teressos particularíssims, i la necessitat
de defensar nostre patrimoni jurídic en
una Iluita contra l'absorció central, ens
ha desplaçat, fent que desviéssim la mi
rada amb la qual havíem de sadollar-nos
de realitat: i per molta volunta.t que tin
guem no arrivarém mai a infiltrar la
saya fecondant de les coses
vives en el
cos de nostré Dret, fins que ens identi
fiquem amb els batees i les més míni
mes evolucion_s
de l'esperit jurídic del

poble

que el viu.
Es més gran el

problema, perque no
té termes mitjos que ens puguin donar
la pau sempre dolorosa de les transac
cions: o revivím el Dret o de una ma
indefectible el conduirém a una
i no cal discórrer molt
per a topar amb comprovacions que con
vencin, que aquí hi ha ben patent el ca.s
nera

rnort vergonyosa;

rnateix de la rabaça morta.
El con.flicte que l'ha trasbalsat, el

ver

dader cataclisme produit en la institució,
que ha fet allunyar als vinyaters i abo
minar de les fórrnules, aquest divorci
frapan.t, ens ha esclatat a les mans: i
l'hem vist abans de produir-se i hem
seguit pas a pas sa preparació i veient-lo
venir, ni l'hem pogut ni l'hem sabut
evitar.
Es veritat que no ens tocaya a nosal
una llei, ni érem el Suprem
imposar criteris, peró fíxem-nos-hi

tres fer

per
en

els fets: mentres el mon pagés lluitava
amb les dificultats material i jurídiques
s'afermava tot seguit en un
a l'hora
criteri nou; i nosaltres que durant si
gles havíern conservat una unitat de
criteri absoluta, al veure el cas comen

gárem de teoritzar sobre la qüestió:
aparegué el criteri de la societat, de la
pa,rcería, i el de l'arrendament; i parlá
vinyaters de la superficie, i de
rem als
Pincompatibilitat de les prestacions en
fiteutiques amb Pesperit de la moderna
democracia, i deis ressabis senyorials
del tractes; i defensárem el dret de
redempció perque una lley Potorgava, i
ens
férem ferms en la inaplicació del
deshauci quan un rabacer ho volía, i tot
aixó amb el mes lloable zel i bou desig:
més vegi's lo que ha succeít, no hi ha
perque disfreçar-nos la realitat; de fet
fins aquella intervenció natural que ha
víem de tenir en relació amb la forma
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del

contracte els vinyaters ens l'han
el seu món es rnou tot sol.
Vol dir aixó que nosaltres haguém

que escríure-ls; molt més cal fer
ho avui en que no sols no ens podern_

cosa

defugit:

regir, sino

que sorn regits amb esperit
contrari.
Per aixó si fem l'Apendix i no volem
que neixi mort i sigui tot seguit deses
timat del poble, hern de fer-lo més que
de regles de dret, de principis generals

enfondit més la mirada en les entranyes
de l'institució, llaguen-1 perfeccionat els
métodes d'estudi o disposat de fonts
noves de coneixement?No ens hi il-lusio
nem, que la

causa es

la ben

altre,

de que

hem precisament allunyat de la ins
titució.
En les inquietuts vaguistes i el desga
vellament social que al present desba
l'esta la vida de l'Anglaterra, la Esco
cia i el país de Gales, s'han deixat sen
tir les veus d'aquells homes eminents

amplíssims,

ens

en

les

coses

socials,

que

en

com

ora

es

prou

si volern salvar el nostre pa
trimoni jurídic, Iluitant com tins ara,
hem de fer ademes l'esforg de sustrau
rens a l'atmósfera de negació de la
qual ens veiem embolcallats i entregar
nos de pie
al treball de identificar-nos
amb la realitat; hem d'acudir a recullir
el goteig de les fonts vives del dret, hem
d'estudiar minuciosament els batecs
de nostre esperit jurídic i desenterrar
el doll abundosíssim que hern deixat
estancat fins ara, en les obres de nos

clássics.
Fins suposant que tinguéssim la fa
cultat de 'legislar-nos, i fóssim nosaltres
el Suprem; davant d'un poble que com
va dir un dels Reis d'Aragó, es un deis
més lliures de la terra, fins allavors,
haudem d'acudir a aqueixes obres, a
les costums, per trobar l'interpretació
justa del cas: el sentit d'una actuació
el seu esperit, sois ens el poden explicar
amb el seu forrnosíssim casuisme els
costurns, i e1s clássics que no feren altre
tres autors

•

regiréssim els'llibres d'aquest
clássics, esplendides drega

Si

nos

deixem jaure inútil

nes a on

un

tresor

inagotable, veuríem quina radiant apo
logía fan tots ells de l'actuació popu
lar, consagrant

la forga del costum, que
constitucions de Catalunya
ja posen en lloc a voltes superior a la
Ilei i tot. Vegis al atzar lo que per
exérnple diu Peguera a la rúbrica 28 de
la seva Praxis civilis.

propries

les

-

identificat,

pugui espandir

els que

sense

tres autors

poc que
que més

dubte una de les causes
han contribuit a la mort del prestigi de
les Trades Unions i denles associacions
obreres, llengant els treballadors a un
atomisme que els ha portat al desastre,
es el fet de que gairebé sens excepció la
direcció d'elles ha sigut exercida per
hom..es de gran voluntat, pero que no
sentien la causa viva del problema: i so
bre tot, per juristes que al enfocar una
qüestió l'han vist sempre no sota el
prisma i l'ambient en que s'ha produit,
sino sota l'altre purament teóric deis prin
cipis i legalismes; per aixó les solucions
han tingut Sempre la tara d'una manca
de realitat que ha fet esclatar el movi
ment d'emancipació obrera.
En ordre rnolt diferent, pero que no
per aixó deixa de tenir certa sirnilitut,
aquest es també el cas nostre: si volern
assolir go que ha estat l'ideal de sern
pre de totes les corporacions jurídiques
de Catalunya, i amb elles de tot un po
ble que sempre l'hem tingut en aixó
sens

en

en.torpiments ni lligams ame
nagadors tot l'espera de llibertat de la
ánima catalana, enemiga indoblegable de
imposicions i definicionismes,
s'hi

els moments

d'angoixa han sigut preguntats
cles, i Wells, el nom del qual
conegut per calificar-lo, deia fa
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les Sentencies no tenen forga de llei, si
consagren la costum, a elles s'ha
aten.dre; perque en aquest cas més s' ha
de dir que s'está a go que la costum
vol que a la Sentencia; i a ella ha
de atendre el jutge, fins en el supost
en que la comú opinió deis autors sigui
a ella contraria, i segons
lo que la cos
turn vol deu judicar, i lo que es més,
aixís deu fer-ho fins en el cas en que no
deu admetre's la costum contra llei »
Aquesta es la doctrina que escrivien
els jurisconsuls, quan vivíen identifi
cats amb l'esperit juridic de Catalunya,
entemps que tenía la plenitut de son es
pandirnent; avui tots nosaltres fonamen:
tern els escrits amb Sentencies d'un Su
prem que ni sent ni vol lo nostre: ni
recullim ni atenem la nostra propia ac
tuació jurídica, i en el frenétic actuar dé

moderna, potser oblidem massa
sovint, que mai ha estat tan cert com
avui, que els pobles sois tenen en defi
la vida

tiniva lo que es saben mereixer.
F. MAS PONS ANGLASELL.

Ba,rcelonins i Barcelonins
Un titol ciar, diáfan, que ell

sigui.l'article,

es

certament

tot sol

agradable.

Peró; tamb.é ho
títol que, essent
?lar i diáfan i adhuc una mica rioler,
tinga un punt d'enigmátic. Aquel' punt
d'enigmátic que pot desfer el qui en
posseeix el sentit, amb mitja paraula,
es

que

•

aixís i tot,

un

perllonga.

iBarcelonins i Barcelonins!... Com si
diguessim: partidaris de que Barcelona
sigui pulcra i joiosa, i adversaris de to
tes les propostes—passades, actuals i fu
tures—de portada d'aigües.
Perque el problema de la portada d'ai
gües no n'hi ha prou d'estudiarlo en el
seu
aspecte sanitari, ni
l'económic,
ni en el jurídic, ni en el geológica. Cal,
en

també, estudiar-lo en el

lógic. justarnent
perarnent
•

rauen

seu

caire

psico

en el secret del tem
els més grossos pro

blernes de l'Humanitat
Ara que tothorn mira cap a Casa la
Ciutat de caseta estant—fora curiós, al
flernatic observador, esguardar els pací
fics barcelonins, de Casa la Ciutat es
tant: veure les seves cares, sObtar les se
—

ves

dites,

treure

l'entrellat

d'aquel' rau

que cada un porta dintre la seva
mica d'espera com un corcó rnecánic i
que .si'ls el feiem explicar per pesses
rnenudes, no en sabr len donar raó preci
sa, com no la donaríen d'aquella seva
beatitut corporal de les primicies d'un
rau

ápat.
COM

en

la taula d'un_

Judici Final,

els

destriats en dos bándols. A l'un
cantó—per definir-los amb un exemple
veuría

qui

troben que l'estat de matrirno
galant estat i per tant, no's
naostren exigents. A l'altre banda els
qui traben qu'el dot d'una pubilla es
un galant negoci i
per tant exalten la
santedat del sete sagrament i es mostreá.
rigorosíssims en l'el-lecció i parlen de
dots de bonesa, de talent, de beutat,
d'elegancia, de pietat, de jovenesa, de

—els

ni

es

un

lledesma nigaga, sense esmentar mai
!es ciar-1-1a veritable dot bregolada,

—

a

de glasses de fantasia, en els
econeirnics coixins de la seva deria.
Els uns son els homens de les calave7
rades ruinoses... com la Exposició Uni
versal del 88, o el Pressupost de Cultu
ra, o la Pseudo-Retorma alhora vandáli
ca
per via de transacció—i civilista.
Son els homens deis empedrats urbans
i de les víes radials, els homens dels
Museus, de la xarxa de clavegueres, de
les institucions culturals, de les Manco
munitats, de la Universitat Industrial,..
Els altres son els práctics, els positi
vistes. Aquests senyors solen ser molt
metódics. A casa seva gasten una módi
manca

—

la justa
discre
tament les terenyines deis ulls. Envíen
la criada a la font, perque no beuen al
tre aigua que la de Moncada. Aquests
senyors s'esgarrifen i comenten indig
nats com els apóstols quan eren pesca
dors supernurneraris, la dilapidació
quell bé de Den d'ungüents de la Mag
ca

d'aigua de Dos Rius:
bugada i per esbandir-se

suma

per la

dalena.

D'aquests darrers

n'hi ha

uns

quants

Pm
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que paguen matrícula de contribució in
dustrial per l'exercici de la professió
médica i—es clar!—els, d'entre ells, que
no

tenen

arnb

el

lar el

massa

feina, s'encarreguen,

beneplácit deis altres, d'encarri
Coi•legi. Entenen tant d'aigües

el fiemátic

observador, peró, aixó
d'haver-se passat metge, consideren que
dona un cert dret a parlar-ne arnb aire
pericial, amb una competencia parella a
la deis clergues que es fiquen en políti
cullarada, la cullarada
ca. I hi donen
junta
anónima
als efectes de la
d'una
corn

celebritat.
Els més desenfeinats— que solen ser
micers fraeassats, qui s'arrasseren en
el cataus burocrátics—com han de ma
tar més estona de temps, cerquen rnale
dicencies de més 'larga cúa... Hi ha qui
diu que l'Abadal també hi suca,
En aixó del cobrar l'observador co
mença de sospitar si els que cobren son
potser—contra el que tothom ve dient
—els que critiquen, els qui no fan, ni
deixen fer. Sempre s'ha escrit que lo més
fort és lo statu quo, son els interessos
creats... ?Perqué no han de ser aquests
els qui donguin primes? El cridar i el
criticar bé podría ser un volpelatge per
desviar sospites. Sí, senyors, el fiemátic
observador cornença de sospitar.
Pero déiem que aquests senyors solen
ser -molt metódics. Cada día al llevar-še
—si

es una

si hi ca
de portada

alguna mala intenció
d'aigües. Ve qu'un Ajuntament fa
estudis i s'emparaula amb
concessio
nari d'aigües de muntanya: el titilen de
uns

un

somnía-truites i esvalota-críes. Ve que
altre Ajuntament obre un concurs:
el bescanten per meticulós i cerca-licita
dors. Ve que l'Ajuntament s'atura més
amb una proposta que amb les altres;
alaben les altres i murmuren de la ig
noscent parella. Ve que l'Ajuntament
está decidit, i a punt de ter un cop de
cap; aleshores els nostres pacífics ciuta
dans arriben al delirium tremens, com
patible arn.b una cómoda butaca. S'en
terneixen amb el marqués esquerrá qui
actua de leader circumstancial dels pre
judicis atávics.
un

1
,

Conviden
tin amb cor

ser-hi a tots els qui es ser).per reventar el projecte. El

a

palpen

i maseguen en totes les seves fa
cetes: la económica, la sanitaria, la geo
lógica, la industrial... Traben que aixó

de dur

<
.

aigua a Barcelona es té de ter
amb molt de cornpte. S cha d'analitzar,
sha de purificar molt: una, dugues,
tres i set vegades,-corn si'ls barcelonins
tinguessin
Mentres

brolladors fan tintines com un
ubriac. Mercés a ells, Barcelona, tot
volent aigua pura, es mor de set.
Es lo que passa amb tots els integris
tes. El seu puritanisme és un bé
pitjor.
El bé absolut entre els humans es un
impossible, una divinitat falsa—perque
es una mentida—que
s'identifica amb
la seva ombra, amb el mal absolut.
El seu puritanisme és faritzáic. Si no
ho fos, no acceptaríen com el talmud,
les critiques facas i superficials que els
serveixen per lleminadura.
S'escandalitzen de les impureses de
la realitat, qu.e's facin tractes amb una
companyía concreta—antipática potser
—peró amb Ilibres de comptabilitat,
amb

justificants docurnentals,

set

vides per esperar.

ells

purifiquen

o

tracten de

Purificar l'aigua, els arbres s'esmu.Ste
eixen, el tifus campa com un ciutadá més,
les elavagueres no son prou ben_ olents,

Els municipals—es a dir, el deute
municipal—son el seu terrnómetre. Ani
mes petites,
aptes
més pel petit
negoci vegetatiu de tallar el cupó
son

Oh sobita, tu posseeixes la Licia, l'a
mable Meonia i la marítima Milet, ciu
tat cobejable, peró d'altra part domines
en gran manera Delos banyada per
to
tes bandes.
El fill de la gloriosíssima Leto se'n va
sonant la cóncava lira cap a la pedrego
sa Pito portant divins i olorosos vestits:
i la

seva

un

só

lira sota'l

cobejable.

plectre

d'or produeix
D'allí se'n va, com el

pensament, de la terra a l'Olimp; vers
el -palau de Zeus, a l'aplec dels déus,
de seguida curen els immortals de la cí
tara i el cant; i a l'ensems totes les Mu
ses alternant amb Ilur formosa ven ce
lebren els dons eterns del déus i les
desgracies deis homens, que les reben
de les immortals deitats, vivint sense
seny i perplexes,
mei per la mort i
11 esa.

sense

poder

socors

trabar

contra la

re
ve

Allavores les Cárites, de formases
trenes, i les H-ores benevolents arnb Har
monía, Heba i A frodita, la filla de Zeus,
dancen agafant-se de les mans; i també
Árternis la que's complau a tirar sagetes,
criada amb Apol-ló, no lletja ni -petita,
sitió gran per son aspecte i d'admirable
rostre. 1 Ares i el que ven de lluny, l'Ar
gifont, juguen amb elles mentres Febos
sana la cítara i camina bellament i ma
jestuosa, i arnb resplendor fulgura al

botigueta

dins la

tradi

cional. Are, parlen d'altres projectes
caríssims, peró la seva xarrameca és de

botiguer-trafica. !Den
guard que
l'Ajuntament s'embranqués seguir els
nos

en

a

consells! Aleshores els anaternes
d'aquests meteixos inútils ciutadáns se
seus

rien més

trágics

encara,

Per acabar amb un símil, els del pri
mer bándol son els que en pocs o molts
diners saben firar bellament la do
na. Els altres no li fan mai
present de
res... De la Huna de mel ençá_ que, dis

vulgars

per les

creacions de la

moda, tenen encarregat a París,
capell hiperbólic que mai no acaba

nostra
un

d'arribar.
PUCK

El millar Café
trella

=

Apolló
(HIMNE HOMERIC)

no

d'anquilosar-se

plicents

amb

historia industrial i mercantil, arnb
maquinaries que funcionen, amb xarxes
de distribució, amb aigua aforable, amb
les concessions regularitzades... 1 s'ena
moren
o
ho simulen, per roncejar, de
les aigües del Balira o del Tordera o
d'altre tocom, i aplaudeixen un projecte
abans de constatar els inconvenients qué
la seva realització portaría.

a veure

cen

1

i els

tongada d'Ajuntament reno

vador—miren el diari

21

es

el torrefacte de La Es

Carme, (Davant

de

Betlem).

Piti

seu voltant juntant-se amb el miralleig
dels peus i de la ben filada túnica, i s'a

legra

en

la de

trenes

gran

l'esperit de Leto,
próvid Zeus al
fill mentres juga amb

manera

d'or,

contemplar

i del

llur
els déus imrnortals.

Mes com te cantaré a tu que ets cele
brat de totes maneres en nombrosos
hirrnes? Et cantaré com a pretendent
enamorat, quan cercaves la verge At
zantida amb Isquis, semblant a un déu,
l'Elatiónida de cavalls formosos? o amb
Forbant, fill de Triopas o amb Ereuteu,
o amb Leucip i l'esposa de Leucip a peu
o amb els cavalls? mes no per aixó cedí
Triopas; o quan anaves per la terra cer
cant el primer oracle pels homes? oh
Ápol-ló, que de lluny fereixes!

Primerament descendires de l'Olimp
Pieria, passares prop de Lecton are
nosa i d'Enienes, amares als
Perrebs
aviat fores a boleas, dirigint-te després
a Ceneu i a Eubea, famosa per
les seves
naus. T'aturares a la plana de
Lelant
no li plagué al teu esperit
bastir-hi un
temple i un bosc sagrat pie d'arbres.
D'allí, atravessant l'Eurip, oh Apol-ló
a

la

que de

lluny fereixes! pujares

a

la santa

verda rnuntanya: i aviat partires, en
caminant-te a _Micalés i a Teumés, que
ofereix un Ilit d'herba atapeida, arribant
a Tebes, lloc cobert de
selves. Cap mor
tal

no

bes,

habitava

encara no

encara a

la

sagrada

existí en ni sendes ni

Te.
ca
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sos carros:

l'auriga,

tot i

essent

destre,

havent saltat a terra desdel seu
i els cavalls abandonats de llur con

carní

lloc;

-ductot- fan aleshores ressonar els carros
buits: si els porten al bosc sagrat pie
d'arbres, tenen cura deis cavalls, i incli
nant els carros els deixen allí; —car aital
fou el rite desde un principi—i mentres
aquells preguen al sobirá, la Mera del
déu guarda el carro.
Passares més endavant; oh Apol-ló,
que de lluny fereixes; arribares,atraves
sa.nt-lo després, al Cefís de formós cor
rent, que desde Lilea espandeix Paigua
de bell curs, oh lluny•feridor, i també a
Ocalea, la de moltes torres, i a l'herbo
sa Haliart.
Et dirigires després cap a

Telfusa; aquella próspera

terra et

temple,

esperit, ja que penses bastir aquí
temple rnolt bell perqué sigui l'oracle

'polides

•

'corrent

amb

curar

de

Zeus,

•

-

fantat Atenea la. d'ulls-

Zeus, D'allí amb a.gilitat puja-

paraules:
«—Aquí pensó bastir -un .belliláirn.
temple establint-hi un °rack pels ho
mes, que sempre em portarán compli
des hecatombes; i ta.nt aquells que pos
seeixen el. fértil Peloponés com els
d'Europa i de les illes que'l mar envol
•

•

-

dels homens que aquí sernpre portarán

corn.plides hecatombes; jo't parlaré i tu
retén en el teu esperit aixó que't diré.

ta, el

consultarán,

car a

tots ells

Allavores s'airá la veneránda Hera i di
gué als•irrirnortals reunits:«—Escolteu-me tots, déruS i deeSses,
ja que Zeus, el que'ls núvols acabla, és
el primer a menysprear-me, al/lb tot
haver-me fet la seva esposa d'hon-estas
perisaments-. Sense'l rneu concurs.ha in
.

.

-

quan el Cronida dé són mateix

engendrála gloridáíssiina Atenea.

cap-

çorrents al -coll de la muntanya i
arribares sotal Parnás pie de eus, a
Crisa, en el flanc que mira al Zéfir: assobre hi está sospesa la roca i assota
s'estén la vall pregona i aspra. Allí el
sobirá Felpos Apol'ló es decidí a bastir
el san.tuari y digné aquestes amables

un

r

flagell deis rriortal-lque
Fiera infanta plena'. d'irá contraT pare'i
Tifaó,

nest

res

•

una draguessa'Cor
pascuda, mqnstre cruel,

potent

i 'ben

que causava als bornes moltíssimá insals
sobre la terra, i també a les 'ovelles de
grácils carnes, essent un sagnant flagell.
En altre temps, havent-lo rebut
-ra, la de trono d'or, criá. el terrible
fri:?

•

-

el sobirá fill .de Zeus occí

on

son arc

pulent

tu, amb l'esperit vessant de joia, rebrás
les formoses °frenes deis véins.-»
Així parlant, Telfusa persuadí 'el cor
del que de lluny fereix—perqué en •sa
centrada la' gloria fos. per ella i no pel
lluny-feridor.Allavores, oh Apól-ló, que
de lluny fereixes, te'h anares més enlla
i arribares a la ciutat deis
lents que'viuen sobre la terra,. en una
formosa vall aprop del llac CefTs, sense

-

be
que

lent.»
Així parlant Febos Apol-ló posa els
fonaments: arnples, molt llargs i sólids;
mes al veure-ho s'airá el cor de Telfusa
que li digué aquestes paraules:
«—Oh sobirá Febos, que de lluny fe
reixes! sugeriré un pensament al teu

torn, tribus incomptables d'hbmes cons
truken -el temple amb-pedres
perqué fos sempre digne d'ésser cáritat.
Aprop d'allí hi havía una font de bell

al voltant de l'ara ben bastida,
tranquilamen.t les il-l-nstres tribus deis homes portarán llurs presents
Pedn! : i
al déu invocat amb el crit

pels homes
sempre em portarán complides _heca
tombes: i tant aquells que posseeixen el
ric Peloponés com els d'Europa i de les
illes que'l mar envolta, el consultarán,
cara tots ells
anunciaré les verídiques
•decisions, vaticinant en el temple opu
oracle

hornes s'estimarán más veure carros ben
.construits i el brogit de lleug.ers corcers
que no pas el teu gran temple i les moltes riqueses que contingui. Mes si et
deixes persuadir, ja que ets, oh sobirá!,
más poderós i más noble que jo, essent
la tevá força immensa, -fes-lo a Crisa,
sota les sinubsitats del Parnás, Allí els
carros formosos no
t'enutjarán ni hi
haurá el soroll deis Cavalls de peus
sitió que

per bastir-hi el teu temple i el bosc sa
grat pie d'arbres; i et parares molt aprop

llíssim

assobre, Trofoni i Agarnedes, fill d'Er
gín, benvolguts deis déus imrnortals, hi
posaren el llindar de -pedra; i, al seu- en

Ileugers

plagué,

d'ella, dient-li aquestes paraules:
«—Telfusa! penso bastir aquí un

Sempre t'enutjará

el soroll de les rápieugues
i
deis
muls
que s'abeuren a'
des
meves
fonts
sagrades;
i aquí, tots els
les

mins a la.seva plana fértil en blat, mes
canvi tenía boscos. Avançares més,
oh Apol-ló, que de lluny fereixes, i arri
bares a Onquest, magnífic bosc sagrat
de Poseidó; on el cavall acabat de sot
"rnetre, agobiat, repréri alé tirant formo
en

fa
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anun

verídiques decisions, profetit
zant en el temple opulent.»
Aixó dient, Febos Apol-ló disposa els
fonarnents amples, molt Hargs i sólids;
ciaré les

s'asáenyala

entre

mentre que,

feble

esplendents,, que
els

tots

entre tots

imrnortals,
els

déus i

de peus estrafets, nasqué el meu fill He
fest, infantát per mi, i havent-lo- aga:fat
tot seguit amb les mans-; el valg- preci
'pitar a l'ample mar.;. mes la'filla dé Ne
reu, Tetis, -la •de peus d"argent, ely-a rebre i cura d'ell amb les'áeves:german
-Altrament hauría Zeus de complaure els
déus-beriaurats.
Oh funest i artificios! qué, és.aix-ór que
penses? corir gosares engendrar- tot sol
•Atenea, la d'ulls espleridents? Que pot
ser jo no Phauría in.fantada?- i amb totj
aixó soc anomenada la teva müller en
tre'ls immortals que Parnple cel posse
eixen!. Pensá-ho, no sigui que jó mediti
algún mal per a -tu. 'Mes ara,- jo
ginyaré perque. arribi a naixer in fill
Meu -que ,s'assenyali. entre'ls dé-12s, irn
,
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letes

co ni

.de 1,11m. Sr. 'Dr. D. Josep Torras 1 Bages, bisbe de 'Vich
S'está ja ultimant el primer volum d'aqulestalmagnífica coneeció que sortirá.a mitjant.Febrer. Donades les materies recollides fl.n.1
podem assegurar que l'obra sencera constará al menys,de set v.olunas d'unes quatre centes planes cada un de .22 '/2 X 14 '4'cras..',.
-per extra i acüradíssima impressió, tal cora pe,rtoe,ava a la (lile es sena dübté l'obra más eapdal, mes fernáa d'idees", d'oriebtadónis i de
'ensényanees que -de sis sigles ençá. s'es eserit, en lleng-ua catalana:.
Es tal raiteáa de"Mites-d.el sabi bisbe dé Vich i tant uníversall'apliéació de la sev:a doctrina lluminosa a tots els- probletneá Inés
leáperso
eandents de la societat Moderna en general, i_.de Pespanyola i catalana en particular, que estimem necessaria la-seva lectura a
que
es preocupen de la cultural vitalitat catalana.
camps
tots
els
nes de
d_esitgin suserfure-slii, per tal que no ~ni encara del' cert e'ls voluins
No essent-nos.possible fixar encara el preu global pels qui
suscriguin
per endavant, ainb -12;ac a la a,vençada, tindrán, pel preu de la rústega, tOta- la c1511ec45
qui
s'hi
que
els
dir
que -fitrá,, podém
ara
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lUxosament amb tela i rUols daurats:
Hl ha

una

curtlesima edieió de paper de fil.
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raortals sense
teu

que per aixó deshonori el
saaretálem, que es també el m.eu. 1

1-10 freqüentaré

el

llit,

teu

sino

que,-

allunyada de tu, romandré entrels déus
irarnortals.»
de
deitats
Així parlar:A, se partíles
atri-íz, cor irat. Desseguida la veneranda
t'era, la (1.-.1s ulls de bou, pregá, i col...

_

pint

la terra amb la má estesa,

digué

aqueates para.ules:
oh Terra, i adalt
«— Sentiu-me,
-

aryirjle

l'

Ce!, i.yosaltres, déus Titans, els

pi habiteu

sota
i deis

terra

al voltant del
nasqueren els

quals
gran tártar
:ornes i ,els déus; escolteu-me, ara, tots
i concediu-tne un MI sensels concurs de
Zeus, que no li sigui inferior en forga,
sinó que encara el sobrepassi, com a
Cronos Zeus el longivident.»
_.A.ixf parlant, do.ná cops.al sól amb sa
vigorosa, s'agitá la l'erra vivificadom
ra,,Hera s'alegrá. en l'espera de veurehe), par cregué que son desig s'era com-

-

-
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Piti, ja

que

sobirá Apol-ló, que de
lluny fereix, anale facilitat la dirigí.
Fent camí, arriba a Arena, a l'agra
dable Argifea, a Trion, gual de l'Al
feu, a la ben bastida Epi, a l'are
nosa
Pilos, i als allí nats. Es dirigí

allí la força d'Helios peneel rnonstre

ayuda del

podría
Quan Febos Apol7ló hagué conegut en
son esperit que
la font de corrent for-

trant

l'havía enganyat, es dirigí a Telfuple d'ira; aviat hi arriba: i atançantse an ella li digué aquestes paraules:
«—Telfusa, ja que volgueres enganmás

sa,

per devora Crunos, Calcis, Dirna i la
divina Elida quels Epeus dominen;
quan ella passava per Feres, alegrada
pel vent de Zeus, entre nú_vols apare
gueren l'elevada muntanya d'Itaca, Du
liqui, Sama i Zacinte coberta de boacos>.
Mes quan hagueren passat al Ilarg tot el
Peloponés. prestament els aparegué el
golf immens de Crisa, que separa el fér

yar el meu esperit, no ha pas de córrer
més la teva aigua de bell corrent, posseYnt aquesta agradable terra. També

aquí
ment

es

la

trobará la

meya

gloria

i

no

sola-

teva.»

Digué, .i el sobirá Apol-ló, que de
lluny fereix, va empényer un cingle,
amb escampall de pedres, colgant el co-

tu l Peloponés. Arriba el gran Zéfir, seré,
enviat de Zeus, llençant-se amb impe

rrent, i molt aprop de la font de formosa

carrera

construí

un

altar

en

el

bosc sagrat pie d'arbres. Allí tots anomenen Telfusi
al sobirá quan l'invoquen, a causa d'haver deshonorat el corrent de la sagrada Telfusa.
1 allavors Febos Apol-ló cogitá en son
ánima quins homes podía iniciar en els
plert.
Desde allavores fins que:no hagué pas- religiosos misteris, per servir-lo a la rocosa Pito.
Mentre aixó pensava, vegé
sat un .any no aná. al Hit del próvid
sobre
la
mar vinosa una lleugera nau,
ben
treballat
setial,
com
Zeus, ni al m.olt
abans,. pp. seguda, rneditava astuts de- on hi havía molts i excePlents homes;
signis, sinó que romanía en el temple Cretesos de Cnossos, la ciutat de Minos,
freqüentat per nombrostes suplicants, els quals oferiden els sacrificis al sobirá
:de.lecta.n.t7se amb els seus sacrificise la i anunciaríen els oracles que FebosApolló, el del glavi d'or, pronunciés al vavenerarla Hera la d'ulls de bou.
;Mes quan passaren :els mesos i els ticinar desde les profunditats del llorer
elies-,, eonaplint: l'any sa, revolució i retor- sota 'l Parnás.
Ells navegaven per llurs afers i per
nant les estacions, ella infanta el funest
obtenir
riqueses dins una negra nau
i terrible eTifaó, no parell als d.éus ni
a l'arenosa Pilos
i els homens allí
cap
als mortals, fiagell deis hornes. Alla.vonaseuts.
Allavors
fou
ets trobá Fequan
res la veneranda
Hera, la deis ulls de
Apol-ló.
bos
bou, el porta, havent-lo prés, i doná el
Llençant-se a la mar, amb el cos sernmalvat'a la malva.da. Ella el prengué i
blant a un delfí, saltá dins la rápida nau
fou dl origen de moltíssims de mals
on s'ajegué,
monstre gran i terrible:
per la raça il-lustre deis hornes.
Abans que el.sobirá Apol'ló, que de q-ui el veia, volía llençai-lo; mes el
lluny fereix, li gités un tret vigorós, rnonstre agitava per tot arreu el navilr
commovent-ne el fu.stam.
duia a tots els que la trobaven Ilur dia
Ells seien i rornaníen silenciosos i asfatal; mes Ilavores la draguessa, sofrint
.penosos dolors r respirant fadigosa- torats, sense desiligar eis aparells en el
cóncau i negre vaixell, i ni içaven laveraent, jagué revolcant-se per la terra
,.I.)eix.á escapar un :crit terrible i inex- la de la nau de negre proa, sinó que,
pressa.ble i recargolant-se sovint, adés com prirnerament, restaven vorals
rems. Així navegaren; i el Notos violent
en un indret adés en un altre de la selya,, perdé la vida. exhalant un alé sag- empenyía la rápida nau. Primer pasaren vora Malea i la terra laconia, i arrirnant. I Felpos •Apolló se 'n gloria dient:
«-7-,Pocireix.-te-ara, aquí, sobre la ter- baren a Elos, ciutat situada prop de la
.rarno.dridora sd'bornes. la no serás la mar, i a Ténar la terra d'Helios, el que
:terri,ble perclició ,deis homes vivents, alegra els mortals, On les ovelles d'espes_ell .cp.ii: menjant el fruits, „de la-terra, que sa llana d'Helios sobirá sernpre pastuElls
:tpt lo ,nodreix, aquí portarán compliren bavent una agradivola terra.
:des hecatombes 1' ni el cruel Tifaó. ni allí volíen aturar la nau, i, sortint-ne,
!'odiosa Quimera allunyará.n de tu la admirar el gran prodigi, veure'l anab
Tort funesta; sinó .que 't podrirá la ne- Ilurs- propis ulls i saber si el monstreromandria a la coberta de la cóncava nau
.s1!:at,Terra i. l'esplendent Hiperió.»
Aixi parlá vánant-se, l la foscuria eo- o bé si es Ilençaría irnpetuosanaent a les
peixos; mes
1 91su1114e la .draguessa: i per :qué la
ones del mar, abunciós en
construida
no
obeía
pas el
ben
,.4i _ppdri la força sagrada d'Helios, la nau
passant
al
llarg
del
fertimó,
que,
sino
elqugll lIpc s'anomena de Ilavores ença
continua
anab
til
Peloponés,
el
carní;
i,
-1..NPz), i al sObirá: I.i diuen _ele sobrenom

vent el

perqué

tuositat de l'éter

la nau, corrent,

acabés d'atravessar amb gran pressa l'
aigua salada de la mar. Després, nave
gant de cara a l'aurora i al sol i guiant
los el sobirá Apol-ló, fill de Zeus, arri
baren al port de Crisa, exposada al sol
i abundosa

la

en

vinyes,

camina

mar

i la

nau

que per

lleugerament

rasá

les

arenes.

sobirá Apol-ló, que de
llença desde'l vaixelI

Allavores el

lluny fereix,

es

semblant a un astre en tnig del jorn:
en volaven moltíssimes
espumes i son
esclat arribava al cel; i s'endinsá al san
tuari per entre'ls trespeus valiosos. Hi
encengué foc fent resplendir les seves
armes:
l'esclat embolcallá tota Crisa;
per l'irnpuls de Febos llençaren crits
les esposes i les -filies de formoses cin
tures deis crisencs, i una gran ternença
s'apodera de cadascuna.
Allavors dl saltá altra volta, volant
corn el pensament assobre la nau, sern
blant a un home en la flor de l'edat,
robust i en la primera jovenesa amb la
cabellera flotant sobre les amples espat

,

Iles;

.

,

.

i

parlant-los

els

digué

aquestes

alades paraules:
((—Oh forasters! qui sou i d'on veniu
pels hurnits senders? aneu per negocis
o be
a la ventura
com
vaguen per la
els pirates, exposant la llur vida
mar
i duent calamitats als estrangers per

.

qué

.

,

,

.

..,,

.

-

,

en

així, inquiets, sense saltar
després de recollir els aparells
negra nau puix aquest es el cos

resteu

.

terra

de la
tum
mar

deis homes laboriosos quan del
arriben a la terra amb el negre val

xell, aclaparats
ra

d'ells

per la

fadiga; i s'apode
desig del dolç

tot-d'una el

meniar.»
els desvetIlá. l'ardidesa
Aieí parla en,
el pit, i el patró deis cretencs, respo
nent-li, així digué:
«—Foraster ja que als mortals no
t'assembles ni en el cos ni en el natural,
sinó als immortals
déus, sigues-nos
propia; i si per cas fossis algún deis
homes mortals, salut i gran alegría sien
amb tu i quels déus et concedeixin be
,

25 Gener 1913

CATALU N YA
naurança! Mes digues-nos la veritat per
qué Ja conegui bé: de quin poble ets? de

beure, partiren: els
Apol-ló,fill de Zeus,

quina

mans

terra?

quins mortals t'engendra

ren? Pensant altres coses, navegávem
pel gran abís cap a Pilos desde Creta
d'on ens vanem que procedeix la nostra
raga.; peró arribárem aquí per força,
amb la nau, desitjosos del retorn per

altre camí i una altra ruta; mes se
gurament algún dels immortals ens
portá aquí sense que nosaltres ho vol
un

guéssim.»
Contestant-los els digué Apol-ló, el
lluny fereix:
«—Forasters! certarnent abans vivíeu
a
Cnossos, abundosa en arbres, mes
retornará vers
ara, cap de vosaltres
l'amable ciutat, la bella casa i l'esposa;
sinó que aquí curareu del meu temple
opulent, honorats de moltíssims ho
que de

mes.

Jo soc fill de Zeus i em gloriejo d'és
dut aquí pel gran
ser Apol.ló; vos he
abís de la

mar,

sense

voler-vos

de
opu

res

mal, perqué cureu del meu temple
lent, al qual tots els bornes reten molta
honor; i coneixent les volences deis im
mortals, per llur voler us veureu hono
rats continuarn.ent, tots els dies, per
sempre más.

Mes, eia!, tal

com vos

diré, °bella-me

tot seguit: abans de tot abaixeu les ve
les, desiligant les corretges, després
porteu la Ileugera nau a terra ferina i

treieu el carregament i els aparells del
proporcionat vaixell, bastiu un altar _a
la vora de la mar, fent-hi cremar foc i
oferint en sacrifici blanques farines;
pregueu, romanent drets a l'entorn de
l'ara. Ja que de primer vaig saltar sobre
la

rápida

blant

a

nau
un

en

la

mar

boirosa,

dellí, invoqueu-me

temple, acolliu les gents que aquí
s'apleguin i sobre totbompliu. bé les me

conduía el sobirá
tenint la lira en ses

el

i tocant-la delitosament, caminant
bellament i majestuosa; i els cretesos,
petjant amb sos pe-us la terra, el seguíen
cap a Pito cantant /é Pean, com se fa en
els peans deis cretesos, als quals la di
vina Musa clesvetlla en llur pit dolcís
sims cants.
Pujaren_ sense cansar-se al turó i ha
vent arribat promptament al Palmas i
al lloc delitós on havíen de viure bono
rats de moltíssims bornes, el guía els
mostrá el santuari venerable í el ric
temple; llur esperit es commogué -en el
pit, i el patró deis cretesos, interroga.nt
el déu, així digué:
«—Oh sobirá! ja que lluny deis amics
i del sól de la patria ens condukes tal

plagué al
que'ns diguis
com

aquí no's culi
lles

prades,

teu
com

vostre

en

les

can

tots
cosa

el

en

teu

tu

ara

guarda

con.

jo'm

recordaré de tu i d'un

i de

altre

cant.

DR. PERE BOSCI-i

GIMPERA,

trad.

Refredat!
Es gairebé cometre. un
suicidi el confiar en la
quinina sola, el whiskey o
certs brevatges" .casolans
pel guariment deis refre

dais,

tant

generals

ara

a

tota Espanya.-Ningú han
ría de descuidar un refi-e

dat, perque freqüentment

degenera

respongué

en

neguits, treballs
.vostra

tingui sempre en sa des
degollar ovelles sens
sense
intérrupció n'hi haurá
un

abundancia, perqué me les oferirán
il-lustres tribus deis bornes Serveu

pulmonía

influenza, i devegades

ánima! fá
ho diré, infonent-ho en el
en

els dies».
fou dita,

et

Així, donc, salut, oh fill de Zeus
Leto! i

coltell per

un

treva,

ho

esperit.

Que cada
tra

Tota

seny, i tant malau

cercant

angoixes
vos

ció, per

consumpció.

sense

aneu

cilment

que's Pron.undi alguna vana: Pa:-

raula o es faci alguna obra o violencia
tal com és costum entrels bornes mor
tals; tot seguit, altres senyors haureu-,
restant per necessitat sota llur domina

vi ni hi ha delitoses i be
per poder-hi ben víure i

somrient:
«—Homes
penosos i

voluntats,

encara

esperit, t'exhortem
hem de viure, puix

acompayar els bornes.»
Apol-ló, el fill de Zeus,

rats que

ves

'

o
en

El resultat
deis anomenats remeis de
refredats es difícil de sa
ber; el que es ben segur es
que no hi ha refredat re
cent, crónic o agut, per molest i obstinat que
siga, que no alleugin desseguida i no guareixin
eficaQment en vintiquatre hores els PELLETS
DEL DOCTOR MACKENZY.—Suspenen els
estornuts, la mucositat del nas i el llagrimeig
febril deis ulls. Aclaren el cap i esmenen tot
a.quell malestar del cos que produeixen els re
fredats. Tonifiquen l'organisme i eviten l'en
gunia que causa al dormir, un refredat. Re
blaneixen el pit, faciliten la :expectoració i
guareixen la tos.---Caixa, Pessetes 1'50.
—

Les Conferencies

sem
com

del Dr

a

delfí, i l'altar que també Isanomenarem
delfí, sempre será farnós. Mengeu des
prés vota- la rápida i fosca nau i feu
libacions als déus benaurats que l'Olimp
posseeixen. I quan haure satisfet el
desig d'alirnent dolç com la mel, ve
niu-vos en amb mi cantant Id Pean fins
que arribeu al lloc on guardareu el

temple opulent.»
Així parla, i

ells l'escoltaren amb
atenció i l'obeiren. Primerament arria
ren la vela deslligant la corretja i abai
xaren el pal sobre'l cavallet amb ajuda
deis cordatges; i aixó fet, saltaren a la
platja de la mar. Traient-la d'allí por
taren la nau en terra ferma, damunt la
sorra, sostenint-la amb grans puntals;
bastiren un altar a la vora de la mar i
encenent-hi foc i oferint en sacrifici
blanques farines, pregaren, com els ho
havía manat, romanent drets a l'entorn
de Para. Menjaren després vora'l rápid i
negre vaixell i oferiren libacions als

déus benaurats, que l'Olimp posseeixen..
quan fou satisfet llur desig de menjar

Diego Ruis

de les tres primeres, he tingut
la sort de ser deis oients d'aqueixes
conferencies, per mí una Jlíçó d'harmo
nía. M'han fet pensar en un parer que

Menys

he sentit sovint entre amics artistes:
que en el bocí más petit d'una estatua,
coneguem el demés, en
tindrém prou per judcar de sa bellesO,
car ço que en son total és verament bell
tindrá igualment la bellesa en cada part.
anc

que

no

en

Q u elcom d'aqueix

secret d'harmonía he
pensaments
del Doctor
assaborit en els
conferencia
es respO
Diego Ruiz. Cada
assota
de
cada
frag
nía ab les altres i
hi
sentíem
persistir
el
cant
ment d'elles
mesurat
del
fragmentanterior
ciar i
de l'altre i de l'altre.
Abans de din una opinió sobre la ten
dencia que'm sembla encloure's en dites
conferencies probaré de resumir-les:
Com Verdaguer, Maragall es el nostre
gran, precedint a la ment renovadora i
ja definitiva dins aquest període, de

al Ateneo

l'autor de la Ben Plantada. Penó no po
dem posar-lo coma gran entréis lírics
inundials, entrels llatins Pascoli i Car
-

etc. Potser aqueik impediment a
la universalitat de la ment maraganiona
vé de que el seu art és fill de l'abandó.
Hi havía força en el talerit per arribar -a
més, pero no s'avingué a subjectar-se.
Está provat que Mossén Cinto es pf.e
parava dignament per escriure el Cani
gó i L'A tantida en l'estudi de la geo
logía, de la geografía. Aital formació no
la trobem en Maragall. Per la doctrina
de Pabandó a la qual es 'confía, tót'i
sent un deis nostres grans, queda pels
joves un exemple funest a seguir.
Mn. Verdaguer. és -el- poble que teri
deix a sortIr-se del seu estament. Márá
gall el burgés que viu feliç dins de la
seva burguesía i el poeta d'ella' per ex
cel*Iencia. També en sa obra de publici
ta fou aquest el seu prestigi, alháfa.
potser que l'obstacle perque aSsolís una

ducci,
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més ampla;
Maragall
rebé de
que

grandeque ehl

ningú

com

perque la simpatía
la burguesía vé de
sabé cantar-la, mes

governar-la.
no encare
En Eugeni d'Ors passa diferentment;

que la hostilitat que troba a
és una marca del seu valer,
ell
vé a imposar a la raça una
que
ja
férria disciplina que eh l mateix s'ha
irnposat primer que ningú, i heusa-quí
alhora que la font de les seVes antipatíes

pot dir
l'ambient
se

el segell més noble d'aquesta ment viril,
esperit crític, talent proteiforme en qui
pensar i viure venen a es ser una matei
xa funció.

Maragall

en

comptes de voler gover

-nar ço que el volta s'hi abandona joio
sament com si hi trobés immediatament
Deu; está content de'viure j ho canta
i ho confessa: Soc un kome de sort.

Mn..•Cinto va per un camí diferent de
ambdós: regoneix aquest món miserable
i

daleja un altre.
L'Obr?_ rnaragalliana

en

és

passió i jo
claror, i per

d'aquí reb la seva
mateix, sense arribar-hi plenam.ent,

ventut i
lo

gravita

cap al drama que és

venil de la
infantesa.

ment

com

la

la edat jo°
n'és la

epopeia

Cançó arborada de passió 1 joventut,
glorificació del moment, alegre indife
rencia del home jove envers la caducitat
la naturalesa és el seu Cant de No
vembre. Passió i joventut quan el poeta
canvía els sírnbols per persones corn en
el Comte Arnctu caient per un amor i
redimit per un altre i com enJoan Garí;
corn
en
el Serrallonga que dernana al
butxí que esperi a matar-lo fins a haver
li sentit dir crec en la ressurrecció de la
Joventut i passió,
carn. Cant del plaer.
en

ses caigudes, amb scs penedirnentS,
aquesta és la claror de la paraula poéti
ca de Maragall.

amb

Peró li manca la disciplina de l'esforç
i del dolor. Així com vitalment vol ser
untroc Inés del prat suau, s'abando
na
igualment a l'incorrecció del vers
com
en
el final de Les roses frctnques,
corn en a.lguns versos del propi Comte
Arnau.
Té, amb tot, dugues maneres: miréu
la seva poesía La vaca cega. L'home des
apareix per ésser un pur narrador; la
compassió envers la pobra bestia no
neix de cap plany del poeta sino de la
núa

descripció,

exacta, tant exacta que
dir més, poesía
mera.vellosa, patró clássic, si no fos
aquell gran gest tretgic que el poeta hi
posa a pesar seu, i que és, no obstant,
-una revelació de la segona manera d'en
Maragall, que com per contradir la seva
predicació de lo espontani, li venía de
trascantó, segona manera que es veu
-Lambe en Els Adeus, i en aquell bell

ho díu

tot i

no
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podría

crit de revolta que tanca

Oda

la

a

Es

panya.

Verdaguer

troba el món miserable i
altre món. Maragall s'aban
dona. D'Ors lluita amb el món: posa el
món i l'home en a.ctitut de combat. La
natura és enemiga, i l'esperit és qui té
de sotmétre-la a domini i reduir la a
norma, Lluita contra el ruralisme opo
sant-hi el civiIisme; és, en fi, un platónic
que s'ha prés corn a tasca d'eternalitat

aspira

a

un

-

l'enlairar devegades les coses a la cate
goría d'idees, i devegades convertir les
idees en personificacions com Teresa que
una
idea platónica feta dona, com
Octavi de Rorneu, t.:ora La Ciutat. I per
aixó té de pintor, i té també d'alt poeta
en quant fá una
creació del relat d'un
fet cornú, en quant crea maneres de dir
no usades abans en catalá.
Aixís com la ment de Verdaguer gra
vita cap a la Epopeia i la de Maragall
cap al Drama, la ment d'Eugeni d'Ors

gravita

cap a la Historia, i en la forma
mes noble d'ella cap a la Novela. I tam
bé, aixís com la ment de Verdaguer és
corn la infantesa i la de Maragall com la
joventut del período proposat, d'Ors

ja apte
paternitat espiritual de la

n'es
la

la virilitat,

COM

a

assumir

les mentalitats Verdaguer i Maragall,
fent única i definitivament viable en
aquest període i per enclavant la menta
litat d'Ors.
Com a tres edats d'un ser imáginari
entén el Dr. Diego Ruiz les tres menta
litats Verdaguer, Maragall, d'Ors.
Jo, si fos hora de donar el meu paren,
diría més casolanament que les veig
com
tres homes amb un ideal comú,
arnb una vida espiritual propia cada ho
mo. Dos d'ells, vull din l'instrument del
destruít, peró el pensa
seu cos, ja és
ment de cada un d'ells, com una planta,
-

continúa vivint en la terna comú de Ca
talunya i projectant-se cap a l'infinit deis
seus destins, perque la terna catalana és
prou generosa per a nodrir-los a tots, i
n.osaltres els fills d'aquesta terra podem
alpendre de cada un d'ells coses que cada
un deis altres no té. I aixís, com tres ra
dis partint del centre d'un cercle i anant
cap a la periferia que és el temps, veig
jo conviure les tradicions Verdaguer,
Maragall i crOrs. I crec que posant-nos
en aquest punt de vista de llibertat i ac
tuant conseqüentment seríem més fidels
a

la tradició i

tra

a

la

naturalesa,

raça.

JOSEP
o

Provat de resumir-les, convindrá aca
alguna cosa de la tendencia
d'aitals conferencies, tendencia que em
sembla néixer de que el propi Dr. Diego
Ruiz, en l'ordre espiritual deu estimar
com al més alt destell de bellesa la Fi
losofía, i com al més alt destell de força

que

d'al

faisó.

LLEONART

Gener 1913.

bar dient

mental,

la revolta.

Per

d,e,Intretem-13s

htvrn

rrzás In.7.113,97Ptavtts fábrIeries

dls

aixó, podríem

dins el domini filosófic, és clar,
el Dr. Diego Ruiz no pot perdonar a
Maragall l'haver viscut en pan, sense re
volta; per aixó de la seva obra n'aprofita
dir

que,

cada

avararnent

engruna

que

pugui

1-1

acostar-lo a les seves propies preferen
cies de lo filosófic i lo rebel en els espe
rits. I de quant sirnpatitza arnb l'anima
verdagueriana podríem dir-ne altre tant.
Fidel a la seva idea, el Dr. Diego Ruiz
posa la ment catalana

ríode,

no

com a un

litats sinó

com a un

darrer pe
conjunt de persona
sol ésser que hagués
en

son

It

dalejant,
(Verdaguer), una
joventut vividora, optimista i d'arbora
tingut

una

infantesa estudiosa,

que fa bó de recordar

da claror, peró pecan_t de manca de gust
i de disciplina, funesta de seguir (Mara
gall), i definitivament una virilitat, mul

tiscient, disciplinada,

dictadora d'una
la raça (d'Ors).
1 apar com si el Dr. Diego Ruiz vol
gués venir a concloure que aqueixa viri
litat de la ment catalana encarnada en
Eugeni d'Ors, hagués de venir a esbo
rrar la infantesa i joventut precedents.

disciplina

Aixís,
com

un

a

serien

aquestes

pronunciament

conferencies
per substituir

P'1E.2íZ
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Els resultatg.;
Es llei, peis francesos, l'apendre de
llegir, d'escriure i de cornptar, i ho
aprenen no precisament perque la lIei

els ho mana—carli mancaríen forces per
obJigals'— sino perque cornprenen
que'ls és convehient i perque están sa
tisfets d'aquest saber, sense arribar,
peró, en Ilur satisfacció, fins a la va

nitat.

25 Gener 1913

A

Dobles forts son els qui están ani
en la vida pública, per
esperit
d'unió, de respecte i de disciplina; lla
un cos sólid; els
vors la nació presenta
Els
mats,

Ignstrucció
L'igualitarisme és una pretensió tant
folla quel:pais ont s'intentes fer-ne prác
tica social, entraría tot seguit en des
cornposició. Perxó cal contentarse d'
aplicar-lo a la vida pública, de poca im
portancia arnb relació a la vida privada.
I encara aixó és d'apariencia i amb
éxit que ja coneixem.
nivella
La difusió de l'instrucció
car
-és
més
difícil
en
les intel-ligencies,
sobretot
actuals,
fer
apendre
i
els temps
retenir, quelcom a aquells dotats d'un
cervell refractan, que no ho era abans
no

Alguns voldríen

que l'Estat vropor
mateix a tots els ciutadans
gratuita del llatí, de les
vives, de la literatura i de les

cionés així

rensenyanga
liengues

ciencies.
Els quj aixó preten_en no són pas pro
fessors freturosos de difondre arreu

tir-ne.

ilurs coneixements; són polítics intri
gats de quels adultes d'aqueixa repú
blica no sápiguen lo mateix els uns que

carreta.des de Ilevor i en bona terra, la
única on la Ilevor grifolla, en part abo
nada on fructifica cent vegades mes, i

els

altres.

Es

desig democrátic de nivellar,
els esperits ornamentant
los, que és corn nivellar, per l'impost,
les borses buidant-les. Es una quimera.
El progrés, en totes ses branques, és
anti-igualitari. La llei de la naturalesa
per

-

l'estudi,

de la vida és la selecció, i a mida que
els homes progressen, les distancies, a
causa d'aquesta llei,
porten tendencia
a perllongar-se,
mes aviat que a estre
nyer's. L'abirn entre les nacions que nos
altres anomenem «civilitzades» i les
que ho son poc o gens, és más pregón
avui de lo que ho era fa cinc segles.
A Franca, hi havía más proximitat
entre un prelat feudal i ses ovelles com
a mentalitat, com
individualitat in
a
telectual i material, que no n'existeix a
hores d'ara entre un professor de la

Sorbonne

i

un

camperol.

Cada día hi ha más separació entre
gran rnassa i els privilegiats, no tant
sois els priviligiats del diner, sinó tam
bé els priviligiats de l'intel-ligencia; ca
da día hi ha més separació entre l'home
qui sab más i aquell qui sab menys, en
cara que ambdós
pretinguin el mateix
títol. Aixó és degut unicarnent a la for
ça de les coses.

la

sembrat,

S'han

ens

un

l'ignorancia

treure de

trobem

igual

Es curiós

de

no

que

els

qui

volíen

grapats, sino

abans si fa

remarcar

que,

sor

sacs

o no

fa.

malgrat

progressiva d'escoles de tota
mena,
hem tingut pas, al segie di
nou, gaires más homes de geni o de molt
elevada cultura, quels que tingueren
els segies precedents. La producció
eclosió

no

la venda dels impresos ha aumentat,
peró no ha pas aumentat la quantitat d'
obres mestres ni la deis qui les lie

geixen.
Se fan mil-lions de tiratges de publi
cacions insignificants i d'almanacs; cer
tes noveles assoleixen edicions de dos
cents mil exemplars. Aixó satisfá les ne
cessitats intel-lectuals de la populació
liegidora, d'altre part, aquesta repre
senta una minoría, trobant-se la majo
ría completa.ment presa Del trevall de
les terres, deis ta.liers i de les fabri

un

pobles forts son els qui posseeixen, en la
vida privada, un esperit d'aud.acia, i d'
iniciativa,

de manera que l'individu es
desenrotllar consta.ntment arnb
noyes empreses. Els pobles qui pos
seeixen .aquestes qualitats s'eleven i els
áltres declinen sense que l'instrucció

pugui

tingui

res

En el

que veure-hi.
passat, cert nombre de races

instruides

ignorants i

s'apoderaren d'altres races
altres tantes populacions

cultivades foren avassallades de popu
laciofis incultes, desde Roma i Bizanci
fins a la república de Polonia, el des
membrament de la qual va coincidir
amb son renaixement literari.

Sempre la instrucció, generalitzada,
perd son valor venal al perdre son pri
vilegi d'escassetat. Aixó dona relleu al
treball manual—lo qui'ls nostres pares
anomenaven obra «servil» la única pro
hibida en dies festius—i és el rnillor
potser el más ciar profit social de larnul
tiplicitat de les escoles.
Per cada ploma hi ha d'haver en un
Estat cent braços. El rnercat deis escrip
tors és cent vegades más reduít que el
deis bastaixos. Per Doc que l'oferta si
gui superior a la comanda, la carrera
de l'escriptor se'n ressent, i aquells que
no son veritables
excepcions, és a dir,
de cada vint els dinou, se troben menys
pagats que els bons bastaixos—obrers
criats.—I com que tenen más necessitats
menys salan, viuen de privacions; son
mártirs sense vocació; i aikó és molt de

plányer.
VISCOMTE D'AVENEL

ques.
La instrucció

primaria, i aixi mateix
la secondaria, no té Das sobre el valor d'
una nació l'influencia
que se suposa.
Es un bé, indiscutiblement, i una avi
nentesa el posseir-lo, peró aital bé, per
si mateix, no és pas generador de força
moral, ni de virtut cívica, com ho era
trenta anys endarrera quan la França
fou batuda per l'Alemanya.
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Conducta
segur, cap
Dones be, sonso fer-li, n'estic
injusticia, Nietzsche pot dir-se que ha sigut
literalment obssesionat
un homo qui estava
pensar-hi,
per la qüestió de la conducta. Va
tretze
anys. Ella
des
deis
eh
l
mateix,
ene diu

Gla2aL
l'estat final del món, el preblema que ens
constreny cada minut del día per una solu_ció, i qui demana una ateneió immediata i

obliga
degndes als horneas, i ensemps
que respectant les coses espirítnals,
mantenir-se'n allanyat—alm5 pot es
Llinrar-se seriosament a les

o

cimas

ser anomenat

gairebé instan_tánia, es el problema que la
riostra conducta rpresenta en un món en el
qual una o altra mena de conducta es la cosa

sabiduría.—CoNruci.

S'ha dit sovint, generalm.ent per persones
mal preparades per formar un perfecte judi
ci sobre la materia, que els paute de vista
filosbfics de Nietzsche i Bergson, son, en
molts respectes, sem.blants. Per haver-se en
gendrat aital opinió, anc que sigui en la
nient de gent poc nombrosa i incalificada,
den haver-hi, de fet, un cert elem_ent de fo

més ineludible de totes.

Les qüestions escatológiqu_es poden, 1 ho
han sigut, solucionar-se de cent maneres di
ferents --els horaens han cregut que les áni
mes llurs podien viure en altres coseos hu
mana o d'animals, o en un Enllá després de
la mort; perb la qüestió, si una aria den
criar o matar el seu nadó, pot solaraent ser
resolta d'una manera per tots aquella, qui
són de l'opinió que es desitjable per la vida

namentació; i si es una error, en tot cae fora
interessant recercar de quina manera ha
nascut el malentés. Regonec que hi ha quel
del llur parentiu. Peró es
cosa, com :pot corlegir-se del
fet, que en el cos de la llar filosofía ;un sol
tret comú es visible. Es prominent, com les
ales d'un ángel o d'una águila, i per aix6

el

rumor

com

en

ben

poqu_eta

humana

eur», justament corn els seas
dente son apel'iats avai. Per-6 fora ben futil
aturar-nos ara en el llaç de sang d'aquests
dos homen.s, veient que més de dos mil anys
s'aixequen entre ells i el llar cornil origen.
Una recerca de la qüestió, fins a quin p-cmt

divergit, podría, no obs
tant, resultar profitosa;i. al empendre aques
ta recerca,, examinaré primerament l'actitut
de l'un, després la del altre, i acabaré amb
les línies llurs han

paralel.
Un esquema

per algunes notes generala i
un esquema de la doctrina de Nietzsche.
Estém en un MÓD., en el qual l'acció de
qualsevalga mena es l'impuls més impera
tiu del nostre ser. Podern seure set anys sota

Començaré

una

palmera

i viure de

fruits,

o

poder_n_

esser

marxants o artífexs o treballa
dora del camp; pero la inacció es iMPOSSi°
No, parque precisament si, en llenguatge
de carrer, «no fem res», es obvi que es
'tem retenintnos dé fer alguna cosa, i, per
guerrers,

tant,

•

en

o

l'acte de retenir-nos, obrara. La

qüestió, dones, qui es de la més -alta impor
tancia, del més profunde interés, i la única
"que tot temps ha preocupat la- humanitat,

«am obrarem? —am obrarem de la mi
llor manera possible?» Els modele 'de con
ducta i les valors m_orals qui ola formulen i
governen son, per tan.t, el fonament de tots
ola afers humanes, i per més que poguém ele
es:

•

•

perdurar en aquest globo.

tipus

-

.gir el meditar qüestions escatológiques com
el nostre últim_ destí després de la mort,

•

vet-aquí el fet que, si bé la part rnés filas
tracia del Móre modera europea., objecten, si
no tota,a1 menys en part la vella metafísica
del Cristianisme, n'han eonservat plenament
la moral, i proven de justificar-la una i altra
vegada, am.b argumenta q-ai de cap manera
poden dir-se metafísica. Una prova més an•
tiga es troba en les obres del moralista Con
fuel, qui s'inquietá rn_olt més per una ética,
forta
que per una metafísica. De fet, tant
ment va deprecar tota m_editació sobre ola
probleraes superterrenals, que demanant-se
li deis seas deixebles qué pervindría, a l'h„nir_n_a després de la mort, va replicar: «Cóm
poden parlar de la mort, no sabent encara
tot lo que la vida pot ensenyar?» Així, mal
grat del fet, que molt sovint trobéra étiques
enllaçades i rebent la llar suprema sanció
d'una metafísica, no sempre ho femaixís; ni
podém dir que les dugues son essencials
l'una a l'altra.
El fet que l'autoritat d'una metafísica
rnolt sovint presta color i pés a un códec de
moral ha estat conegut i aprofitat deis sa
cerdots durant milers d'anys en tot el món;
Perb així mateix, el fet, que la moral es es
sencialment la més vital de lee dugues parte
—ética i metafísica—ClUi constitueixen ele
ingrediente de la m.ajoría de les religions.
nosaltres naateixos actuaríem segons aquest
principi, si estessim, en qualque llunyana
banda del globo, davant de dugues reli
gions, cridats a escullir-ne una. Jaquiriera a
metafí
un costat el credo arub la més bella
sica, per la qui tingu_és un códec de conduc
ta encara MéS bell.

«liorna».

dir «guinea eón les valore monas 1
altres, eternament associadós amb aqueix
tipus de vida,humana ClIti assoleix la máxi
ma bellesa, eult-u.ra i sanitat, amb la pro
mesa més segura i la més plena garantía del
futur?» Áquesta és, com veien, una pregunta
eminentment práctica. Res podría ser més
Práctie, res podría ser més vital.
Bentost, tota Europa investigará aquesta
qüestió; no, certarnent amb l'amor 1 l'alegre
esperit am.b, que un artista creador se lluirá
sino amb l'ansia febrosa
a la seva obra,
d'una comunitat conscient del seu judici final,
m.enat a la recerea, per un daler foll de
salvar la prop la pell.
Es

de valors es més vital Que qualsevulga, me
tafísica, 1 obrará generalment d'acord amb
aquella creença.Com a prova recent

remots descen

tota

bible, mentres que la metafísica es un subjecte que no raés té un lloc su.bordinat en
metafísica, per?)
les aoves obres. Ell té una
sembla, més aviat un gentil ornament aplacat
l'edifici de la seva doctrina épica que no
pas l'estilobar damunt del qual aqueste difici
reposa. Car Nietzsche basteix el conjttnt de
la seva doctrina damun.t d'aquesta -terra,
damunt del ebs en particular i deis fets
concreta de la vida. La clan per la seva recer
pregunta:
ca de la conducta, fou sempre la
sota de quinos condicione ha fiorit millor el

Moral

un notori punt de semblança pel
passant no gaire curós; -perb en cada cas té
correlació a,mb faisons del tot diferents.
Aqueix tret, Nietzsche 1 Bergson el deriven
d'un aseenden.t espiritual comú, qui ViSQ116
2,400 anys enrera. El seu nom fou Heráclit,
fa estranyesa el dir-ho, fou apePlat cL'Obs

ocupar

con
que la qüestió práctica de la conducta,
templada des de cada punt de vista conee

La suprema importancia de la moral, sera
bla, dones, ser bastant obvia, i que una me
tafísica san_cioni o mantingui l'ética que
Tulgui, la humanal natura no pot deixar de
creare que la conducta 1 el sea cbdec fixat

constitueix

un

la seva vida; no va cessar de
meditar-la un sol instant; apenas si va es
val
criare de cap altra cosa. Diguin el que
l'imprac
contraria
respecte
de
seas
gu_in_ els
ticabilitat de la seva doctrina, la substancia
deis seas llibres no es certaraent altra cosa
va

a

la Valor d.e I'kz/stóerata.
El resultat de la recerca de Nietzsche, fou,
sabém, que pervingué a la conclusió,
aristocrátic de
que les valore del tipus
l'homo són aquellos, qui prometen i garan

cona

teixen

un

ascendiment

en

la línia de la vida

plenitut de vida digna d'aquest nom,
una /Permanencia de tal plenitut. luna ve
gada assolida aquesta conclusió després
d'una investigació de conducta Que f011 tan
profonda com acabada, no va plányer cap
una

esforç

Portar-la devant del món amb
la vehemencia i. la con
vicció de que era capag el sea gran esperit.
Aixf la seva escomesa contra el Cristianisme
no es mal la escomesa del metaffsic, sino
tots temps la del moralista. Si la part meta
física del Cristianismo hagués sigut encara
mil vegades més bella que no és, Oil no hau.riapas més tem_ut una-agressió.
Eh l consentrá la seva, ment contra l'ética
cristiana. L'ética, proa ho sabía, ha fet 1 ha
desfet h_omens i nacións. Tal com les gente
tota la

per

poixança,

,

Lca
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conduissin, aixfs,

suposant que els llurs
fossin bons materials per comencar,
elles serien. Podía tolerar una metafísica
quan era associada amb una solida
moral.
Perú no podía excusar cap moral qui m.enés
a una vida empobrida o a
un descendiment
en la línea de la vida. El
Cristian.isme i totes
les creences semblants, ell pensava, me
naven a un descendiment en la línea de la
vida, i aquesta conclusió pot dir-se que
constitueix la imatge negativa de la seva
doctrina moral positiva de les valors aris
tocrátiaues. Als qui u demana,ven «A 012
mena l'ascendiment en la linea de la vida»
replicava sense cap vacillació. «No al Gel,
ni a un altre món, ni a un Enilá, sinó al
Sabrehonae en aquesta terra».
Nietzsche parteix d'un.a realitat la (mal,
comla d'Heráclit, es un procés del esdevenir.
Aquest esdevenir, ehl diu, es animat no per
una voluntat de vida,
no per una voluntat
de Supervivencia. sino Per una voluntat de
Poder, qui troba la seva suprema expressió

mirávem dintre de nosaltres, descobrirfern
que la Volu_ntat, la Voluntat de Vida, era

cossos

en

la _Ding-awsich, Absolut
de tots els fenómens.

Bergson
«duració»

Nietzsche,

declara que

o

Phome,
d'algún d'aquets.

Si aquell tipus aristocrátic, que Nietzsche
associa a la vida floreixent, plena i prome
tedora, té l'aventatg-e, el ftuur será coronat
arn_b glories dignes deis passats triomfs de
l'humanitat; si al contrari, aquell tipus de
mocrátic, que Nietzsche assocía a la vida

imaginar duplicada

La Gignifleació de la Tea
El crit del Sobre-home es així no tant una
una exhortació. D'aquí, la se
riosa crida de Nietzsche en favor de les va
lors aristocrátiques, i la seva gairebé fanáti
ca
preocupació de la conducta. Diu que ell
ha vingut en el just moment. Demá ha!nría
sigut massa tard.

profecía com

en els qui us parlen d'esperan
sobre terrenalsl Son raetziners! Oiul Jo
us ensenyo el Sobre-home! Digui la vostra
voluntat: El Sobre- horne será la significació
de la terral»

«No creien

ces

Ara, escolteu Bergson!
Bérgson parteix del regoneixement, com.
Heráclit, de la realitat com un etern esdeve
nir, de la mutació cona la sola cosa constant
que pedem observar. Demaneu a Bergson qué
és ço qui anima aqu.est procés de fiuxe,
replica, tal com he feu. Schopenhauer: «Mira
dintre

_

triplicada

a

voluntat,

-

ha pogut moure's? Bergson replica
que ço qui ha succeit es quelcona molt més
real que la línia discontín.ua A, B, C, D, E,
etcétera, que hem dibuixat. Eh l diu, que la
sageta mai está actualro_ent en cap d'acruej
xos punts, que el seu
moviment es un indi
visible i continu vol A, Z, i dividir alta'
contínu vol en punts es naalentendre com
pletament lo qui ha passat. Aixf, si mirém
dintre de nosaltres i en.s es possible allibe
rar les nostres ments del
biaix arab que el
nostre intel-lecte, enamorat del
«temps es
pecial», acesta totes les coses, teníra per
cert, que aquella duració, qui es així ma
teix en altres moviro_ents, no es discontinua,
sino contínua; que, jassia que parlem d'in=
fantesa, adolescencia, joventut i maternitat
aquestes no han sigut mal eetapes» o apara
des» en el nostre creixem.en.t, i tením con
ciencia d'una continuitat perpétu9,ment uni
ficadora travéç de les nostres vides, jassia
que el nostre in_tel-lecte per amor de la con
veniencia i facílitació, romp aquesta conti
nuitat en series de pintures determinados,
isolades COM les iro_atges d'una pel-lícula
cas

cinematográfica.
(Seguirá)

A. M..

c,ontínuu, -Ininterromput, exercita el seu
iliure poder creador i rosega el futur. No
saltres sorn els qui dividim el seu progrés
els seus diversos aspectes «etapes»
«parades»—els qua,is son ambdós errada
ment aplicats a la vida. Hens, aquí el símil
de Bergson, de la sa,geta volant del punt A
al punt Z. Tirant una Unía imaginaria d'A
nomenem

o

Z, nosaltres,

arnb els nostres intel lectes
la relació deis sólids morts dins
l'espai, imaginem que podem dividir la lí
nia en un nombre infinit de punts nom.enats
B, O, D, E, F, etc. I a les hores procedína
estendre`ns en el misteni de la moció,
perqué diem, si la sageta está successiva
a

adaptats

ment

a

a

B, C, D, E, F,

etc.

Cóm

en

tot
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Amb aquest títol sha publicat a La Veu
de Catalunya un article arab un cert valor
de nota oficiosa de la Com_issió d'Acció Polí
tica de la Lliga Regionalista. Es ta,nt inte
ressant en aquets moments la actuació deis

directers del

mes

im.porta.nt deis fogars polí
apar necessari repro

tics catalans que ens
duir el dit article:

«Després deis múltiples acenteixements
deis darrers vuit díes, ha vingut, com es na
tural, un període de calma: es la calma que
precedeix a les batalles. S'ha ensorrat tot
l'edifici, aquell edifici sense fpnaments,

aquell artifici, millor di-t; que haVien m.on
tat els políties de la restauració, represen
tatiu de diles forces; centralisme 1 caciquis
me. Ha eaigut lo que semblava Inés incom
movible; i ha caigut en vuit rifes, i de tot
no en queda més que la figura estrambótica

del president del Consell de ministres que
força de favors vol Len opinió, a força d'
audacies vol inspirar respecte i a força d'
entra maliadares vol semblar polític.
»Fins ara, totes les situacions polítiq-a.es
s'arreglaven amb pactes i contractes en con
verses
privades, en les sales del Palau o en
a

teu».

Peró no arriba a la meteixa conclusió de
Schopenhauer. Schopenhauer deia que si

o

turbar necessariament el nostre co
neixement de les coses.
Aquest temps norma l'ham fet relativa
ment als fenómen.s i fora d'ells; si fós tri
-olicat en rapidesa, tot lo que ha-un-era de
fer Lora considerar un minut com a tres, i
el nostre con.eixement romandría altrament
el mateix. Pero la «duració» de Bergson no
l'hem feta relativament als fenómens, ni
está Lora d'ells. Es: quelcom més real que
aixó; quelcom qui no pot ser apressat. Es la
realítat darrera els fenómens. En un fluir
sense

—

aquest odiós insecte.

la

inventar.
No és el temps, el aual fixérn arbitraria

empobrida, feble i declinant, té l'aventatge,
el futur problablement revelará no tant sois
el rápíci descendir_n_ent, peró també l'esvai
ment final, per sempre de l'home; o la seva
completa absorció en un tipus de Sota home
raig-parásit i mig-home
qui pul-lulará
pel MOT.1 COM una mena, de bestiola, .1a puça
de la terra», i será tant inarrelable cona

—

que

aquest Absolut.

dividint en graus iguals el pas del
nostre planeta per l'espai i al voltant del
sol; car la rapidesa d'aqu_est temps la podem

Que

de

descobrirém.,

el moll

men_t

l'homo,

hi ha molts cambas no trepitjats
i que l'horne té l'elecció
La naturalesa del futur
Esdeven.ir, segons Nietzsche, dependiria de
del tipus d'home qui s'en_fá, senyor, i qui hi
marca
l'empremta de la seva personalitat.
el fet

encara

en

es
distinta de les
arbitraries que coneixéra com 9
eteMPS» és ensems un continuar i un crear

havent-se fet a si mateix senyor de la terra,
pot també fer-se a si mateix senyor del fu
tur de l'human_itat. SegonsNietzsche, dones,
la relativa contingencia del futur no está en
suposar l'heme incapaç d'informar-lo, sino
en

que

está

Aqueixa duració, qui

l'homo.

per

diu
es

qui

mesures

Nosaltres —la humanitat— formern el vér
tex d'aquest gran procés, animat per la yo
la.ntat de Poder, i jassía que el futur del
De venir es donat com una contingencia re
lativa

25 Gener 1913

els despatxes dele prohoms, peró aixó, com
alló, sha acabat; al caure l'artifici, al en
fonzar-se els partits 1 al desaparéixer les

quefatures ha desaparescut també lo privat,
lo obscur. Avay, en que la realitat s'imposa,,
scha de fer tot a la llum_ del día, a la vista
del públic: en el Parlament.
»Orientacion.s i pactes i inteligencies,
com a pi em.ises, d'una situació, d'un_
poder,
d-un_ govern, poden tenir-les deuen tenir-les
els homes polítics, peró a base de firmar la
escriptura, davant del país, després de lie
girla de pe a pa sense amagar-ne un met, ni
dissimular una coma. Tota solució que no es
en el Parlament, que no
vingui per
coincidencies, preparades o no preparades,
ocasionals o cercades, fóra un retrocés.
Quan tot el régira artificial ha caigut, per
sa propia feblesa, al
contacte d'up petit mo

concerti

viment d'opinió
qui sab si per influencia
de la opinió catalana—no es possible
actuar
a les fosques. Per aixó es precís que'l Parla
r_n_ent s'obri desseguida, i
que allí es liauidi
la societat política que ha fallit i es
-oactin
societats noves, ab objectiu_ concret,
entre
els homes representatius de modalitats de
la pública opinió.
»Es natural Que a aixó s chi oposi él cor_n_te de Romanon.es, usufructuari del poder,
•
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que ha quedat per la força de les circuns
tancies com queole;:, el porter en la casa aban
donada; es natural que pensi en actuar de

ablluari

es un

perill,

es una

l'Arteaga Pereira l'exinai foneti
autor de tants estudis preuadíssims,
gran catala adoptiu, i el primer i sobirá
prestigi en ínvestigacions de nostra Fene
Es

traició

del imperi neo-llatí.
El sabi, el cavaller

el que tadl com.te de Romanones.»
definitiva de la Lley de les
resolució
La

teaga, es inablidable,

la organització a plena
llum parlamentaria d'un estol d'hom.es de
bona voluntat que redimeixin la política es
panyola de les seues atáviques m.alures de
incomprensió i desgavell, serán tal volta
assolides a la represa de les Corts. Aquest

Mancomunitats,

***

Lletres i el Centre Excursionista de Catalu
nya. Era tarabé Felibre Majoral de Proven
ga, Fou un poeta característie de un período
de Joes Florals 1 una moda,litat de eatala
nisme. Enamorat de la musa ferren.ya den
Pous i Gallarza, havía volgut dar l'idioma a
sa máxima expressió de fortitut 1 Dugnaci
tat, i seduiren Drincipalment la seva tanta

RZancornunifral

Convocada pel Presídent de la Diputació
de Barcelona, s'han reunit novament els de
legats de les quatre Diputaeions catalanes
per estudiar les resolucions a pendre en l'ac
tual mom.ent sobre la futura llei de Manco

sía els temes historiesi geografics. Haví-a es
crit varíes obres teatrals; alguna de singular
ardidesa. Heus-aqui un de sos romanços mes
-

raunitats.
Al acabar l'Assamblea, el secretani de la
Diputació don Joan Homs entrega la llista
deis acorta presos, que son els segiients:
Primer. Expedir un telegrama al Dresí
dent del Colasen in.dicant-11 la conveniencia
de que convoqui les Corts en terme hábil
Perque el projecte de Mancom.unitats sigui
llei abans de les eleccions provincials
Segón.. Autoritzar els presidents de les
quatre DiDutacions catalanes Derque en el

DoDulars;
Rei i

creguin_ oportú, amb relació
que dongui el president del
Consell, convoquin els diputats a Corts 1 se
nadors per Catalunya a una reunió pera sol
moment que ho
la contestació

licitar llur con.curs en la mida i forma que
s'estimi -procedent.
Tercer. En el eas que els presidents de
les Diputacions catalanes no considerin sa
tisfactori el resultat de les gestions realitza
des, convocarán novam.ent l'Assamblea deis
de les

mateixes

Diputa,cions
que

per

en

Pere,

en

tinga

un sol desig...
Ja Alacant, Murvedre h Maella
ha guanyat ab son enginy
1 Tortosa i Burriana

de la Reina

i Xátiva i altres vint.
De qua,nts al Rei aconsellen,
queixar-se'n un no ha sentít
del troços de la corona
que va escarbotant pel fill...
sab si encara algún día

podrá

en

sa mare

que

Ferrán agrair
mellor cosa
sos pitsl
esperar-he;

la llet de

no

Debades

es

sería un erina;
los grans de la real corona
son com de la raa los dits;
Ea corona els prim.ers formen,
formen la má els altres cinc;
que resten
un q_ue'n r_n_anqui, los

perden força o perden brill.
La reina no ho vol pas creare,
Valencia he areu aixis
per
més no consentir-ho,
i,
s'es alçada amb gran burgit.
Del Miquelet amb lo coure

mes

han tramés lo bou
só de campanes,

iraaleít

lo són ha trencat del ninle,
—No ploreu, la vida mía,—
besant-lo la Reina día,
mes del coniú la eridoria
no 11 deixa torna a dir.

—

que

los hi

parla

tot seguit.

—Maravellada Valencia,
Reí_ n'Anfós, parla per mi;
mal, Senyor vos- aconsellenl...
los ulls a la Hura obriu
Tals donacions haveu fetes,
que els nostres furs n'han patit:
altre
no volem cap senyor
que el deis reines tots watts.
Traídors nos toreen a esser,
duen_t-nos per mals cambas,
que fea lo reine ta,n.t pobre

aixó de bou grat no han vist;
mes content lo marit tinga,
que del poble pla se'n ría.
?Quí sab si ro_oguda d'odi
o presa d'amor seas fi,
vol empobrir el fillastre
o cerca enriquir el MI?...

les eircums

si

—Marit, a qué s'esdevenen
del vostre poble los erits?
—Muller, si velen saber-ho,
vos prec que vin_gan arab mi
Bell Dura que la cambra deixen,
ofega el Rei un sospir
i en Guillern de Vinatea

li desDerti,
no gasa tombá el respir,
ni tindre una eseletxa oberta,
ni moure els plecs del vestit,
i n'es tan lo que l'estima,
que es día si fins pel marit
l'ha fet dotar amb més viles
que l'Inia,nt no té per si.
Ella sab proa que sos Dobles

a

pendre les determinacions
tancies fassin nec,essaries.

Lley

Dona Alionor de Castella,
del rei d'Aragó l'encís,
lo nin Ferrandet breçola,
que en somni joiós somriu.
Tement-se

malpensar,

sent Infant, es proa felíç,
ja que hereu de la corona
el fa son pare al morir?
Lo que ella sent, que est no
una altra per deixa al nin;
contraría
mes n'Anfós mai

permetre-ho

Es m_ort l'Ubach i Vinyeta, Mestre en G-ai
Saber, expresident de l'Academia de Bones

Regionalista.

delegats

exquisit, que fou l'Ar
eora inagotable el nos

tre deute de gratitut. Lo millar lo més par
de Catalunya servará un Iloc a l'eseó -per la
seva orabra piadosa.

ha d'esser el coro_nament del primer Deriode
de la obra in_laçable i feconda de la Lliga

PE-,‘,

ro_ort

tica.
Al Congrés de la Llengua, Catalana pre
senta una forta Memoria sobre els trets gene
rals de la nostra Fonética; i havía seguit
estudiant-la fin.s ara en obres la publicació de
les quals era ja resalta. Be es pot dir que la
tasca de VArteaga es de les raés segures i
decissives que s'han ofert a la n.ostra bella
parla natural, aqu_est formós reialme inédit

»Vegi

-15-51m.blea

com

cista,

manera que pugui durar a quest estat de co
interessi am_b dadives i als
ses i als uns el
altres amb promeses, i als polítics ensen
ya,-nt-los plans i projectes seductors per?) no
pot permetre's m.és aquest estat de coses que
posen la política espanyola en estat cona
prom.és, en indefen.sió absoluta contra qual
sevol contratemps. La solució política no
pot venir més que del Parlament
»Les Corts s'ha de reunir desseguida: man

tenir-les tancades
al país i al Rei
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com a en Ferrandet feu
rie.
Mes, Senyor, per mes que us dolga,
nosaltres no hi consentim,

i n'Anfós besant-la a ella,
pie d'arn.or 11 diu aixís:
—?Qué mellor que aquestos braços

i cuiden que hem preses mides

abans de pujar aquí.
Lo cap bé podreu tallar-me
1 fer de mon cós bochas,
mes deis que us mal
aconsellen
no'n restará de viu.
Sois vos, l'Infant i la Reina
sereu salvats de morir;
los demés. o ells o el poble:
vejan lo que decidiu.—
--jAh, Reina! n'Anfós sospira,
.

per vos el que haig de sentir!
la Reina mig plorosa

--!Reina, Reina! —crida amb força
el Rol n'Anfós,,extremint
tots els vidres de la, cambra

d'un cop de peu:—Advertiu
que mon poble n.o es lo poble
del Rei aquell que haveu dit,
mi per Senyor m'estima,
jo per company el tina.
Aneu, G-aillém;.la justicia
de la part vostra tenia;
vos jaro, per ma corona,
tot proa fer-la cumplir.—
De l'alegría, del poble
amb Patronadó esclafit,
Dona Alionor petoneja
Plorosa l'Infant petit;
a

com

•

mare

pot dar al fill?...

FRANCESO UBACH

i

VINYETA.

"aalla PEPdEc.s.:" a.)E Lleem
La estrena de «Gala Placidia»,

la

tant

de

sitjada ópera d'en Pa,hissa, ha sigut un bell
esdeveniment •artistie, 1 heroicam_ent barco
luí. Al vinent número un benvolgu_t amie
nostre s'ocupará exten.sament de la obra
Pulquérrima del nostre músic-noucentista.

..—

més que de dol de despit,
m.ormola en lo seu llenguatge:
—No voldría tal sofrir,
mon germá el Rol de Castella,
sens tallá el cap a qui ho

que

cap

115,1

upn.avea

calaCansl d'Qut vv-tWEGs
publicada
el n.° 2750

Duna crónica
en
del diari madrileny «A. B. C » pel seu enviat
especial a París per visitar el Saló del
Automóbil en coplero_ aro_b gust els segiients

fragments:
tres marques qui's
sobre totes les que hi han conco
rregut, i les tres son estrangeres. Una es an.glesa, naturalment; aitra alemanya, i altra
espanyola. Si, senyors... Alegrém-nos-en,
porque ja era hora que el nostre pais
figurés dignament en un certamen d'aques

«En el Saló actual hi ha

destaquen

el que porta el nom del nostre Rei, gaudeix
del favor del public i no hi ha jo ve aristócra
taqui no l'adquireixi. 1 per si aixó no los ja
sufieient, els constructors francesos han co
piat alguns detalls de la marca espanyola,
prova evident de que es millor.
...Els qui compren automóbils ja están
advertits..., no cal pas que s'en vagin_ a
Fran.ça a comprar un auto, podent-lo•adqui
rir millor a Espanya. Per que una marca
espanyola triomfi a París es necessari que
la seva bondat resplendeixi.
Compren,
dones, l'automóbil espanyol, no ja per pa
triotismo... Aixó, que a tot-arreu sería-una
poderosíssima raó, a Espanya no ho es...

Compren, l'automóbil espanyol, perqué

se

parer de tots els qui han visitat el Saló, es
el millor »
Els leetors haurán_ ja endevinat que lo
transcrit se refereix als automóbils de «LA
HISPANO-SUIZA», marca que més propia
ment que espanyola, tot-hom sab que es
catalana.

-

661.77-pT-Li.=yr_4..W66

.

n.aturalesa. No citaré els n_oms d'aquestes
porqué no's eregui ningú que trac
to de len un article-reclam.
Que ho endevinin els aficionats al automo
vilism_e...
De les tres marques estran.geres qtti triom
ta

marques

arieelonani
en

neielolpé die
cine id-lo-mes

Manual

Castella„
1

rrateas, Angibs, Alernany i Italiá
65.000 artícies, 40.000 grava.ts

LPreu_ii
pe
JOAQUÍM HORTA impressor i edit., Barcelona
-

posar la espan
en el Saló, no dubto en
yola en primer terme. Un deis seus models,
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Chaseis per.

Telegramas

embotellades i les bote

cenen

turisme

12/15, 15/20, 30/40 y45 HP.
Els mes rápits i els mes

Teléfon 8.250

Algues hiperterm.als, de temperatura 60°, alcalines,
bicarbo
natat-sódiques. Sense rival pel
reur-nJitilerne,laEil-._-craoísso
i les afeecions del eotárnae,
fot ore,
Aquestes aigues,
de reputació

Chassis de

Barcelona:,

a

Automóbiles

iles du_en_ tats els dístintitts ab el nora de
la Soeletat .gázná
nlynat Vlehy Catilán. Cridém la atenció
deis
particularment deis malalts, per tal que no es deixin sor
Dendre admitint com identiques a les
nostres aigues d'altres
artelais que s'ofereixen en aquest mercat amb
nonas de
fonts- imaginariss que no mes son marques de
fábrica I
no fontz de oric-,-,en.

ómnibus i
camions, 15/20 y 30/40 HP.
Pera transport de;

1 Telefonemes

servei, de col-legis
d'hotels i ambulancies sa,nitaries.
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Secretani del
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a
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•METAL-LTSTERIA

Recomendada por las Academias de Medicina de París y

LÁMPARAS

Lorw_2515
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pertinaz del vientre, infartos crónicos
hígado y bazo, obstrucciones
.desórdenes
mago é intestinos,
delestó,
depósitos
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dones cerebrales, afecciones
conles-•-•
fiebre amarilla, escrófulas,
NO EXIGE REGIMEN
obesidap
NINGUNO.—Como garantía de
xigir
en cada frasco
la firma y rúbrica del Dr.
udo encarnado y etiqueta
Llorach, con el es
amarilla. Desconfiar de
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