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No voldriem que el nostre optimisrne
fos mal entes. La hipótesi del progrés
i-ndefi-nit, tal com la conceberen els nos
tres avis, es Papoteósi de la Enciclo
pedia: la consagració definitiva (!) d'
aquesta, amb la mica de eternitat que
els homens es fan a voltes
d'
abassegar. La hipótesi del progrés in
definit patía de la _pobresa espiritual de
aquel' temps.
Nosaltres creiém en la depuració•pro
gressiva deis nuclis triats. Cada estol
aristocrátic de la humanitat
parlem
d'aristocracies espirituals
aumenta
arnb guany novissim els cabals nobilia
ris deis predecessors. De cada daltabaix
social—com els creients després d'una
—

—

persecució—brollen amb més purificada
dignitat.
Aquests cenacles, o petites esglesies,
solen rebre les Ilums i la força, de les
de Deu, sense altre intermediani
que els valors del ordre natural i del
ordre moral. Es la participació de la vi
da universal lo que els vivifica i preser
va de corrupció
Nosaltres som els optimistes del Na
mans

cionalisrne. Nosaltres -creiern, no preci
sament viure en la millor de les époques,_
peró si presenciar l'inici d'un segon re
naixement, complementan i del primer.
Perque el mal de l'edat moderna, fins
ara, altre

mátic.

cosa no es

que

el

no

haver-se

sabut eregir en sintesi acabada del
classicisme greco-roma i de Pálgida es

piritualitat mig-eval. Nosaltres creiern,
el millor deis
no precisament viure en
mons, peró si en una de les més gra
leeionaj
er,

..Eriel

ci.,:zét-lie

che

id-jemes

Manual

Castellá, 7rau.ca.s, Anglés, Aleinany

i Italia
165.000 art-ícies, 40.000 g-ravats

P e

basa en l'experiencia, curta, peró in
tensa, de mitja centuria de Catala
nisme.
Potser el n_ostre passat—i, per fortu
na, minvant—divorci de tantes coses,
l'explicarien, com el doble tall d'un gla
vi descompartidor, aquests dos versos
es

sArotes econbraiques

-

Optimistne retrospeetits

per JAUME

41ala Placidia». --Drama. "Irle
ciraturie 112)ahlesa9 per S. BRUNET.

L'evoluerlá

Nu

cioses i honestes contrades de la Euro
pa regina. Som els testirnonis fortunats
d'un desvetllament on totes les realitats
incipients tenen encar la flaire del mis
ten i i son banyades del rou de la 'larga
nit passada.

115 peosetes

J0A-QtíulloRTÁ impressor- í

edit., Barcelona

El nostre

optirnisme

no

es

instintiu;

que

uns

altres
nal:

prediquen
entonen

com

lema polític,
elegía nacio

un

com una

«Qualsevol hora vena
era

de

mes

gençor»

El nostre optimiSme ve del comparar
la nostra posició actual, amb les passa
des. La comparança delata un formida
ble avenç en ço qui ve a esser foc central

de tot Nacionalisrne.
Res no marca'millor la nostra riquesa
progressiva que un curiós fenomen. En
certs rnedis catalanistes s'han conservat,
empedreíts, la rnentalitat, el sentirnent
fins el motllo de irn.precació de una
passada tongada de catálanisme. Aques
ta perdurança es providencial. Ella ens
dona claríssima percepció de com, de
Ilavors ença, han crescut els nostres
horitzons i h i .circulat pels nostres
ideals, avui mes irreductibles que mai,
la vida universal.

Caldrá parlar-ne amb pausa. Caldrá
amb llealtat i confiança, i es
brinar els fets i veure si el progrés de la
nostra terra es genui. Can moltes hores
es pren per espandiment, i per creixen
ga la complicació del fauste extern, el
el decadentisrne sentimental
aixó es,
el cansament—l'agudització del radica--

parlar-ne

—

lisme,

crisis de violencia, una suma
I el veritable avenç rau
en Pesperit, en el perfeccionament de la
personalitat íntima i suprema que ano
rneném nacionalitat.
una

activitat

legal...

jkumE
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verdagueria, amb el fi determinat de
produir una obra destinada al teatre
ric; mes aquella aptitut que s'havía des..
enrotllat en el compositor per a fer sor

tfi,
,

rv,

jalarm

tir a flor de creació la m.usica que bro
liava de Pidíl-lic o poemátic text litera
ri, no pogué haver expansió al musicar
de Gala Placidict, don
un text com el

Wagner enga cap músic s'ha sus
la poderosa influencia de "autor
de «L'Anell del Nibelung».

viment de reacció contra tot elernent introduit dins la rnusica, i per natura extern a ella.

Si's tractés no més que de observar la
influencia que universalrnent ha tingut
aquel' en la musica posterior, n'hi hau

Tots aquests estols, oposats, contrapuntats, repreSentant les tendencies més
contradictories, han rebut per unes o
altres raons, per uns o altres rnedis, el

Malgrat
haver assolit Gala Plasidia.
la popularitat de les altres tragedies de
la primera época den Guimerá, nosaltres
tením aquesta obra per digna de ses

baptisme wagneriá.

companyes

De

tret

a

girant, l'esguard vers aquells
posseínt un talent indiscutible i
una remarcable originalitat, han seguit
fidelment les petjades del mestre, vivint
en llurs obres aquell nou ambient
creat
al drama musical,i fins,desiara,arnb irri
ría prou

qui,

tot

tació més o menys servil de recursos;
Fautor de 1-Pinsel und Gretel, la rnerave
liosa rondalla musical, ens serviría de

testimoni. Pero no hi ha dubte que l'e
ficacia de la predicació wagneriana ha
estat molt :més greu, puix s'ha extés a
aquell gran nombre de compositors, als
quals llur mediocre forga de creació
no els permetía seguir d'aprop el vol de
l'águila majestuosa, i que es trobaven
lligats per altra banda a una falsa tradi
ció de sentimentalitat folletinesca i li
ris.me a preu de últirns díes de liquida
ció; el mateix Puccini, el més represen
tatiu- de tota la colla, no ens deixará
mentir. Al costat de tota aquesta legió
de fabricants d'operes, o més ben dit al
llur davant, oposant-se per diámetre,tro
bem una nova modalitat, aquesta verda
derament creadora, que avui té Ricard
Strauss potser per únic re-presentant.
El famós autor de les «Variacions sobre
un tema cavalleresc>> no sembla pas que

s'hagi volgut desentendre de seguir
ancestral,

la

deis punts de la
qual Wagner semblava deixar escrit el
fatídic non plus ultra, sinó que perllon
gant-la, arnb els canvis de direcció que
ha cregut convenients, retorcent-la quan
li ha semblat rnillor pels efectes de
perspectiva, ha creat un art non i ge
nial que no es de la línia, sino el del co
lor, i que no renega peró de la seva as
cendencia, ans la proclama arnb els fets;
l'art de Ricard Strauss es com una mag
nífica entapigada feta amb mortals des
pulles d'entre les Zquals sorgeixén, ra
diants, membres d'un cos vm i form_ós,
ta.nt formós i viu com es el cos de l'o
línia

en un

bra:wagneriana.
Manquen
per repassar dos es
tols de compositors,que podríem anome
per contracop; els or
nar -wagnerians
encare

namentals, pertanyents quasi tots l'es
cola francesa, per element característic

quals Epodem retreure el nom de
Debussy, i els que podríem anornenar

deis

academicistes
per

a

Reger, qui

tot estrop, representats
cerquen d'algar un mo_

Dones, bé; ara ens trobem arnb un autor de casa nostra que tot i havent-lo
rebut, com tothom qui es nat de des la
nova era, sernbla negar-lo arnb els seus
fets. Aixo té una importancia capital a
l'ocupar-nos de la obra den Pahissa que
acabem de veure estrenar al Teatre del
Liceu; i no pas per no reconéixer a ell i
a tothorn el
dret de no seguir tals o
orientacions
o
tendencies; sinó
quals
Apagada la esjutjaments.
per altres
musical
del
segle
passat, on una
plendor
conreaven els
compositors
unior de
palesaven
els mes
més diversos istils
Ilibertemperarn.
ents
amb
una
oposats
dongué
per
resultat
tat d'esperit que
tota aquella floració musical rica i varia
que tots sabem, apareguda en mig de
tanta esplendor la gran figura de Ricard
Wagner,
una

fongué darrera seu en
orien.tacions, si es vol di-

que

totes les

o

la corrent misolgué tota orientació
totes
les veus del
petuosa del seu geni,
semblat
dirigir-se
a un
món musical han
després
per
movirnents
rnateix indret, i
naturals, d'adaptació, evolució o reacció,
a un curt nombre de
indrets diferents,
que hem proyat d'esbogar. Mes la veu
den Pahissa, ?on se dirigeix? Aixo és el
que no hem tret en ciar després de la
seva darrera obra.
Sempre hem considerat en Pahissa
fort temperament musícal, des
com un
de'l concert on ens va donar a conéixer, entre altres obres apreciables, aqueiba bella sinfonía A les costes inediterrames, que assaborírem novarnent la nit
de la vetllada en honor deis autors de
Gala Placidict. Quan li sentírem aquell
delitosíssim esbog de drama musical La
presó de Lleida, el guaitarem com cridat a ésser el bard de la nostra llegenda, el músic del nostre cangoner épic i
drarnatic, aixo és, el qui fes sentir ben
iluny, en tot el domini de l'e,sperit, la
nostra ven arnb el-s nostres propis accents, tant més nostres cona més universals. Iguals ildusions fomenta en nosaItres la seva musica per Canigó. Ben
cert és que en aquelles dues ocasions
en Pahissa col'Iaborá annb dos
poetes,
qui havien, l'un escenificat una Ilegenda popular i Paltre sarzit el poema
en

flO

brolla ni

rajolí de rnusica.

un

no

i fins per més espontania
que alguna d'aquelles; més amb tot
les seves qualitats dramátiques

perq-u-e

triar-la? Cercar música
en aquell trog de historia fantástica i
aquells endecasa-labs, tant dients
en
amb el caracter de tota la faula, ens
sernbla com demanar l'aigua a les en
tranyes d'un penyalar macíg; es cercar
harmonía deis elements
una falsa
en la veritable harmonía rau en la na
tural separacio, puix l'adequació d'unes•
coses a altres obeeix a normes comple
sempre visibles a primer cop
xes i no
d'ull en l'obra d'art com en la natura.
1 aquí si que sabríem trobar desencertat
en Pahissa per no haver seguit el catní
que senyala Wagner per l'elecció deis
assumptes del drama musical.
Bé es cert que el drama guimeraniá
podía haver satisfet, dintre lIurs parti
culars orientacions, les fretures ilibre
tístiques d'un cert estol de compositorg.,
especialment en vistes al duo grandiós
que podía desenrotilar-se al final del.
en

Pahissa

va

.

.

acte, anc que sense treure esment
que tampoc la situació té res de musical
puix la transformació de l'odi de raga
els perso
en amor sensual obrada en

segOn

natges de Vernulfi Piacida pertany molt
rnés als dominis del psicólec que al
regne de la musica; vegi's si no la solu
ció que dona Wagner, qui *era literat al
análega
ensems de músic, a una situació
per ell adoptada de la Ile
en la versió

genda de Tristany

i

Isoldct, relegant

go

«música» a una suposa.da
que
acció anterior, de la qual sois n' havem
esrnent, per vía de justificació del drama,
no

era

preparatoria.
aquells
que haurien exultat da
Mes
perspectiva
aixís son els qui
vant d'una
musics de
hern
com
abans
senya.lat
en

una escena

quantía; no son creadors de
bellesa artística, sino conreadors del
menor

truc

musical.

De la tría de l'assumpte deriben, si bál
deis defectes que'
es mira, la majoría
pugui haver-hi en la obra den Pahissa,
el
i no deixa de tenir-hi alguna relació
més remarcable, que es la falta
d'istíl. Ens donem compte
de
que en Pahissa fuig de-tota manera

general
perfecternot

fer

coneguda

fins avui, mes el per

on se
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decanta, aixó no ens ho diu pas, o al
inenys no ho hem sabut veure. Aquesta_
manca general d'istil ens interesa bas
tant més que aqueixa diferencia que

sembla haver-hi
tres actes, i

qualsevols dels

entre

que té explicació lógica, si
els intérvals que mitjançaren

rnés no, en
composició.
en la llur
Algú ha calificat el

wagneriá

semblan de més lliure
mes

primer

oposició

en

als
i

acte de
altres que

personal volada;

jutgem

afirmació,

del tot equivocada aquesta
per la qual no trobaríem més

volada,

35

lliura sovint. Que ho di
guin aquells moments de la seva obra,
on després d'enlairar
el fervor de les
seves melodíes i les cornbinacions de sons
al llur punt álgid, sembla que ja no
troba recurs

per

les

escenes

passionals

deis dos protagonistes, i les resol—si
:aixó pot dir-se resolució—acurnulant
dissonancies i forçant tessitures, flns a
•er creure si, després d'haver-se parlat
del «instruments innobles» caldría dir
quelcom damunt els «sons innobles».

que un major equilibri deis ele
orquestrals i vocals, una major
pasta en l'orquestra; alguna altra qua
litat, conseqüencia quasi fatal de la re
novació wagneriana, més sense que es
vegi per enlloc el propósit del-liberat de
l'autor de seguir uns determinats pro
cediments; puix son aquelles qualitats,

Recomanem aquest punt de medita
ció al panegirista i traductor den Pahissa

massa

Dr. D. Didac

Ruiz,
juntar

la veu del qual no
la nostra de magne
elogi al talent indiscutible de l'autor- de
Gala Placidia, per a qui demanem un
poeta, que li escrigui un llibre,un llibre
de poeta, d'on brolli la musica, peró
una musica
no arrabaçada
als deus

vacil-lem

en

a

amb
s.

BRUNET

excusa

mens

mes que altra cosa, referents a la técnica
deis sons i palesades tarnbé en els actes
successius, on les ofega a la percepció

de l'oient

pruitja d'originalitat.

una

Aquella absencia

del

leit-nzotiu

que

desenrotllament,
riu interniitent,
amb la mateix forma pri

quan esperavem Ilur
per

quasi

sempre

mitiva,

no

com

un

són ni mai han

estat proce

diments wagnerians; i molt menys ho
és, no cal dir, aquell desbordament con
tinuat de l'orquestra, que sense donar
una
veritable sinfonía per la manca
de desenrotilament esmentada, consti
tueix un atapaYment, que més aviat
recorda per l'efecte auditiu extern, mai
peró per la estructura interna, la im
pressió d'una obra orquestral straussia
na. Mes ço qui és de la competencia ex
clussiva den Pah_issa és sens dubte la
manera de forçar
les tessitures de les
veus en

de tal

relaeió arnb les de la orquestra,
que mentres el cantant

manera

s'esgargarnella,
a

la oída deis

una mar

sa veu

arriba dificilment

espectadors, confosa dins

de complexes i cridaneres bar

Hens-aquí
procediment
que'ns ha alleujat el greu de sentir can
tar
llengua forastera una obra l'acció
nioníes.

un

de la qual se desenrotlla a Barcelona,
escrita per dos autors catalans i endre

çada

al nostre públic.
es el capitol de cárrecs que en
drecem a la obra den Pahissa, sempre en
tenent que no hem cregut parlar a un
principiant al qual se senyalin esculls i
s'allarg,ui una má benévola. El lloc molt
distingit que té en Pahissa entre els nos
tres musics, i l'alt valor que li regonei
xern no tol-leren anar a citar bocins de la
seva obra per fer-los huir en les ratlles
d'un article; en Pahissa no es deis qui me
reixen que sels doni ccratge, sinó deis

Aquest

qui necéssiten

esser

retinguts

en

1-1Asv

Deu fer vint anys, una regió de Fran
el país de Briey, a la frontera d'
Alsacia-Lorena estava en plena deca
dencia. Si algunes rares comunes
quatre o cinc per tot el terme
conser
vaven una populació si fa o no fa
esta
cionaria, totes les altres vejen minvar
considerablement el nombre de Ilurs
habitants: de 1886 a 1896, aquest baixa
va, seg-ons les parroquies, de io a 280/0.
La despopulació no perdonava ni la ca
pital del terme, qui, en el mateix lap
passava de 2.143 a 2cooT
sus de temps,
habitants.
Doncs be, avui, en menys d'una vin
ça,

sa

d'anys,

solarnent la populació
ha cessat de minvar, peró s'ha fet molt
més'del doble, i gairebé triple.
tena

no

D'on prové aquest augment
per

aqueixa reg-ió rural,

de la frontera
quan malauradament
bandes de la França
tres

a

prodigiós

pocs kilome

franco-alemanya,
en

moltes altres
om está

agrícola,

davant duna baixa del nombre d'habi
tants?

La causa d'aquesta extraordinaria
afluencia de populació és essencialment
local: aquests milers d'essers humans

qui,

en

pocs

anys,

se

son

amenats

en

aquesta regió, hi han esset unicament
atrets i retinguts per la descoberta i
explotació de riques mines de ferre.
Pero, entremig d'aquests arribants, la

majoría són extrangers, italians princi
palment. Així, en deu o quinze anys, el
vais de Briey ha canviat profundament
d'aspecte: de purament agrícola, ha es
devingut un centre nn.iner i metal-lúrgic
deis més

actius;

seedalls

ac g

—

trobem en tota la obra, i no menys en
el primer acte, aquell trencar les frases,

reapareixer

acsuCcEmlquz

HeE:as

els

seus

antics habi

han esset, en certa manera, sub
mergits dintre el corrent dels imrni
grants vinguts deis quatre cantons d'
tants

Europa.
Des del punt de vista social, aquests
canvis per força havíen de tenir conse
seqüencies importants, de les quals no

se'n ha pogut pas, per ara, entreveure'n
més que una part. Un socióleg dis

tingit, M. G. Hottinger, ha tingut l'ex
cel.lent idea d'estudiar-les sobre el lloc
mateix: ho ha fet d'una faisó precisa,

sistemática, objectiva

i, per dir-ho
científica. Amb l'ajuda de la
seva enquesta, voldría notar
aqui alguns
deis trets qui han marcat més netament
l'evolució actual del pais de Briey.
cop,

un

Doncs, uns vint anys enrrera, les
d'aqueixa regó francesa, rgeien
en
estat d'endormiscament qui no
villes

un

ni la vida ni la rnort, quan de sobte
la descoberta de minerals en brut vin
gué a rompre la somnolencia local.
Veiern les diferents fases d'aquest des
vetllar.
La mina, a la priniería, no es rnés que
un simple
bastiment de fusta, per so
plujar la máquina qui acciona el son
datge i el treball de la qual es revelava,
allá baix, per un Ileu torterol de furn.
Ara el filó ha esset regonegut, va a co
mençar l'enfondiment del pou. El pró
xim desenrotliament de l'empresa s'
anuncia per les ofertes fetes als propie
taris i per les adquisicions de terra que
l'administració de la mina realitza. Al
era

,començ,

sino

una

quan els habitants no teníen
vaga idea de la transformació

completa qui

anava a operar-se i a pujar
del sol per tot arreu on aquest
podría trobar un empleu industrial o de
venir terreny per bastir, diverses Com
panyíes mineres han pugut comprar pel
preu corrent. Sense parlar dels
especu
lado-rs eixits de totes bandes, els
propie
taris no han trigat gaire a saber que
la
installació d'una explotació minera tri
plica el peu de la terra en tota l'extensió
de la mina i el decuplica en les rodalies
irnmediates, on el terreny esdevé terreny
per bastir.

el

preu

1
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Doncs, primer acte de la transforma
ció de la regió de Briey: venda, per
preus més

Alguns han sabut fer-ho, peró nofor
men

més que

o

-

d'allotjaments pels obres i el
personal administratiu. Peró aquestes
operacions no han pas tingut pel pais
trucció

éls aventatges económics que s'en hau
ria pogut esperar, puix ben be una mi

vingut a parar a les mans de pro
pietaris «absenteistes» i l'altra mitat, en

tat ha

comptes de servir per desenrotllar les
forces productives de la cultura local,
ha esset col-locada en valors mobiliaries,
en afers molt allunyats.

exigeix, per la
organització i explotació comercial,

Bastant aviat, la mina
un

nombre creixent de treballadors i
que han d'allotjar-se
el lloc rnateix.

empleats
se en

ínfima minoritat.

una

menys elevats dels terrenys
necessaris per les mines o per la cons

seva
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Es el segón

acte de

n.odrir

la transformació

qui fa manifest l'esperit rutinari del
conjunt deis habitants.
Molts d'aquets, amb un esperit un
xic comercial, hauríen pogut treure
profit d'aital sit-uació fent-seels fornidors
regulars d'aqueixa clientela qui, si no
els queia del cel, sorgía en certa manera

nova

*

Tercer acte de la transformació: les
direccions de les diverses mines han
sabut fer hábilment la conquesta de les
batllíes, i, molt sovint, aqueixa con
questa s'és operada a esquenes deis an
tics habitants qui no han sabut enten
dre's entre ells per fer als vinguts de
no u la part justa i fer respectar la qui
els tocaya de dret a eIls mateixos. 1 ales
hores s'a.cabaren els canvis, del quals
M. Hottinger en fa, al viu, una pintura
picant: «... En general, el director de la
mina es deixa elegir batlle, en comptes
de deixar el lloc a algun subordinat i
acollir-se discretament a la .fórmula co
negudaaplicant-se a governar bo i evitant
de regnar. Com tindría el dó de la se
gona vista? Com endevinaría els secrets
perills de la seva grandesa present? Com
preveuría el jorn probable en que ell
mateix, o be el seu successor, ha-urá de
retornar als restes dispersos de l'antiga

populació

per

ajuntar-los

novament

en

contra, una llista
una resistencia comú
socialista i revolucionaria?» El batlle
de terra... Varen preferir explotar-la
non, en el seu gust de les innovacions
venent-li totes les coses pels preus més
Inés o menys radicals, professa un pro
alts possibles.
funde menys preu en go quí es refereix
Vendre menys car per vendre más i
a transicions i influencies del passat.
augmentar el guany multiplicant les
Per eh, el passat és el poble i els seus
vendes, és la fórmula moderna: les gents antics habitants; el pervindre és la
de Briey no ho comprengueren pas,
mina.
dissortadament per ells. Amb les llurs
Aixi mateix, en la nova organització
exigencies i la llur explotació a curta municipal, se fará taula rasa de totes les
vista, atregueren els fornidors extran
velles institucions i costums. «Les in
gers a un lloc que haurfen pogut reser
novacions se succeeixen rápides i to
var-se per an ells mateixos. Així, dones,
cant en lo viu. ja prou fems pels car
els indígenes hagin
no sernbla pas que
rers: a qué treu cap
comprometre l'hi
sabut, en general, aprofitar la bona sort giene pel sol aventatge d'alguns cultiva
qui se'ls presentava permetent-los orga
dors? Ja prou remat comunal: el nombre
nitzar un negoci prósper.
d'animals que va comptar, minva cada
Saberen, al menys, desenrotllar les día, i, per altra banda, on trobarien en
llurs explotacions agrí coles i orientan-es
cara la lIur pastura? Ja prou béns co
envers las produccions qui haurien do
munals: en veritat, quin pot esser l'in
n.at en aquest país de populació creixent,
terés que aqueixos béns presentarien,
tals com la cultura de Ilegums o la in
quan el nombre de dret-tinents creix
dustria Hetera? En aquest punt no sem
fóra de tota proporció amb l'extensió
bla pas más que hagin sabut agafar
del terreny i la importancia de la talla
l'ocasió inesperada qui se'ls °feria.
anual? Per altra banda, heus-aqui els
A qualsevulga banda que es giri, l'ha
italians qui arriben en gran nombre i,
bitant de la regió de Briey pot veure
arn. b els hábits
inveterats del llurs país,
alguna font de profit qui s'obre o on les produccions naturals s'exploten
creix.
más o menys al grat de eadascú, Deu
Mes per treure de les circumstancies sab en quin estat_deixen bentost els bos
actuals tot el partit possible, u caldría cos arreu on s'estableixen! Val más alie
1.daptar-s'hi transformant-se eh l mateix, nar aqueixos terrenys i boscos i afegir
comptant abans que tot amb eh l mateix, el llur preu a les subvencions de les ad
sense curar ni deis veins ni de la rutina
ministracions de- les mines per edificar
la casa de la vila i les noves escoles, la
triant, en fí, en les seves ocupacions
construcció de les quals s'imposa amb el
entre els seus productes, go qui millor
paga per lliurar-s`hi com a veritable home desenrotllament de la localitat? I, en
efecte, arcaldía
escola s'alcen ben
de negocis, amb els procediments in
tensius de les explotacions industrials. prompte, blanques i.espaioses en .la llur
-

"

majestat, pel major orgull de la
municipalitat. Ni la mateixa mora

banal

da deis morts deixara de transformar
se: el cementiri és duplicat en extensió,
clos per un non tancat, ornat amb una
porta de formes arquitectóniques, i, so
bre. el frontó d'aqueixa porta, en el lloc
de l'antic emblema de la religió, un ar
tista independent, perseguit per la idea
de la ríeutralitat legal, hi gravara per
tot simbol dugues tibies entre-creua
des...»
I les transformacidns en l'ordre mo
ral, han acompanyat les transforma
cions materials. Sota la influencia dels
immigrants.extrangers. els antics habi
tants han modificat de mica en mica la
llur manera de viure. El ball públic s'es
instal-lat en la botiga de les begudes.
Amb el ball, amb les unions qui pro
i els excessos que amb
voca o afavoreix
ell porta, adeussiau frugalitat i sobrie
tat, regularitat i economía! Adeusssiau
totes les bones qualitats qui feien la for
ça de les generacions precedents! D'ara
endevant, en la generació qui puja, no
serán más que un record.
De q:ui sé la culpa?
No ens toca a nosaltres establir les
responsabilitats. Per fer-ho, no tenim
ni l'autoritat, ni la competencia indis
pensables. Será suficient deplorar, que
en el mateix rnoment
que l'evolució ha
començat, no s'hagi trobat entre els ha
bitants, una tría amb prou de previsió i
d'influencia per dirigir un poc els esde
veniments en lloc de suportar-los amb
tanta de passivitat. El mal sens dub
te no hauría pas sigut totalment evitat,
penó s'hauría pogut restringir-lo en una
-

ampla

mesura.

DR.
Ifembre

MAX

TURMANN

corresponsal de

l'Institut de France

Fruita del temp5
No sois per a els qui sofreixen malaltíes cróni
ques, sino també per a els
mes forts i sans
són temuts aquests toscos cam
bis de temps. Aquest lleuger esgarrifament seguit
d'Un estornut es l' avis
d'alarma i no deveu desaténdre'l. Deveu evitar
que el costipat o el catarro 's'apoderin de l'organisme i li infiltrin llur

metzina, obligant-vos

a
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fer Hit. Per a evitar aixo
tenen un medi segurissim
''"k\y,
i es seguir el tractament
. -,. ,
deis tellets del doctor
..
M.ackenzy, que guarirá,n
llur costipat, llur catarro,
sempre en 25 hores. A les
primeres preses de Pellets acabará l'estat fe
brós, la pesadesa de cap, el Ilaa-rimeig, la des
til-lació del nas i
rlur us es
lliurarán de tenir de fer llit pera suar llar ca
tarro. Capga Ptas. 1'50 en totes les farmacies.
,

•

l'estornudeig:DAmb
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el Hll
veurleu

el: comerg floreixent, no u
amb cor, si ve el cas, d'acondi

en

cionar la seva carrera «artista de mane
ra
que la gloria no Ii fas obstacle .a la
felicitat?»—

Hi ha

una

mena

d'inclinació de la

conciencia-popular:a-considerar talent
privació, exercici d'art i malaventura,
sabiesa i miseria com a termes insepa
rables d'una realitat mateixa. 1 devega
des encertadament. Ara, en quines pro

porcions

es

conegut,
en

la

aqueixa

barregen

la feresa de lo des

experiencia
creenga,

o la ignorancia
fora dificil esbri

nar-ho.
Del que jo puc donar fe es d'haver-la
sentit formulada aital llei de conciencia
popular, tant serenament i al seu lloc
que el narrar-ne els particulars será
deixar gravat un tipus d'ella, més sig

nificatiu que no pas moites planes
consideracions abstractes.

de

sa madure
una dama jueva ja en
des de joveneta vivint a Suiga, que
de la plenitut deis negocis
en el gaudi
del seu espós, també una vegada volgué
davallar amb dl fins a Espanya.
Vareig acorre-hi no us diré amb quin
afany, si feia vuit anys que al partir de
ma estada d'onze mesos a Suiga me'n
había endut d'aquella dama la memoria
de la sol-licitut la n-iés perfecta amb que
plaga una dona compensar-nos Pallu
nyament de la propia mare.
Al tocar a la meya ciutat nadiva, la
dama sabía per endavant que, una ve
gada eixit de Suiga, la meya joventut
havía tirat cap a la banda de les lletres.
Perxó,—no que rn'ho declarés, ans fou
endevinació meva,— en aquells instants
de agafar-se les mans i, sense dir grans
paraules, anar deixant desensonyar-se
els records que pugen7fins al pit i esbor
meu
ronen la cara, ella sentía envers
di
que
quan
jo,
als
rneu
una compassió
mai
hoste
a
Suiga
nou anys,
era el seu
me la havía mostrada, i a fe que sovint
necessitava pietosa excusa i guía de part

Era

sa, i

allavores veient en mí
una esperanga dins el mon deis negocis
estava joiosa de donar tarnbé el seu cop

d'ella. Es

que

de rna.•en la formació del novici, pero,
ara, segons els plans a que anava unida
la seva antiga esperanga me retrobava

esgarriat.
idéntica
.A.'entrar en conversa
reserva
deis
cornpassió trernolava en la
una

seus

esguards

coses,

com

i en el mirament a dir les
si ternés trencar el són d'

algun meu dolor.
Jo pensava: Dissipades les prirneres
temences la manzet, de Suiga retrobará el
seu
avesat dó de cansen, i, mai siga
sino encobert, me fara algun cárrec per
la ocasió de fortuna que vaig deixar que

dragues

la terra amb el
pare. Peró... res. La mama
es

cos

no

del

meu

resorgla.

Dones,
sería

pels

a

més

si la

veure

mare

veritable

explícita. Vaig dernanar-1i

minyons

i tres nines
anys el nriés gran.
Ella que em mostra un retrat hont se'ls
vela crescuts, amb sengles gentils trajos
de tricot blanc, coberts d'uns capellins
del rnateix i cenyits de polaines, al
mig d'un país nevat; tots ells aparenta
ven una rectitut tensa i forta en cada
mernbre, iuna decisió en la fesomía, sen
yals de benestar i acometiva joia. 1 amb
la imatge al davant la dama, no sé si dir
jueva o suiça,
fent la historia
de cada fill. Arribada que fou al gran
seus

fills: dos

jo deixí

que

de

minyons

deis

nou

em

relata

com

aquest

te

-

passió per la musica, que to-:.
cava. el violí, i s`hav.ía ensajat en la com
posició, no pas amb mal éxit, y aiguns
professors de Ginebra
assegmen que
té conclicions de _niúsic no freqüents...,
fía gran

ens

acaba

dient la dama arnb naturalitat
sorda, resignant s'hi, mes aviat
que satisfent-se'n.
Aqui cm semblá hora de áustreure-li
el sentiment de .compassió que pel can
didat a negociant retrobat home de he
xic

un

malencobría,

tres
ra

no

poca

i vaig iniciar-li com fó
gloria el veure's amb el

aquell
rellotges

temps

seu

fill baratant

el tracte

l'ofici meravellós de
moure el mes fí de la maquinaria huma
na amb
la traga d'una art sentida. Mes
ella, posantsel-hi a la cara una expres
sió serena com la rnanyaga d'un oreig
vingut deis cims nevats, amb la cons
tant autoritat tant natural, tant al seu
lloc que en un rnoment imposava .a la
meya conciencia tota una manera d'in
terpretar la vida, em responía aixís:
—«No. ?Per qué enamorar-se d'una
felicitat Ilunyana? Veiéu, nosaltres que
deis

per

gran vila seríem mitjaníes a la
nostra no ens manca ni un benestar ni
una consideració. La vida se`ns aferma.
Tením casa riostra i rnercés a Deu, la
desgracia no s'hi ha aficionat. J vol
dríeu que fes provar fortuna nava al rneu
fill? ?A canvi de la vida sanitosa, la
en una

amic —tornava ella. —Si jo en
desgracia és com una condi
ció del artista.. Teniu... en la mateixa
musica, quan una obra m`ha entrat al
cor, en hores que l'art, sempre amb
una poca de dolor de Parrencament, vos
aixeca per sobre la costum deis objecteS
familiars i deis sentiments habituals,
sabeu, cada veg-ada vaig a parar a aquest
tenc que la

pensarnent: «Si Phome no hagués sigut
desgraciat ?qué d'aquesta obra?..- Seg-u
rament no. existiría. Dones be; aquell
fons de recarices i clalers i exaltacions
que jo pressento en el punt de dolor del
arrencarnent del meu morí, val mes, no

sembla, pressentir-lo aixís,

en qua
que no pas portar-lo
a l'anima, tenir-ne de viure com d'una
pena obligada per la creació de l'obra.
Aquí no hi ha sinó una. sortida. Vos,
home de Iletres, con.sidereu el meu fill
us

litat

d'espectador

candidat a artista; jo soc la seva
i tinc obligació d'assegurar lí la
vida més felig possible. No us ho pren

com

un

mare

guéssiu

com a desmereixement del vos
tresor, ni com. injuria a la vostra fe,
pero jo entenc que la felicitat no li ve a
l'home de la fama de gloriós ni deis
graus de sublimitat del que crea, sinó

tre

més aviat de la manera de sentir-se vi
re que va cobrant, cada ú segons el re
sultat .positiu de lo que exerceix: la
satisfacció, la ullada serena i puntual
que fa que el desig no es precipiti més
enlla del resultat
ni el resultat se
quedi curt, en vist el cálcul previ. I jo
no--he sabut veure .mai que els artistes
estiguin en aquests bons termes amb la
vida. Perxó al rneu fill, que li tením apa
rellada una existencia felig en la conti
nuació del nostre felig negoci de re
,

llotges,

no

m'avindré mai a treure'l-ne
gairebé amb seguretat a les

per donar-lo

passions pujades un grau insólit, la
enveja i a la recanga. L'art és en sí g-lo
riós, peró els artistes i la desgracia se
sirnpatitzen, i jo
triare, sabeu..
a

a

soc

fas el

Del seu criteri se'n escampa.va un poder
de veracitat i de tendresa tals, que us
feien sentir fill predilecte de la natura
en lo
mellor que té; qué dic, us feien
mirar aquella dona com a una enviada

a

seva, que tantsols de ser-li

consideració, la hontadesa tradicional,
es

cap mal el restar obscur? I si la gloria
torment de l'esperit i la desgracia
la porta i no tingués de venir, sino a

d'aixó?... Jo soc mare, sabeu ..»-Un tant pagat d'haver-li fet declarar
lo que ja sospitava, vaig observar-li:
costa

---«Escolteu,

senyora. Ern sembla in

just renunciar als destins d'un altre per
entogudir-nos en una apreciació per
no ha trabo prou
als vostres talents. ?Vos i el vos
marit que esteu segurs de Ter felic

sonal, i amb perrnís,

avingut
tre

aprop tot fi 11
mals de
i de la pensa
tingués de tornar-se'n. guarit.
No sé si aquella autoritat dolga i aus
tera venia-Phi a la mar-e jueva d'haver
viscut de dnn.zelleta encá, arrapada al
pit mateix d'aquella terra d'Helvecia
rnalalt

que

dels

disfruta de

amitjanament

benestar, deg,ut

acá:,

a

deis ternperaments
aquella Suica que esborra el genial

malo
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atía les naturals frescors de la terra, de
la paternitat i de l'habilitat pacífica i a

les tradicions de caça, de resis
natural; aquella Suiça que s'ha
fet virtut normativa del renunciament
a tots
els luxes i té per art eminent el
gust del práctic; el cert és que davant
de la maternal doctrina, tant verge de
teoría, tant natural i digna alhora, ern
posseí un respecte incondicional, i no
hauría gosat ni a contrariar-la ni a aliar
gar la conversa, no fos que en contami
nés la essencia fresca, fervorosa, natural.
Cada vegada que en persona se'm tor
nés a posar davant tornaría a callar,
com un fill humil, que, com de Minerva,
necessita de la mare quel restableixi a
l'aire prirn i purificador del Alp, iliscant
per damunt de la netedat dócil deis
a.vets, al só del corn del pastor que el
crida a una llibertat sana i joiosa. !Oh
diafaníssíms orígens! Si la haguéssiu
sentida la dama jueva nodrida a Suiça,
amb quin seny i autoritat, a questa vega
da, es perpetuava la veu del poble en
els seus llavis maternals!

costa

a

JOSEP

A onsevulla que en est`hora, sies,
o percaçant la tímida perdiu
melangíes
o esgotiman.t anab ciares
l'istiu,
un raím d'or, deixalla de

vagi pro-p teu la meya recordança,
regni a ton volt m_isteriosament:
sigui en la nit lleugera qui s'atança
serena i tremolor de vent.
subtil que tu no te'n adonguis
jo al fans rellisqui de ton esperit;
confongui's
mon esperit amb tu mateix
sense que mal ho sápiga el sen_tit.
fent ta vía en la tenebra, pasea
ron

I

de

comí de tot jorn cona astorat
i escolta ton trepig a la pinaça
com veu intrusa dins la fosquedat.

pel

Director Ho
nora.,ri de l'Escola Comercial i Consular de
Mons, amb un prOleg de
MR. CYRILLE VAN OVERBERGEI,
Director General de

rior,

de

l'En_senyança supe

Bélgica.

Traducció castellana

Próleg de

una

oh

dolça

d'Enrique Dieste.

se'n

j.EIorta,

_trez.1

Peoeetee.,5 11,E,C1

Pot adquirir-se en aquesta Administració.

Mdic:tortal

un

i el mena contra el rostre, decantada...
De son amic hi enseja la besada,
que ell, tindrá un borriço1 sobre la boca.

ROMÁNTICA
A R. Rucabado

Al fons de tanta randa de brancatge
el ciar de llana no s'ha mal extes;
el Fauna mena a son ubac estatge
la Nímfa d'or amb el einyell malmés-.
Ella ha cridat, poruga, del u.ltratge...

al misteni duna coya antiga.
tresor.
on de les dees enfonyá el
ventura:
s'arrea,
nou
per
Allí de

-Pasea,

mes

muda els fermalls, la dolça lligadura,
rosas n.ovelles II ofereix l'atzar,
imr_n_ensa,
i torna, torna en la blavura
parqué semblant-te rara eoneixença
l'amis de non i puguis viure en_car.

quan el fauna s'areiná pel bés
en el boscatge
rou davalla sobre el cor encés.

l'aire subtil gemep_-,a
un

També a la Nirafa el ventitjol tra,smuda:
—Parqué hi cridat? Sórdolgament jeguda
i tina un bés de flamee al abast!
Oh dels románties delitós abisme! .—
Llavores, greu:
El meu roman_ticisme,
ha dit el Fau-ne, es el tornar me cast.
—

LA MES ALTA

amb excellent pa.per

i

HORA

—Ella morir, que no con.eix fadigal
Si tu crudel la has allunyat del eor,

Impressor.-Barcelona

páginas (1.7 '15,. X 26)

llambregar de púrpura destría,
fasser d'Orient ventallaría
tota la pompa deis amors def esos.
Ell, l'estimat,—oh angoíxa primerenea!—
será d'uns blaus o negra nit?.. 1 arranca
un -préssee d'or, beat, que la provoca,
un

va

R. Rucctbado.

VOiUM. de 230

L'horta la espera. Als magraners encesos

fatillera amiga,

la illusió que mor:
si un clot de terna durament la abriga
o el flam aeri de la posta d'or.

pel CANONGE VAN CAENEGMM,

Fuig arborada, amb ele eabells extesos;
odía la gentil manyaguería

LA ETERNA

a on

XX

LA PROVA

d'avia, germana, eosinetes, tía;
la faç té plena dele inútils besos.

estrella,
la fina estrella que jo guaito avui;
i sotja ton voltant amb meravella,
que vas per bandas on cap día Mi.
I quan arribls al casal, reposa
el teu habré que t'ha bordat sens fí;
gira un nota rostre ale besos de l'es-posa
séu en l'ombra, tot feixue de mí.
Sense saber parqué, guaita

—Digaer_n_,

siglo

Oh vell Destí, soberguejanta em tares!
Mes a les ratxes tardorals primeras,
caigui del eim de mon etern Abril,
vegi el fallara tot pié de melodía
i cada giravolt de nia agonía
sigui el salut a una germana humil.

tan

LLEONART

Los Comerciantes del

Peró si vise de gracias sobiranes
de mes germanas he trait la sane,
cm son les caves joies tant Ilunyan.es
com la frisança d'un ball astre blanc.

A UN AMIC

tencia

era peixen les rosadas blanes,
l'oreig que cm besa no es jamad estarle
veig l'aula primer que mes germanas:
só la falla mes alta d'un pollanc.

Del eel

Ibéris

j.,1/319

Unn1_-, d

C'gi

7'o

JOSEP

w L1,

cî

CARNER

1-4 '67;

11.8?_nléa

(9bres
de D'Hm. ST. SE. D.

Jezep Tont.sis

Gage-§, bIgte

e

Vfich

-materias recollides fine
S'está ja ultimant el primer volara d'aeraesta, magnífica colleceió que sortirá a mitjant Febrer. Donadas les
eme.,
assegu_rar que l'obra seneera constará al menys de set volums d'unes quatre cantes planes cada un de 22 V, X 14 V,
d'orientacións i de
capdal,
raes ferma d'idees,
seas
du_bte
l'obra
més
a
la
es
que
papar extra i acuradíssima impressió, tal com Pertocava
ensenyances que de sis siglas ença s'es escrit, en llengua catalana.
doctrina lluminosa a tots ele problemas més
Es tal l'altesa de mires del sa,bi bisbe de Vich i tant universal l'aplicació de la saya
particulareque
estimara necessaria la saya lectura a les perso
candente de la societat moderna en general, 1 de l'espanyola i catalana en
cultura
i
vitalitat
catalana.
nes de tots ele camps que es preocupen dé la
ele volaras
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CAP1TOL XXVII

Hete-u,
ten.-

Isaac s'envellí i sos ulls s'afebliren
que no hi veia. Crida, dones, Esaú son
meu.
fill majar, i u diu:
aquí,—li
respón.
—Vet-me
"Diu:-Ja veus que so vell j no sé jo el
cijía del men morir. Si ara, dones, pre
ríes tos estres de cagar, ton buirac i ton
are, i sortíes al a foresta i em cagaves una
pega, qug'm farás un requisit, com me
sab bo, i me'l portarás i rn.enjaré i aixis
abans no em mori et beneirá l'anima
ruja.
Rebeca escoltava, de mentres que
Isaac parlava amb son fill, i just sortía
Isaú al defora a cagar una peça per son
pare, crida Rebeca son fill Jacob i 11
diu: —Mira, he oit ton pare parlar amb
ton germá Esaú i u ?leía: Porta'm caga
i fes-me un requisit, que menjaré i ai
xís, a la fae de Jahvé, abans no em mori,
et beneiré. Ara, dones, fill meu, escolta
eo que't clic i go que't man: Vas al
bestiar i m'agafes dos bells cabridets,
que en faré un requisit, com bo u sab,
per ton pare :i a ton pare ho portarás i
-én menjará i aixís ell, abans nos mori,
et beneirá.
I respón Jacob a sa mare Rebeca: —Si,
pero mon germa Esaú es home pilós
jo home Ilis i si'i pare em palpa, no sía
jo a sos ulls com qui escarneix i no adu
gui jo sobre rneu maledicció i no bene
dicció.
I sa mare, per tota resposta li fa:
—Damunt mi aquesta maledicció, fill
meu. Creu gó que't dic: Ves i porta.
Va, don- cs, a cercar-ho i ho porta a sa
mare. I ja en fa sa mare el requisit, com
bo li sabía a son pare. I pren Rebeca les
vestidures d'Esaú son fill major, les bo
rles, que ella les tenía a casa, i les posa
a son fill
petit Jacob; després amb les
pchs deis cabridets, Ii embolca les mans
i les llisors del coll i dona a son fill Ja
coh, a la ala, el requisit i el pa que ha
vía fet. I entra ell a son pare i diu:

—Mon pare.
—Vet-me aquí, fa ell. Qui
Respón Jacob a son pare:

ets tu,
—

fill?
So Esaú,

el teu primogénit. He fet gó que cm ma
nares. Lleva't, doncs, i seu, que menja
ras de la meya caga, per tal que cm be
neeixi la teva anima
I fa Isaac a son fill: —Com tantost
n'has trobada, fill rneu?

Diu: —Oh, es que Jahvé,
ha feta
venir al devant.
l'

0,

-

LIavors Isaac diu

Era Esaú home de 40 anys, que pre
nía per mullers Judit, fila de Beerí 1'
i Basemat, fila de Elón I' He
I elles foren la pena del cor per
Isaac i Rebeca.

ton

Deu,

me

tançaves,
re
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si ets

a

Jacob: —Si

palparía, fihi

que et
no el

o

meu

Jacob s'atanga a
palpant-lo, deja:

meu,

t'a
aveu

fill Esaú.

son

pare.

I

Isaac,

tot

I poc el conegué, car eren les senes
rnans, com les mans de son germ.a. Esaú,

piloses.
I aixís

es com

el beneí. Diu: —Tu ets

fill Esaú?

Respón

ell:

—Jo.

Diu: —Porta, doncs, que menjaré de
la caça de mon fill i et beneira l'anima
mia. 1 l'hi porta i menja. I li posá vi
begué. I acabat, Ii diu Isaac son pare:
—Atanga`t, fill meu, i besa`m. Eh I s'a.tanea i el besa. I amb la olor corn sentí
de ses vestidures així el beneía, dient:
fill!
foresta
Com la olor de la
Que Jahvé ha beneit.
Den te do de la rosada del cel
I de la grassor de la terra:
Forment i rnost en abundor
Pobles te serveixin,
I nacions se't ajupin.
Sies senyor de tos germans
Corbin-se a tu els fills de ta mare.
Qui't maleirá, malea sia!
Qui't beneirá, beneit será!

Cert,

la olor de

•

mon

Mes vetaquí que tantost Isaac acabava
de beneir Jacob i just sortia Jacob de
la presencia de son pare Isaac, son ger
ma Esaú arribava del seu cagar. I també
ell arranja un requisit i se'n entra a son.

Lluny de la

terra grassa será ton sojorn..
la rosada del cel, endalt.
De ton glavi haurás de viure,
De ton germá serás esclau.
Mes vindrá que tu estrevarás
I son jou de ton con esbatrás.

Lluny de

I duia Esaú mala sang a Jacob per la
que'l beneí son pare. I
deia Esaú en son cor: —Tantost els dies
del plany vin.guin per mon pare, jo ma
taré mon_ germa Jacob. I com fessin
naves a Rebeca de
les paraules de son
fill major Esau, tramet ella i crida a
son fill menor Jacob iii diu:

benedicció amb

—Mira, ton germá Esaú glateix ma
Ara, doncs, fill men, escolta go
que't clic: Alga% fuig-te'n a Laban el
meu germá, devés Harán, i estiga't amb
tar-te.

dl

quant de temp-s, fins

a tant que es
la ira de ton germá, fins a tant
que a ton germá u passi la furia contra
de tu i oblidi go que li has fet. Llavors
enviaré i d'allí t'amenaré.Perqué de vos
altres dos, en un día, seria jo orbada?
un

reposi

Diu llavors Rebeca

i

me

portada, i jo,
venir, n'he menjat

l'ha

cent, abans tu
beneit... i .beneit será!
Esaú, en oint les

FREDERIC

es

Llibre deis Poetes

i l'he

Primer 'libre de

paraules de

Segón llibre de
son

t'ha presa la benedicció.
Oh, bé es diu ell Jacob
Respón eh:
suplantat segona vol
rnla
nom,
que
de
ta; ma prirnogenicia eral prenía i vetaquí,
benedicció. Per ventura
ara cm pren la
diu, benedicció per mi no has reservada?:
Isaac respón a Esau. i diu: —Vetaquí,

so

CLASCAR, Pbre,

ci os ‘p

inno

pare, udolá de gros udol i amb amargor
de l'anima diu a son pare: —Beneeix-me
també a mi, pare meu!
Din: —Ton gemía, de frau, es vingut

Isaac: —Lag,a

qué el viure?

nit, Esaú.
1 esbaleí's Isaac tot ell de fort esbalei
ment i diu: —Qui dones es estat qui caga

a

de viure a causa de les filies de Het. Si
Jacob pren muller de les filles de Het,
com aquestes, de la contrada, per mi,

pare. I din a son pare: —Alearía`s, mon
pare, j menjará de la caga de son fill per
tal que'rn beneeixi la teva ánima?
Isaac son pare li din: —Qui ets tu?
Diu: —So el ten fill, el ten primogé

agafava

-

—Vet aquí:

La ven, ven es de Jacob
Mes les mans, mans son d'Esaú.

mon

senyor darnunt ten l'he posat; tots sos
germans li he donat per servents; de
forrnent i most l'he proveít. Per tu,
doncs, ara, que tarja, fill rneu?
respón Esa-á a son pare: —Per ven
tura no mes una benedicció tens tu, mon
pare? Beneeix-me també a mi, pare meu!
I rompé Esaú el senglot i plorá. I Isaac,
per tata resposta:
son pare, agó Ii diu

,a Iler
3 pessetes

sonets

sonets

4
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Divagmefiénz
No hi ha res al

món que

venci el pres
en

tre, tal volta perqué aquí la gent no
s'informa de les coses, pero també per
qué l'erudició, quan topa en cervells in
feconds, no condueix a un raciocini mi
llor,sino que fa presumptuosos i fanátics.
Poques coses son tan difícils i exigeixen
mes conciencia que l'art de guarir, peró
en
cap ocasió com estant malalts, es
mostren els bornes tan disposts a accep
tar

les

prescri-pcions

de

l'ignorancia.

La quarta página deis diaris conté un
tresor, la manera de saber l'avenir, la
manera
de guarir la tisis, el reuma
tisme, el cranc... Sembla impossible
que puga pendre per veres tantes -men
tides un pobre diable que es Densa esser
un

disciplina racional rigurosíssima.
La horma del m.etge ha d'esser que tot
el que s'afirma o sernbla verdader, pot
esser fals. La crítica no será per ventu

una

tigi del misten. L'home no té fe
la
ciencia sino en l'ignot, en l'incompren
sible, en el desconegut. Les fraus i les
creences més estúpides prosperen
arreu
arreu, i més encare a certs paisos com
Alemanya iels Estats Units que al nos

homo civilitzat.

el cert és que la Medicina no és de
la senállesa que rnolts se figuren. A un
bon metge li cal ciencia suficient i li cal
una crítica subtil. Per saber de que
pa
teix una persona, no basta dir un nom,
tifus, pulmonía... Davant d'un malalt se
poden cornprovar un cert nombre de fe
nOmens morbosos de naturalesa diversa;
peró és necessari cornprendrels i per
comprendre'ls cal estudiar llurs compen
sacions, cal imaginar el perqué de ilur
esser i reconstruir el procés tal com real
ment és estat; sois després d'aquesta in
vestigació, sois llavors es dirá en veritat
que's coneix la dolencia. Tot aquest tre
ball és treball de raó i és precisament
el que sobre tot distingeix a un metge
de l'altre. Ningú dubtará que un metge
necessita saber observar amb exactitut
els fets patológics d'una part i de l'altre
una base de cultura per 1112r interpreta

ció; aixó

és indubtable, peró tarnbé és
indubtable que necessita la facultat de
fondre-ho tot en un judici sintétic ver
dader. L'ull media consisteix propia
ment en aquesta facultat sintética.
Alai s'arriba a una síntesi feconda sen
se una crítica refinada; per aixó té tanta
importancia en Medicina l'educació del
esperit crític. En les ciencies positives
les descobertes, les adquisicions no
ves, solen suposar un treball preliminar
de purificació, mes en Medicina d'un
mode particular és de greu necessitat el
dubtar de tot, el criticar-ho tot abans de
creüre. Els problernes medies son ma.ssa
complexes per caminar una passa serisp
-

la

ra

peró

qualitat
si la

l'inteligencia,

més alta de

fonamental perqué és el millor

dubte el

persuadir-los

que llur

idea

errada, mes el mal fonamental radica
Ilur cervell, sugestionable en excés,

Ilur cervell román tal qual era després
d'estrapada la obsessió incómoda.. Per
aixó el malalt s'haurá sotmés amb fe al
tractament, es creurá guarit peró no
passa gaire temps i torna a brollar dins
de

son

cap

una

altra idea

fixa;

casás així

freqüencia. Qui pateix

succeeixen amb

de tals coses les té perque son cervell és
diferent deis normals. El raonament lle

l'obsessió, peró deixa

preventiu

vará de

prestatge amb

el cervell com abans.
En el camp de les ciencies
la Medicina n'es una, no basta l'amor
als fets ni basta tampoc el saber-los ob
servar. Quan més pertinaç és la crítica,

de l'error.
La gent sent atracció per l'empirisme
no
solament per amor al misten i sinó
també per simplicitat d'esperit. Es fre
qüent el considerar la Medicina com un
visió conté

Llástima
tació tant
curar un

tantes

una

cada di

divisions;

malaltía i

son

remei.

sía verdadera una cogi
ingenua! Desgraciadament per
desordre orgánic és precis co
que

no

néixer la qualitat del desordre i més en
cara les condicions de la seva presencia

aquell

en

Sernpre

cas.

el

perqué.

Una persona sofreix de neurastenia,
per exemple. Qué vol dir aquesta pa
raula? vol dir que son cervell está gas
tat, es débil. Basta saber aixó? 11-lusió
car poc se'n sab de l'intim. itat deis ele

nerviosos,

ments

indispensables

es sab que son
condicions per tal

-peró si

certes

que conservin liur integritat estática i
dinámica Necessiten una justa quantitat
de sana amb una velocitat i una pressió
ni massa débil ni massa forta, l'ausen
cia de substancies dolentes per la nutri

ció cel-lular,-un treball moderat,períodes
de repós, estímuls oportu.ns i necessita
ademés moltes altres coses. Llavors hi
ha més encara; disgusts vivíssims o cops
al cap produeixen de vegades modifica
cions

profondes

retorna

a

cervell, tant
l'estat normal; algu-ns
al

que

moment

quan més insistent i multíplice és el.
dubte, quan més difícil í agut és el ra
ciocini, mes s'allunyen les probabilitats
d'errar.
Del treball empíric no se'n pot pres
cindir; és més, qui estudia un problema
experimental ha d'agotar tots els recur

l'investigació: sería imbécil i
parlar diversament en un país
Espanya tan Mancat de recerca
dors; cal peró sempre proclamar per da
munt de tot contra el positivisme gro
de
criminal
sos

com

-

ller el valor suprem de la

ment.

JoA,N ALZINA I

NOVEThTO
d6e3mtreterniigs 1 hivern
de les, més importante fábrInues

1-4

1-4

C-)

no

neuras

—

tenias ho son per abusar del alcohol o
de la morfina; altres perqué no poden
paír, i així podría continuar Es racional,
doncs, el pretenir quarir amb una sola
medicina tots els neurastenias? Si el me
canisme canvía, diuen alguns, l'efecte
és sempre el mateix. Bella cosa! natu
ralment que una locomotora espenyacla
no

corre

peró

sía

q ual sía

també

rá fins que

no

és

li

la peca
que

cert

cleficient,
no

corre

hagin coro post aquesta

-peca i no una altra.
La meclitació lógica

és

una

cosa

no

freqüent. Vingué qualcú i amb
raonaments conseguí quarir un neuras
massa

ténic que

sofría per

l'obsessió d'idees

persistents i inoportunes; la gent se'r
temé i es figura que tot neurastenia po
día guarir de la mateixa manera; vet
aquí proclamada l'omnipotencia de la
psicoterapia. El prudent estat sería de

Perqué hi ha essers tan fácils
les idees fixes 5 irraonables, Va be:

manar-se
a

MELIS
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vital, una creadora, indet erminada
lliure consciencia, anim.ant la mateixa amb
la seva energía, perel sen.se cap propósit, 1 la
natura de la qual podem esbrinar vagament
si entremesclem el nostre interlecte arab 1'
instint deis Himen6pters? Per la resposta,
referiré el lector al raeu paralel.
Segons

Imaginen Un doll fluid pu.jant al cel 1 essent
rebatut avall per una densa pedregada.
Aquesta és en certa manera la imatge de la
columna de consciencia que Bergson ens

mostra precipitant-se al través de la mate
ria, i trobant-se impedida i retardada per,
totes bandes així que va avançant, perb no
animar vaste3 por
res me.nys reixint en
cio-ns d'aqueixa materia de tal manera que,
per una mica, el procés mecánic de la cai
guda és actualrnent detingu_t i heguda la
indeterm.inació. A_questa consciencia és Hila
re, és ella mateixa llibertat, perb «no pot
passar travers de la materia sense assntar
schi, sense adaptar-acial». «La consciencia és
distinta del organisme que ella anima, jas
sia que n'hagi d'endurar les vicissituts». En
les plantes. aqueixa indeterminació dóna
origen a la funció clorifiliana; en els ani
mals, crea el sistema nerviós. Demaneu a
Bergson a 07.1 porta tot aixó, i us replica que
ningú pot .dir-ho. L'avenç creador del cor
rent de la vida no pot essér previst. Un és
ser, ádhuc anab un infinit de poder de calen"
no assoliría a profetitzar o controlar ço que
aquell va a ser, dearut a la seva essencial con
tingencia. Dignen a Bergson que b.i ha gents
qui veuen-uma necessitat, una apariencia d'
impossibilitat de ser a/traraent, en el passat,
i vos respondrá senzillament, amb una fra
se-de Sir Williana_ Harnilton, que c<la contin
gencia del futu_r, és recluida a la necessitat
del. passat», pero aixe, no prova que el fu_tur
sigui susceptible de cálc-u_l o control. Dema
neu a Bergson, qué és :u h.ome en aquest
fiuxe
fí del qual no pot ser previst, pero
el qual, tant liu.ny co111 h.em observat, sem.
bla revelar un esforç a penetrar la materia
-

,

Eh l

vos

respondrá,

que
termini»

l'home és certament una «fi o un
de revoluciór per?) de cap manera és la in
córporació del ple corrent de la vida. El seu
intelslecte ádhuc está menys en contacte
amb la vida real, que no l'instint de "cabe
ha. A fi dcassolír la seva mica de llibertat o
ind_eterminació, moltes 'coses precioses de
coses qui
vien ser jaqUides sobre el canní
estro'oarán juntaraent amb altres -tributaria
de la vida, i les qusls 'rebela un complet des
eurotllament en la ciaste apel lada deis
—

Himenópters.

Si desitgeu dones coneixer la perfecta na
tura d'aqueixa lliure-consciencia qui estre
va per penetrar la materia amb la contingen
cia, es inútil contemplar l'home isolat; heu
de coneixer la bran.ca d'aquella qui devé
manifesia, en els Himenópters. Solament arab
dagues entremesclades per un esforç de la
vostra imaginació, vos dOnarán una comple
ta idea, o millar dit, una idea aproximada
ment adequadá, de la 'Hure-consciencia, de
•

•

çant-se

élan

Ilavent arribat a aquest Absolut, la du
ració, aqueix perpétuu continuar, crear 1
fer„ podern demanar-nos, quina és la seva
natura? En nosaltres és simplement un
tributan i del gran corrent de la vida el
qual és lliure i creador, í munta sempre més
alt en els seus esforços per heure perfecta
llibertat o in.determinació en la materia.

contingencia.

entre llum 1 tenebres. Qué haureu apres?
Qué miraren com la tendencia de Bergson?
Haureu apr?.s que la vida esun corrent de
lliure consciencia filuint de la Supra-cons
ciencia, impedida per la materia, pero esfor

-

Taliure-consciencia

amb la
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la q.ual nosaltres 1 els Firimerópters som els
representante respectivament més, o inenys
esguerrats. Quina és la bellesa d'aquest pen.sament? Quina és la valor d'aquesta inter
Pretsació de l'evolució, com rempenta, d'un

el

aten

per dotar-la de
llibertat. Haureu
apres de menysprear la vostra ment per tal
eom ella és un fra,gment tant esgu.errat de
la lliure-consciencia, de la qual la part mi

lior o més vital ha anat als Himenb Pters- No
estareu ben segu_rs, que aquella duració,
qui és teraps, invenció, creació, sigui preci
sament la mateixa, cosa que la lliure-cona
ciencia creadora qui anima la materia i la fa
indeterminada; perb en tindreu la sospita,
En tot cas haureu apres que «la consciencia
és distinta de l'organisme que ella anima,
jassía que 'l'ha d'endurar les vicissitutspe

entendre, la seva
és religio

metafísica

(de Bergson)

sa.—A. J.

BALF01:Da.

•

Sens dubte ja us haveu vosaltres mateixos
delineat una comparació, si bé la tasca no
és gens ni mica fácil: Car es qüestió de com
parar

metafísica amb

una

una

moral,

Haureu aprés que «continuament són crea
des áninaes, les quals, en un cert sentit, pre
existien». I jaquireu l'estudi amb el sentí_
ment que «la tendencia» de tot ell és, pri
mer, fer de la materia un enemic mortal 1
obstructor de la lliure-con.sciencia, la estofa
de que les ánimas són fetes; segón, des
preciar i desestimar la ment de l'homo i con
vertir-la en un esguerrat :espiritual, subsis

un.

metafísie amb un moralista. Amb Nietzsche,
cora heu vist, son interessats, les
tres quar
tes parts del vostre teraps, per una qüestió
práctica de conducta i moralitat; amb Berg
son, gairebé tot el vostre temps se us el em
porta la discussió i la enquesta metafísiques.
Ara .és impossible de dír, «Aquesta, ética és
millor que aquella metafísica», o viceversa;

tin_t costat per costat amb aquella altres es
guerrats espirituals, la formiga i l'abella,
enfront d'un fu_tur que ni con.eix ni pot con
trolar ni se li pot assign.ar cap fi ni objeete;
i terg, omplir-vos d'un eert sentiment de l'in
utilitat de tot eh, una certa desesperança
iro_potent en presencia de les forces cagues
que poden admirar un instant, si voleu, per
la ilur magnitut, per?) qui, sen.se cap fi ni
objeete, vos deixen a l'acabar més frets que

essent així que per poder comparar dugues
coses cal que tinguin quelcom de comil. Per
més que sentiu, dones, com he demostrat,
que una ética és Inés vital, més peremptoria,
que una metafísica, 1 que per tal Nietzsche
naturalment frapa més fort que Bergson_ el
v. stre sentit práctic, encara trobeu_ que com
parar l'obra deis dos no fóra gaire més rao

nable

que

comparar—poso per cas—xacola

agu_lles de capell. PerZ) .hl ha un altre
carní fóra, d'aquest atzucac, car sempre es-.
ta

i

Ilibertat de comparar «tendencies».
en
La tendencia d'una metafísica 1 la tenden
cia d'una ética poden presentar molts punta
de compa,ració; car ambdós- revelen certa
actitut definida enfront de l'home i del món,
i cert desig respecte de l'hom.e í del MÓD_.
teu

Supra- cona ciencia
Dones, en resum, que ncheu tret de la ten
dencia de Nietzsche? Heu vist que, dreta
ment o errada, conclon que. el tip-u_s horne
fioreix úptimain_ent allí on les valora i les.

aristocrátiques prevalen, Heu
jassia que el futur té per ell una
contingencia, és tantsols contin

condieions
vist que,
relativa

gent en tant que l'homae té una elecció de
eamins, que no hi ha una inexorable reces
sitat qu.i emmeni l'home en aqu_est o en
aquel' camí, sinó que ell és senyor del seu
propi fat i aquest és dones afer de la seva
propia actuació. Aquesta és saludable, vigo
ritzant, práctica, inspiradora. Dóna a l'en.questa de l'ética una valor mes que momen
tánea, la fa de la més alta 'importancia pel
futur. Ens força a guaitar al nostre entona,
som, guinea son
a c,orapendre qui. som., que,les nostres responsabilitats, en fí qué es el
que hem de f er i caldría que féssim.
Ara suposem que heu llega 1 estudiat
Bergson. Suposem no res menys, que, alli
berats de Pidealisme romántie, no heu vol
gut permetre que el vostre esperit s'adormís
-

entre le-3 suaus, delitoses ambigaitats qui
fan reposar la pensa imprudent que han tro
bacía, 1 que hen fermament evitat que les "ye
nes, vagues an.sies religloses qui munten
continuament dintre el vostre pit, descobrís

rnonjoies qui us recondueixen a l'I
deal, al Den Absolut 1 a l'antiga fe, en cada
equivocaeió qui's redrega a les cantonades
sin les

no

aban_s d'introduir-vos-hi.

llena-aquí

el

que

sentirían si les vostres

ansies relígioses haguessin_
sigut curosarnent contrastadas. 1 posat que
la doctrina fos tota provada fina al cap; po
sat que fos tota ella veritable, que no con
tingu.és ambigüitats de cap mena, ni asser
cions impetuoses, ni postulats vaeilrlants, la
vostra depressio és probable que fos perfee
tament natural i inevitable: Per sort, no
obstant, sentiu que aquesta doctrina, així

velles,

secretes

altres metafísiques, és no raés un punt
de vistasi una vegada entrats dintre els erro
nis argumenta sobre els qnals es fonamenta,
la rebu_tgeu, no ja tal vegada perqué des-aproveu una metafísica en principl, sinó
perque sentiu que si ensposem a ser arbitra
ria i inventius en aquestes matarles, perqué
onto
en tot cas no projeetar i inventar una
logía, la tendencia de la qua' sigui més en
coratjadora de l'hu_manitat, més inclinada a
fer més fort 1 confiat en sí mateix l'homo, I
qui pugui millor assegurar les darreries Baza
cosa

se

gitar

una

taca

damunt de la humana

ment, i per tal damu_nt de la veritable font
de La mateixa metafísica, i damu.nt de tota
obra humana?
L'embuli de

possibilitats

No entraré aquí dintre els postulats y fal
lacies sobre els quals es fonamenta la cos
mo,a,-onia de Bergsons No ra`interessa, ara
per ara,cap altre cosa que comparar les res
pectives tendencias de Nietzsche y Bergson,
per dur-ho plenament a terme, ara he de
su.posar una munió de circumstancies
de les descrites més amunt. He fet cona si
haguéssiu entrat dins restudi de Bergson,
lliures de tot román.tic idealisnae, 1 amb una
eonvenient resistencia contra tots aquelis
vaga i misteriosos escrilpols del vostre pit,

distintas
els quals ten.deixen

a

gitar-vos dintre de

ve
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lles supersticions o
velles
aviat com troben un

creences,

pretext per fer-ll

tant

o.

Si, no obstant, donen lliure curs
a aquests
eserüpols religiosos, si
permeteu al vostre
intelslecte vacil'Iar pele camins que Ii han
sigut familiars durant
centuries, al vostre
entorn

un veritable
embull de possibilitats
eixirá d'aquesta filosoffa:—Ia
vella hostili
tat entre la materia i
l'esperit, entre el cós i
-

l'ánima;—aquella Supra-consciencia qui

és

enfora del vostre món i no obstant se Ii posa
al costat; aquella
impotencia de Phome, de
posar-se cara a cara del seu fat
i ensenyo
rir-s'en, i aquell menyspreu del poder de la
seva ment;— aquella
consciencia— aquella
áninaa—qui existeix com «distinta del cós»
qui «en un cert sentit pre-existía»;—aquella
antiga dificultat que Mr. Balfour -aixi ma
teix fa remarcar, és a saber: «ele
mals 1 ele
defectes (les particularitats de la materia en
la filosofía de Bergson) contra ele
qu_als el
Creador (la Supra-consciencia en la filosofía
de Bergs.on) mou guerra, eón raals i defectes
en un món que eh l
mateix ha creat»—totes
aqueixes coses vos semblaríen meravellosos
paralels, meravelloses eonfirmacions d'an
tiquíssims, familiars artieles de fe; i l'home
auto-confiant de Nietzsche, conscien.t del
seu poder, creient en sí inateix, en el cos
ea el món; i mirant no amb
esperança o amb
oració, sinó amb senyoría i auto-senyoría,
un futir qui será la seva propia
obra, s'ai
xecará davant de vosaltres, no solament
com un contrast, peró com
una contradicció,
no solament cona una poderosa
alternativa,
perb com un esquema de la vida totalment
diferent, aquelles mateixes coses qui, vesti
des aquí arab una fraseología nova, arren
quen encara de l'an_tiquíssim.a fe que Nietz
sche ens presentava com menant a un des
cendiment en la línia de la vida.

me, 1 Que l'horae floreix óptimamen.t sota
les condicione creades per aitals valore. No
descredita, dones, en conjunt, la interpreta
ció mecanística, sinó que la n.ega solament
on fóra massa general, i llençaría el du_bte
sobre l'activa senyoría de l'organisme da
munt del qui l'envolta, la qual mena últi
marnent a l'actitut aristocrática, de l'home.
Aixó ás quelcom raolt diferent de l'escom.e
sa de Bergson contra la interpretació meca
nística.

(2) Bergson argüeix

que l'instint és

una

virtut de la lliure-consciencia, la qual per
dérem edats endarrera, per alguna cantona
da del cure del Devenir. En la seva opinió
és el conniplement de l'intel-lecte—ambdós
juntament fent acabada la consciencia ori

ginal. Nietzsche,

arab la

seva

fe

en

el cos,

tendencies, be sanes
o insanes, com el primer factor en la deter
minació del carácter. Aqueixes tendencies
mira aquest i les

seves

del coz, curosament educades i fornides, o
menyspreativamen.t ignorades i dissipades
de generació en generació, consticueixen la
«grossa sagacitat» o instint, del qual la «pe
tita

sagacitat»

o

esperit

no

és

res

més que

un

instrument. Eh l regoneix la perdua del per
fecte instint, la qual és a,parent aval día en
el món humá, peró la atribueix ale canvis
constante, la inestabilitat, les raesaliances 1
el mal ensenyam_ent que la moderna anar
quía i la manca de tradició han portat.

(3) Bergson

que reals.

Les diferencies

(1) Bergson prova fine a on pót
tencia d'un.a lliure consciencia qui anima i
crea contin.uarn_ent les formes de la
materia.
Li és, dones, urgent desacreditar la interpre
tació naecanística. Nietzsche, per altra ban
da, s'em_prén de demostrar que les valore,
aristocrátiques

menen

al

tipus

excels d'ho

impoétic, devé, segons Nietzsche, imperfec
ta 1 ádhuc perniciosa.
Potser la superficial similitut de les acti-s
tuts de Nietzsche i Bergson en aquestes ma
teries, han engendrat la creença, que ele
llurs punts de vista oren. iguale. De fet, tal
corla ara están, es dir, en formes—una ética
i una metafísica:— gairebé impossibles de
comparar, salvant per precedente, la dife
rencia entre elle dos se fa més palesa, com
més

profunditzeu

a

on

va

estudiar i admirar amb

igual passid, la pintura moderna d'
aquselles encontrades, proposant-se seguir el
rnaravellós camí que :Cejen ele pintors que
les habiten.
En Joan Colom, conteraplant la naturale
sa ja havía entrevist la Hura que els france

Quan
éti

M. L.

11 17-kiE-un

Vetaqui una de les primores figures del
gran m.oviment pictóric catalá d'aval. En
Joan Colom, home de vida austera, ca
rácter de presentació dura, ferm en les opi
nion.s i dolç i transigent en la conversa ti
rada, nasqué a Arenys de Mar.
Destin.at pele seus pares al comerg, volgué
intentar, als primers anys de la seva joven
tut, una empresa máxima per recollir cab
dal necessari per poder-se dar a la pintura
en coz
i ánima, peró no havent nascat pchs
negocie, resolg,ué reduir7se a pintar amb la
modesta pensió amb que conta, lo qual 11
permet dar-se a la pintura amb ánima, peró
no anab cos. Fea
algalia que altre viatge a
cene

obres.

llurs

gozo
profetitzar que la diferencia fonamental Que
he pogut tan.tsols apuntar més mamut, es
revelará en tota aquella aguda distinció de
la qual jo mateix soc con.seient, i al costat
de la qual aquell remot tret cornil qui brolla
d'Heráclit, sembla,rá esvafr-se en una gaire
bé completa insignificancia.

Expcsiddd

França,

les

Bergson, peró, arribi a escriure la seva
ca, la qual cosa pot ser qualsevol día,

combat la ciencia per tal çora

oalm.
Alzó sern_bla agotar totes les possibilitats
que tenim de fer un paralel. Perú encara hi
han altres m.ateries qui demanen un aclari
ment; car estic cert, que al casual lector po
den ocórrer-se41 més punts de comú en les
dugues filosoffes, que el tret original del
d'Herá.clit. (1) Bergson contrasta la
biología mecanística—i aixf mateix Nietz
sche. (2) Bergson defensa l'instin_t com ele
rnent del coneixement—i així
mateix Nietz
sche. (3) Bergson contrasta la ciencia—i aixf
mateix Nietzsche en manta ocasió. Aquestes
ressemblances, són,no obstant, inés aparente

és funció de l'intel•lecte hurná, el qual, en
la seva opinió, COm ja hem vist; és ir_n_perfee
te, i pot tractar satisfactoriament només que
arnb la materia marta o inorgánica, i no
amb la vida. Nietzsche, per altra banda,
considera la ciencia com la més franca i més
modesta força del día present. Tot el que
costé és, que fretura guía i direcció. La cien
cia no guiada de perfectes valore, o cru_n.
gran esquema de la vida, o una ciencia qui
pretingui establir valuacions, d'acord ella
mateixa amb el seu propi métode empíric 1

C

CzeLEŠ

teles,

com

Coleita.
sos

van

agafar

amb llurs

dor ele aucells, 1

ovirar-la ht

el caça

trobar
que dl ja coneixia de vista. Des
1 hora en Colom va tenir mes
tres i companys i va posar mane a l'obra,
passant a Mallorca a on enlluernat per la
ilum de
no va
plan.ye 's la feina per
a

va

desseguida el
d'aquell día

transportar-la a Barcelona.
Aquest pintor de la Huna está dotat de
la Ilum divina; i en ell el quid per tantee
raóns divinum hi és a dojo. Si trobéssim
una manera
de fer comprendre el que és
aquest secret inefable de la bellesa, ale que
tenen el dó de veure 'I ho faríem de rnolt
bona gana, nerb ningel pot fer impossibles
menys nosaltres. Ens hem d'acon_ortar
dones esperant que el públic ene fará el fa
vor si és servit de creure-rts quan u jurem
perjurem que en Colom está dotat d'aquel
ta essencia divina, perqué sí no som creguts
per la nostra bona cara, no hi ha res a fer.
Al qui no vea aquest quid, veritable quid
no
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pleta que

al dir-11 que blonda tals
artístiques es cona si li- digneso quals obres
davant d'uns presia Liuda. Temps passats,
cada un
que
representaven
quadros,
aíosos
d'ells senyores de no igualada formosor,

el seu geni hauría assolit les mateixes o semblants belleses, perque l'heme
qui arriba alli on ha arribat ell prova que es
el geul el qui enlaira les escoles i no les escoles les qui enlairen el gen'.
Dotat de la gracia de comunicar la formosor en Colom presenta al públic una qualitat que el diferencia beu bé de tots els
altres pintors catalans i que és l'obiectivitat.
En efecte, aquest Colom missatger de lo diví,
°frena els paisatges cona a coses exteriors a
l'artista i Púnie que posseeix d'aquest és la
vida que els hi dona, peró el -paisatge resta
a la banda de fora,
en la regló serena deis
objectes, i no fa més que posar per ser pintat
i copiat amb riquesa.
El paísatge és raelangiós, agre, terrible,
quiet o amable, peró el Colora que hi yola és
indiferent a aquestes passions i si alguna
cosa revela del gran artista és que da_vant
d'en. hi ha un heme que pinta allunyat deis
sentiments que el paisatge inspira i sois atret
de la bellesa.

divin'a972, indefinible,

vestides

elavells
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de gran gala, voltades de reses-,
i altres flors, adorn_ades de joies,

escotades, situades, en un paisatge eonstituit per un sumptuós jardí, amb
balustrada de marbre i posades sotarl cel
més blau de la terra, vara dir:—Nocns agraqual un gran admirador de les
a lo
den,
Dones qué `ls"
obres, ens va respondre:
vostes?
a
agrada
Verament, si alió no `ns agradava no era

degudaraent

—

—

possible

endeVinar el que sería del n.ostre
el mal és que nosaltres tampoc
peró
gust;

de ter compendiem
r
gran
admirador
de les obres el
aquell
a
d re
perqu e no`ns arrencaven les acostumades
paraules d'admiració L'únic que l i podiem
dir, era que no posseien el quid divinum.
Els paisafges d'en Colom son forts i durs,
amb la 'cluresa tivant de la força, i no eontetrovar una manera

.

El quid

a

balan.ça

ara mateix, amb tot 1 representar el
representaven, haurien pogut contenir
aquesta essencia que no's compra ni's ven, i
qual se'n seno més és allí on Déu vol; de lo
interessant
per la
Colom
no
és
que
en
gueix,
força ni per la tivant duresa ni per les montanyes ni molt m.enys pels arbres, sinó perque tetes aquestes cbses están plenes fins al
cap_d'amunt de la flama inexplicable, gloe

com

que

.

divinum, resplendeixsobre -Lotes les

presenta

sota

de

suau

tantos

tra p, a, pa, que la bellesa tant pot residir
en la suavitat com en la estrebada fonalesa.
Aquest meravellós Colom que yola per la
llum secas havía presentat fins ara, en les
peques exposícions que ha celebrat, tancat
barrat en la gavia de l'estilització, que
feta per guardar un aueell de tanta volada,
no s'hi havía planyut el ferro i els barrots. L'
estil- del pintor era dur i ferm com la seva
i la potenta natura qued-ava
engaviada dintre d'en, enmotllant-se vulgues no vulgues, als ?statuts de la visió. No
cal dir que segnaint la férria marca de l'istil

manera

de

ser

haVía fet coses de Paltre món., peró volador
per 'naturalesa, en l'exposieió actual se`ns
presenta fora de la

gavia.

Tarragona, provincia plena d'humanitat
cona ella sola, teira, sense eadenes que respira lliurement la vida amb PomPa y Tnajestat, ha sigut per en Colom una escola de
realisme vital i de l'hieratie 1 Primitiu ha

passat

equilibri,

al posar-hirobjectivitat

mat vista ni posada, decantará

gustosa.
Es tarnbé en Colom, entre els pintors de la
terra, l'ún_le que ha seguit decididament el

5_ tendre endedelicies hi radica
pedra sobre pedra, com els fo
naraents ben asseg-uts. Suau o fort, el do natural d'en Colom no abandona mal el mestre
que d'una manera segura i decidida demosus

en

torna

la balanea cap al cantó del plat que la contingui, cosa que passaría al revés amb la
subjectivitat la qual treuría per al plat a on
tos servida com una menja terriblement

ria 1 honor de la bellesa.
El pintor que en.s ocupa és fort per sobre
de tet; els seus paisatgres son construitá amb
Irmesa; en ells es nota un treball que no és
per dir i una justesa de to, sense contemplacions. Alguna que altre vegada sota aques
amaga
ta capa brodada de violen.cies s'hi
sense límits, peró també quan
una suavitat
el pintor se
vinem que
la fortalesa,

a

les acreditades formes de la vida.
com el que MéS, davant de les
eseoles hieratiques o desllimades, hem de
regoneixer que el pintor no ha perdut res pel
caln.í que va d'una eseola a l'altre. Si hagués
segUit l'antie sistema, amb segu.ritat cora
a

Imparelals

•

sistema impressionista, que copla sobre la
tela les sensaeions de la llum sobre ele ulls
hu_mans. Ubriagat de claror, fa ressonar els
colors COM una moneda d'or drin.gant sobre
el marbre i buIca am_b veritable deliri el
moment que les coses es con.ponen amb la
11am, com si estessin destinados a desapareixe hi. En algunos de les obres exposades
ho consegueix fins a banejar a copia de resplan.dencia els arbres, les montanyes i el col
arab els seus nalvols. Els arbres son jocs de
llu_m que's fonen en la gran elaror que baiextén per les montanyes 1
xant del col
arriba fins ais primers termes, essent la sensació tant brillantment reproduida que enlluerna l'espectador i porta els objectes a

devenir Ilum pura.
Per?) aquest conreu del sistema impressionista s'amaina en Púltir_na serie dels quadros
exposa, en els quals els objectes no es foque hi r_n_antenen
en la llum viva, sino
llur valor, com si en Colom acceptant totes les
grades i aventa,tges de P eseola impressio•
nista, les apliqués a la pintura de sumptuosa
que

non

materia.

D'aquesta aplicació neixen els prodigis
coronen la producció exposada al Faianc_.: Catalá, entre els que figuren l'obra
comprada per l'U-trillo; la qual compra és
que

per si sola la millor crítica que

es

pot fer de

•l'exposició.
No ‘ns entretindrem a exposar peça per
peea les obres que s'exhibeixen pprque el
temps ens falta_ Les Catedrals, les natures
-mortes, el boscos i les montanyes que integren la portentosaéxhibició d'aquest mestre,
marquen i senyalen diferen.ts passo-s del
geni que li ha sigu_t dat, i a cap de les obres
nota un par en fals.
Pocs homes dotats per la natura hi den

haver que subjectin la

seva

tan

acabat deis medís

per

fer-la

Veiem ben verament que la condició prin
den Colom no és pas la facilitat; de
tal manera que d'aquest pintor se pot dir
que ho es tot, menys fácil.
Tots sabem que una cosa és el geni 1 un
altre la facilitat, cora també sabem que si
molt sovint van juntes més de quatre vega
des van se-parades i ben separades.
El dó natural d'en Colom no va acom
panyat d'aquesta facilitat d'expressió que
acompanya tants homes sen.se geni 1 el tre
ball, la constancia, la Huna i Pestudi son els
veritables medis de que aquest gran homo
es val per comunicar el seu do maravellós
les seves incomparables obres. Si les .exami
nera d'aprop veurem el teixit de la brega
sense treva del victorlós pintor; i les riqueses
que s' hi observen, observarem. que són_
arreneades del propi geni am.b totes les lleis
de la técnica.
Es molt freqüent en les teles deis mestres
deis nostres dios, entre els que hi figuren
hornos d' indiscutible mérit, el deixar les
obres per acabar, a causa d'haver-se deturat
davant la primera aparició de la bellesa.
Aquesta detenció, no la trobem mal en en
Colom, porque aquestnaestre resol sempro
les seves teles i no deixa ni un detall en
laire. Amb una fermesa que passa de llarg
davant del primer resplandor de l'inefable,
arriba fins a les últimes conseqüencies deis
problemes planejats armonitzant i acabant
el que molts altres deixarien a mig camí, a
causa de tornar-ho herrnós de sobres.
La má de ferro den Colom no reposa fins
que ha assolit l'harmonia que bnscava i a la
que arriba encara que sigui passant per so
bre de les belleses que troba sonso buscar.
-

es senyores que les roques, més fiorsondicions, peró poques en trovaríem que el
ncen
que'ls arbres ni més jardins que la potent na- fessin resaltar tant i tant com 1' objectivitat.
Vol dir
Reconeixem que aquesta serena qualitat no
tura, peró tener, el quid inefable.
pot ser el rasar per midar les obres artístiaixb que aquesta munió de coses constitueiregoneixem_
bellesa?
No,
i
ques, peró entre dues obres Que posseexin la
Pessencia
de
la
xi
mateixa quantitat de quid i m_antinguin la
el primer, que els quadros de que parlácona

estudi

cipal

m

VeM

un

pública..

facultat padilla

-

L'exposició Joan Colom,

representa un
treball que per si sol sería adral.
rable, peró que no el podem recomanar de
cap manera, pera ue molts estudiar-len tre
bailar:en, creguts que Podrien conseguir els
raateixos resultats i després no voldrien
ereure, per més que se'ls digués, que allí on
ha pujat
Colom_ només s' hi arriba amb
volada del geni. El gran pintor catal á ha
posat treball allí on els altres posen facllitat,
peró al cap dé vall tant ell com. els altres no
hi troben més del que el do natural regala.
COD3_ si aquest do 1 aquesta voluntat pel
treball no fossin res, el Colom la volada del
estudi i

un

-

qual segu_im amb els ulls, té una intelrli
gencia de primera classe que oil aplica a la
seva professió de
pintor. Mercés a aquesta
qualitat, el seu do i el seu treball s' apliquen
tot el que s' allunya de lo vulgar 1 les seves
visions ja prou liuminoses de si m.ateixes
contener_ de més

a

gencia humana

que

més la llum de
no s' ha de fondre
confondre am.b la llum.
del dó natural
que té sempre valor independentment deis
coneixements i demés mérits intel-lectuals
de l'artista.

nipropia

Per acabar d'una vegada, direm que els
paisatges que l'exposant ha portat de Tarra
gona senyalen en la carrera artística del
mateix i en el rnoment pictórie catará actual
una veritable raaduresa. Hera sentit
l'opinió

autoritza,da de les persones conapetents en
aquesta materia i tetes dejen el mateix: Ca
talu.nya, está en plena 1 assaonada produeció
artística, parau.les que nosaltres suseriu
riera a ulls cines.
Un públic numerós visita les galenos del
Faianç Catala, haven.t sigut adquiridos
pelones de les obres exposades; lo qual prova
que el famós moviment pietóric eatalá actual
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está solament madur en
ránima deis
artistes i deis crítics, sinó en la del
públic,
qui es llença cada día més a
l'admiració
per les veritables obres d'art,
allunya-nt-se
de les falses belleses que fi.as avui els veliz
artistes catalans havíen encolomat als cata
lans incautes, els quals no ha,vent conegut
les resplen.dors del art Únic i etern
no sa
bien el que compraven i omplien les parets
de la sumptuosa llar, arab quadros que eren
seg,ons paraules del difunt pintor
Nonell,
diplomes de bestiesa firmats pel mateix
autor de l'obra.
Rebi J.,es Arts 1 els Artistes» organitzado
ra de l'exposició Joan. Colora, la
riostra rnés
coral enhorabona per l'éxit obtingut.

De il'ás
fi
Creiem de gran

la

publicació d'aquest

d'011é-Laprune,

dia

una

afirmació nacional.

en

josep de Maistre,

qualque
constitucions polítiques
en

part, que les
o
les lleis fonarnentals escrites no son al
tre cosa que títols deciaratoris de drets
anteriors.
Jo em sento ternptat de dir que tota
ciencia és un conjunt de formules decia
ratories de ço qui és. Peró en tota cien
cia, abans de declarar o per declarar ço
qui és, es pressent, s'endevina, es repre
senta go

qui

va

a

establir-se, si és possible,

de .mostració o comprobació; després,
trobada la fórmula precisa, es fa un

per

ja

esforç

nou

formar-se

per
una

depassar-la,
prova de
idea anticipada de go qui
es

és pas en estat d'esser deciarat exis
tent. La fórmula declaratoria, en tot
ordre de coneixements, és positiva; la
no

cbncepció endevinatoria,
anticipació no pot
una

és,

en

certa

part,

ginació.
En filosofía,

un

per raó d'esser
esser

positiva:

producte de l'ima

.

com en

tot. la imaginació

té aital representació; peró, té encar
altre ofici molt més important, car

PaCompleix fora; sino

dada.

Barcelona

es va adonant de
l'excelsitut
artistes i aviat se sabrá que Cata
lunya, posseeix una veritable cohort d'
hornos qui amb el pinzell li pintarán una
fama universal i eterna.

deis

FRANCESC

PUJOLS

eláiifllesofrIa;

en

alet

especulacions rnetafisiques,

les

L'acte,

tal,

escapa a l'imagina
L'ésser, com a tal,
l'irnaginació: és indivisible.

com a

ció: és indivisible.

no

escapa

el cor rnateix
de la L.iencia. Abans d'examinar alió que
són en filosofía les hipótesis, les grans
síntesis, els sistemes, en una paraula,
tot alló qué hi ha de perillós i aventurat

estu

diem la part de l'imaginació en açó que
la filosofía té de postiu.
Es restringeix massa sovint l'imagi
nació unicament a concepcions d'ordre
sensible. Tot alió qui és un fenómen és
imaginable, i fenómen no és pas tan sois
alió qui és accesible ais sentits, és tot
alló qui dura, és a dir, tot alió qui té
una durada successiva.
En una paraula,
no és pas tant sois propiament
fenómen
i per tant imaginable, ço qui hi ha en
l'espai: ho és axil: mateix ço qui hi ha en
el temps.
Dés que té lloc una successió d'insta.nts
hi ha moviment, no desplagament en
l'espai, sino desplaça_ment en el temps;
hi ha en el sí de go qui dura, qualque
cosa de divers i qualque
cosa
una, un
seguit coherent i contínuu de punts
distints els uns deis altres, aquest,
l'altre; i entre l'un i l'altre un "loc.
Es aquest mescla del divers y del
mateix ço qui constitueix el propi carác
ter del moviment, i de tot ço
qui és
tal, pot haver-n'hi imatge.

un

en

a

L'ésser, prés

en

sí,

no

comporta ni pas

futur, car ésser, en sí, no és esde
venir.Esdevenir és una disminucicy d'és
sat, ni
ser.

zill,

L'acte que dura
és

una

no

és

pluralitat,

un

acte

una

sen

successió

a>_

Soup,--ef(-7-sonsord:
Rambla deis Eaftudis,

núm..
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d'actes. L'ésser qui dura és l'ésser qui
ssdevé;és l'ésser qui comenga i es desen.
rotlia; és, per tant, l'ésser qui en lió de
tenir tota sa vida reunida en un, con_
centrada
vament

11P

LL„..9r(j.1

u

e-

és progressi
vol esser. I 1 eus
de Pacte i de l'ésser n'es pos

qui pot

o

com

sible

qualque imatge.

Allavors hi ha

metafísica,

un

ús de

l'imaginació

hi ha una imaginació
racional. Anomeno imaginació racional
a la qui treballa en el domini de
la raó,
sobre l'objecte mateix de la raó, i sots
la inspiració de la raó, per la raó.
Es certarnent la qui acornpanya
percepcions de la conciencia. L'interior,
propiament dit, es Pacte; peró l'acte en
un ésser successiu dona lloc a
fenómens;
succeeix que en el moment que l'acte
és percebut, i amb l'acte i en Pacte, l'és
ser qui promou,
aqueixa conciencia de
la realitat present, s'acompanya de la
percepció d'una diversitat i d'una suc
en

car

cessió,

i tal percepció té la seva imatge.
L'imaginació pot representar-se així ma.«

teix la vida interior.
res

que

ja

Fins

aquí

l

hi

hi

no

en

pot modificar i variar les circums
tancies a gratscien_t;l'imaginació disposa,
coordina, agencia acíúeix. os moviments
físics i composa així rnateix una mena
de drama—qué clic? un veritable drama,
car tots els aitres son fets sobre el
tip-1-1,4
d'aquel'. Els esdeveniments exteriors
venen a mesciar-se a
aqueixos esdeve-7
nirnents interiors, i encare venen a
vors

complicar-los, pero, en si mateixos, I'
arribar a
estat de pensarnents i senti
ments, aquestos tenen per llur
lti
plicitat, per liur continuació, per Ilur'
successió, una virtut dramática; és l'e'
qui, en realitat, és concebut amb

tenor

llur

imitació,

drama,

no

car

entra

l'exterior

en

no

eh l més que

afecta al
a condi

ció de retenir quelcorn de Pacte, i en go
qui és exterior i accessible als ser tits
com podem trobar-hi Pacte, si
la cons
ciencia cPacció no'n dones la primitiva
viventa idea?

L'imaginació ha arrelat de

certa

ma

nera en

Pacte mateix, Es veritat que

Pacte

en

sí u

ment

Pimag-inació

rnenar-lo,

orUd

PTP,T

no

sigui. Peró té el
poder,
l'absencia de les percepcions,
de reproduir ço qui ja no hi és. 1 alla
posa

i al

escapa;

peró és

prec.sa

qui permet no
nomenar-lo, aquella el
ço

-r--(Té•

172D "In
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únic,

punt

en un

ço

aquí

seas

filasafra

fanissim estudi
un deis mes elegants mes
tres d'una filosofía tradicional renovellada; conté
una rei
vindicació imaginativa que entre nosaltres és gairebé

Diu

entitat que s'ha emprés la res
tauració de la divina bellesa a la nostra pa
tria, pot llençar un e-1:ft de victoria i els
membres que la formen, soldats del terrible
constant Ivo Pascual que vetlla sempre,
podem batejar amb el nom de Colom una
de les més sorolloses batalles gu.anyades a
l'enemic, que recula espantat i ala desban

s11-b8)11.9:weedthsistemes,

qa&

en

oportunitat

ta herbica

1651,mal-{fin

de les euncepcians

Feb rer 1 913t 1

----

dtets),19/cs
2zu

banquets

Ea 3EEE

57,11

Feb' 1913
gubjecta a ses propies lleis:
dueix una rnultiplicitat, una

CAT.ALUNVA

hi introdiversitat
representable,
ádhuc
sensique el fan
és
un
sinzbol.
Considenom
ble• Tot
rerri-ho més d'aprop i veurern que eo
qui és simbólic és el concepte mateix de
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que el concepte de eo qui és superior i
trascendent és no tant sois simbólic, sino

també

analógic. Aixó

val

la

pena de

en aquests no pot autoritzar la res
tauració de Iletres i formes caigudes en

fins

desús, rebutjades

per la

tradició,

con

traries a lleis fonétiques ben vives. La
solució fonética és força sovint imper
O LLE.—LAPRUNE.
fecta per ser molt rn_és gran el nombre
veritablement
interior,
i
és
Acabará.
qui
de sons que el de lletres per a represen
tot alió
tar-los, a mes a més de ser causa de
pertorbació la lluita entre formes foné
tiques dialectals contradictories.
Els rnembres de la Ponencia ortográ
fica de l'Institut i Finstitut en pie han
arribat a un compromís entre 'aquests
criteris igualment científics, resolent-se
Ifila.sl'urli'-at.
tudeatallans
més els
en cada cas per la solució que
concordava
o
pel
criteri
que
amb
més
l'Institut
d'
Estudis
Catade.
l'Institut i el ternps que haura de pas
Quan
pugnava
per
sostenir-se
adins
del
Filológica,
força
sar de luna a Paltra.
lans va constituir la Secció
sistema
que
del
conjunt
anava
resultant.
d'escoles
que
en
Les Normes ortografiques aquí dona
la çliversitat de criteris i
No han pogut oblidar que, en la imita
tota mena de textos ca-;
des
no són totes les que foren posades a
publicació
de
la
talan_s s'expressa per les normes orto- deliberació i estudi: són les que després entre diferents formes dialectals, la me
gráfiques més variades, encara se reflec- de 'largues deliberacions han arribat á trópoli té una gran influencia en la for
de l'Insobtenir el sufragi favorable deis quatre mació d'una Ilengua literaria, ni han
tía en les rnateixes publicacions
menyspreat el valor fonétic de certes re
tenía
quints de membres de l'Institut. El res
titut. Cada impremta i cada autor
gions que distingeixen lietres confoses
pecte del seny pregón de la nostra lien
les seves exigencies i encara que dues o
en la
pronunciació de Barcelona. No
gua i de la seva tradició literaria ha ins
tres orientacions generals anaven consempre
han pogut ni han cregut haver
solidant-se i en part compenetrant-se, pirat als membres de l'Institut d'Estu
se
de
substraure
a consideracions senti
preveure's un acord espontani. dis Catalans els subtils sedaços per on
no podía
mentals
que
neixen
de l'actual Fluita en
creien que podía passar-ne pura la flor,
La creacíó de la Secció Filológica d'ala
producció
literaria.
quest Institut implicava ja naturalment aixís com la conveniencia patriótica d'a
III. Per aixó al girar els ulls enrera
l'existencia d'un centre especialitzat firmar una norma nacional els ha impo
considerar
el camí que hem fet no po
d'estudis que havía d'esdevenir el nucli sat a vegades el sacrifici del propi i per
dern
de pensar que en les dis
estar-nos
iniciador deis treballs per a la redacció sonal criteri.
cussions
de
l'Institut
per la formació d'a
II. En la recerca deis motius fona
de normes ortográfiques comunes a toquestes
normes
ortográfiques
s'han re
mentals que perrnetin fixar cada:una de
tes les Seccions i per a totes les publicacompendi
gistrat
en
totes
les
opinions
cions de l'Institut, i la Diputació de les normes ortográfiques, se troba el ca
en
lluita
que's
regiren
en
Factual
pro
Barcelona al crear-la hi assenyalava ja tala atret per criteris científics diferents
ducció
literaria
de
Catalunya.
i ben sovint contradictoris. Els segles
entre altres aquesta missió enlairada.
xrv, xv i XVI van deixar-nos una tra
pensament
va
impo
enunciat
el
Un cop
evidentment
era
pos
dició
literaria de grafíes generalment
sol:
sar-se per si
sible, en l'estat present de la producció admeses, que foren :graciosa expressió
literaria catalana, arribar a la formació del seny de la nostra 'lengua, fácil i
de normes ortográfiques fonarnentals constant en els registres i diplomes can
cillerescs,un poc rnés difícil de collir en
que donessin una solució nacionalment
tre les errades i extravagancies deis es
nombre
de
qüestions
su
acceptable a un
criptoris privats. L'origen etimológic de
cos
de
doc
ficient per a constituir sólid
les paraules imposa solucions en la seva
trina.
transcripció gráfica d'una força científi
realitzar
L'Institut va disposar-se a
les al
ca indiscutible en la riostra i en
aquest treball amb l'intent
en les seves
publicacions. El procedi
tres ilengües romániques. Una tenden
ment seguit
cia natural mou l'home d'estudi a dei
demostra un 'gran seny,
una fe tranquila i una ferina perseveran
xar rnarcats a la paraula escrita els va
cia. Elements de les Seccions Histórica
lors fonétics deis sons fins allá on la
i de Ciencies s'agregaren als individus
seva expressió resulta possible.
de la Secció Filológica per constituir la
Cap d'aquests criteris, peró, té una
científica prou gran per a impo
aquesta,
partint
valúa
Ponencia ortográfica, í
del programa de qüestion.s proposat per
sar-se sempre que's troba en contradic
un deis seus rnernbres de fa molt temps
ció amb els aitres. La tradició literaria
d'estudis,
acreditat en aquesta mena
co
no fou sempre constant i queda compro
menea una 'larga i acurada deliberació,
mesa per una admissió servil de formes
acabada arnb la publicació d'un primer estranyes en els segles XVII, XVIIIi xrx,
projecte, deixat per algún temps a non sense comptar que existeixen Ileis vitals
estudi deis Ponents. Tres redaccions d'evolució de les liengües que impedi
successives foren el resultat deis nous ríen avu.i a qualsevol "lengua parlada
UrisEinDEa
[-Pir-kaftHe--EJ o Zillida
trebajls abans que la Ponencia presen
Padopció absoluta de formes ortográfi
tes. les Normes a la deliberació de l'insti
kieieu-12 abans d'adquirir cap ala marca I la adoptareu
ques corrents a l'Edat Mitja. L'etimo
tut en pie. Un reglain.ent aprovat a pro
logía no sernpre és tant precisa com en Agent general a Espanya 3. 111-7-yril
pósit estableix la forma de les votacions els mcits que:vénen delgrec o del "latí i Curial, 6l9.-BARGELONA.- (vora del P.
de Gracia).

Normes

profunditzar-ho.

Ortográfiques

•

-
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No sois hi han trobat

defensors els

diferents criteris, sinó els sistemes más
generals fins ara. L'ortografía que po

la

z.

na,

mençar per

les

l'instauració de grafíes

más
i ha anat per

directament fonétiques
feccionant-se amb la restauració de for
corrents

mes

en

els

nostres

clássics, la

darrera d'una vocal, Pabsencia del
s'indicará escriviet una dieresi sobre
Ex : reina, reiisós, raimet, raim, heroi.--

cament

va

diftong

el seu más alt valor en el
respecte
de les formes tradicionals, la que
va co
saya

1 Febrer

reix, menysprei. Excepcions.

Excepcions.

No s'escriurá i sinó

terminacions

Ex.:

z:

-zsme,

I. Dins
-sial.

increíble, egoísme, panteísta, tenuitat;

II. Dims les terminacions deis verbs pertan
yents a la tercera conjugació. Exemple: agrair,

Ileng-na el nexe mpt. Ex. exempció, redenip_
ció; assumpció;
consumpció, presumpció,
exemple, pronple, redemptor, peremplori,
sumplués, presumptuds, consumpliu, contensp.
tibie, així com templar i compte, comptar (en
francés compler), peró contar
narrar, re.
treure (en francés conter).—En
els altres c.
sos, s'escriurá n : ta-car, enrarir, encés, en_
cercar, concepte, content, enterbolir, interior,
empe7ita, etc., etc. Excepció : conste (cast.
conde), temía, zmprenzta.
En fi de 'mi-aula, s'escriurá tx dins els pocs
mots com despatx, esquilx, els derivats deis
quals presenten tx (despatxar, esquitxar). En
=

generalització de signes nous i de la su
pressió de tota mena de lletres mortes,
totes hi han tingut ferms defensors que,

influir, influiré, influiría, obeins, obriu, cons
litzeit, constituida; III. Darrera deis prefixes
co- i
re-.
Ex. coincidir, reinspreszó. Peró
reix, reixi; IV. Darrera d'una vocal que por
a un acecen t gráfic. Ex.: continúi, estudií.

reduides les diferencies técniques, han
sostingut la resistencia en aquell ordre
de raons sentimentals aon se ve a parar

S' escriurán amb /doble (pronunciada l-1-1),
no sois els mots com ca-rre-tel- la, pot-xi-nel.lí,

e, o, u, i g darrera de i. Ex.:

pronunciar se el dit só,
sinó en tots els mots ertidits que en llatí pre
senten // (o en grec ia:),—mots en els quals la
transcripció tradicional catalana (pron. /+/)

goig, bolg,

más radical que

no

algunes vegades
ortografía.

en

recula

davant de

la

l'adopció d'una sola

I si havent-se escoltat tot i sospesat

i

discutit, ha arribat l'Institut a un con
junt de solucions harmóniques ?per qué
no haudem d'esperar que servís per a
-

els catalans lo que s'ha fet tenint
-presents tots els criteris i.els sistemes
generalment coneguts a Catalunya? El
que trobi en aquestes normes solucions
en contradicció amb el seu pensar, con
sideri que altres, pensant com eh, s'han
trobat davant de raons científiques tant
sólides que abans de consentir-hi eh l ja
hi han consentit.
Es indubtable que hi ha en aqueixes
tots

ortográfiques

seny que va
afirmant-se i consolidant-se per si sol
entre mig de la más gran diversitat de
normes

un

formes, desde molt abans de crear-se
l'Institut, com subsistirá i Se consolida
rá más

havia

encara

d'aquí endavant. ?Perqué

d'oposar-se ningú

sigui a l'interés

que bou catalá
vital de la nostra llen

gua de vestir-se amb formes

consagrades

i definitives? L'incoherencia i la diversi
de normes ortográfiques posa avui la
'lengua catalana en condicions d'infe
rioritat per a triomfar en la concurren
cia amb les altres llengües romániques.
Posem-nos tots a escriure el catalá
amb la rnateixa ortografía, i haurem
augmentat en una mida quasi bé incom
mensurable la escassa facilitat que avui
no té el poble per a apropiar-se'n la seva
expressió literaria. ?Qué val davant d'
aixó l'escrúpol d'un criteri filológic, que
aixís com aixís ja fou tingut en compte?
Ningú podrá considerar-se en perdua a
l'abandonar les pobres personals origi
nalitats per adoptar la pompa escrita
d'una llengua igualment usada per tots
els pobles de 'lengua catalana.

tots

en

els

quals

encara

sol trobar-se

sól

reemplaçada

castellana 1 senzilla;

per la

són,

tránscripció

altres,
allegorítz, alliteració, allocució, alloírdpic,
allucznar, alludir, apenar, bellíces, cancellar,
capillar, cavillació, clluia, circunivallació.
collaborar, collapsus, collateral, collaczó, co
llecia, collega, collegi, collisió, collocar, colla
qui, constellació, cristallografía; destillar,
ellipsa, emollient, equipollent, excellent, expel
lir, filoxera, flagellació, follicol, g-allícisme,
illícit,
idillí, illegal,
illustre, impellir, installa
cid,- íntelligent, líbéllula, malleable, maxillar;
nullita,t, osci
metallurgia,
llar, pallad,i; paliatía, Pallas, palli, parallel,
parallaxe, p9llen, Pdllux, pullular, ýusilla
rebellió, repellir, stztéllit, sibilla, síllaba,
sinallagmátic, sollicitar,
vacillar, velleitat.
Peró mentre no es convingui a representar
lá. / palatal -altrament que amb el simba' 11
(Ex. : aquella, aixella,- sella); la 1 doble será
tals

entre

-

escrita intercalant
carretel la,

un

potxtnel-li,

punt
col-

entre

les dues

:

leg-i, intel ligencia,

ecétera.

tat

.

•

b, pi m : s'escriurá constantment
cimbre, tomba, ombra, combustible,
embenar, imbibíció, am/'le, pámpol, rompre,
compadir, emparar, emplujat, impunit, im
piadós, commoure, conmensurable, conmutar,
emmalaltir, emmagatzemar, emmirallar, cm
mens, inmortal, immeclial, immersior, immis
oíble, imminent. immunde.
Davant de f : s'escriurá- per regla general
m.
Ex... : cámfora,ánsfora, ?mitin, linfa,
ninfa, triomf, ansfibi, amflteatre, sinfonía,
emfátic.. Excepció : Els prefixes con-, en- i in
(que canvien la n en m davant de b, p im)
conserven la n davantdef : confegír, confessar
confiar, confondre, contraría, enfebrat, enfei
nat, enfortir, enfosquir, enforcar, enfredo
rír-se (peró ernfátic, enfisema., emfrag-ma),
inflar, infant, infnit influent, així com inferís
inferior.
Davant de n : s'escriurá n o m (no mý) d'
Davant de

m.

Ex.

:

-

,

La i asil-lábica darrera de vocal no s'escriu
ráy sinó i. Ex.: aire, daina, rainza, empanar,

escairar, remeí, reí, reina, meitat, noi, almoi
nd, boirós, avui, cuina, cuiraca, buidar, creía,
duia,1202a, remeiar, baioneta, joiós.

'Quan

una z

asil-lábica

o

átona

una

z

precedida

tónica

no

de vocal
accentuada

no

es

gráfi

acord amb la

pron.unciació.

Ex.

:

ennuvolar-se,

ennegrir, connivencia, innecessari, innovació,
innat; conel?mna, indemne, solemnial, amnistía
columna, damnació.
Davant de c i 1: s'escriurá mp en els mots
presos del llatí els quals presenten en aquesta

1913

els altres

s'escriurá

cosos

darr-era de a,

maig-, faig, raf,
batey, oreig-, sacceig, trepig, des,
roig, fuz,(T, puig, enuzg, rebuig.

Quan, per les regles d'accentuació calgui
gráficament una a, una e oberta o
una o oberta,
s'empleará l'accent greu; en els
accent águt,
altres casos, s'empleará
accentuar

S'accentuarán els oxítons ácabats
tónica

o

d'una

n.

en

vocal

seguida d'una s o
replá, café, diré, cosí, alld,

vocal tónica

en

Ex.

:

carbó, operts2, francés, dizués,formós, com
prén, enchz. (En canvi : ex-tens, carbons,
infe.rn, animal, animals, sonar, direm, don
mim, diress, dermiu, museu, servez, remece.)

pai-óxitons

S'accentuarán els

acabats altra

seguida o no d'una
s o d'una n. Ex. :fácil, fácils, dipter, dípters,
próleg, exámens, anávens, anáveu, diríens,
rnelat que

dirieu.

en

(En

vocal sil -lábica

__par-é;.a.1,2"es, casa, cases,
Cequen, savi, savia, stzvis,

canvi:

cerca, cerques,

sa

ing-enu, ineenuat, ingenus,
ingen ues, anessis; aneSsin, amares, anaren).
S'escriurá g i no j davant de e, z. Ex ge;;5
dre, geniva, geografía, ginebreda, girafa,
marge, ingenu, gastralgia, sacniiegi, menees,
mengivel (en qué la lletra 1, representa el ma
teix só que la Iletra j en jaspi, !ove, jura,
gorja, menja, menfoteja); —aventatge, melge,
rellotge, viatgen, viatgin (en qué les lietres tg
representen el mateix só que les Iletres lj en
lletja; lietjor, viatja, m'alfar). Excepció. S'es
criurá.j davant de e: en els mots jejúnu,m, je
rarquía, jereglíiTc; jeure (forma secundaria
de jaure), majes/a-1, en els nexes-jecc- i -jetc
(Ex. : objecció, projecció abjecte, adjectiu,
confectura, infectar, trajectoria) i en el nonas
propis _jesús, Jerusalens, Jereníes, Jeroni,
Jeová
mes, moro, moros,

,

La

partícula copulativa provYnent

junció

malcnent
y

de la

llatina el, que els antics escrivien
e

(jo

e

tu),

será escrita í

con
nor

(je i tu),

nó

(yo y fu).
Les

plosives

finals són

representades adés

d,
adés per c, 1, /5:
S'adriaeten lag-, la d, i la b finals

per g,

erudits que en

'latí

:presenten g,

en

els mots

d, b, .(c)

en

12,) (Ex.: esdfag:, prdleg, dífieng,
els mots
ácid, ríg-id; monosil-lab,' ve-b) i
popuiars els étims deis quals tenen g, d, bCci
Ex.: liarg-, de larg-us, verd de viridis, barb (de
barbus) fen.t-se, peró, excepció deis nonas-que
grec

a,

en

en

ilatí terminen

en

-nudo (Ex.:

amplitut, beati

amplitudo, bealitudo) i del motá po
troba precedida
pulars
ciae la plosiva
d'una "vocal accentuada -(Ex.:'htinsit de Azáni.
tul,

Ilat.

en

es

-asad
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dus, fret de frígidus), i tenint-se en compte
que, en tots el casos, scescriura amb c i no g
persons del singular de Pindicatiu
la primera

present (Ex.:vak, vinc), Seg-u.int l'ús general,
cab (de cabre), sczb (de
s'admet també la b
rebre)
(de
i
reb
sabe-r),

47

duda) pot (poder), put (pudín); no solarnent
d-rap (arraper), xop (xopar), Josep (Josepet),
sinó cap

(cabo/a, acabar),

cup (cubell),
(lloba), estrep (estrebadcz).— Ercepcions: de
magog-, pedagog-, zigzag-, buldog-, sud i alguns

propis com. Alfred. David, Nernrod,
Bagdad;
les tres persones verbals
cab, sab 1 reb, adob, rob, club, nabab i alguns
noma propis corn Jaceb. Job.
norns

Madrid.

—

.

b

En virtut d'aquesta Norma:
Darrera de consonan.t: s'escriurá g, d,
I.
finals o c, t, ý finals en el masculí, en el pri

mitiu

en

o

(colpir).
TI.

Darrera de vocal

accentuada: Com

no

anterior; així, prddig (prddiga, prodi
en
gar), sacríleg (sacrílega, sacrilegi), cataleg
(catalogar), analeg (análoga, analogía), cen
trífug (centrífuga), caralag (cartilagin5s),
el

peró

cas

intrínsec

(intrínsica),

estdmac (estoma

cal), áulc (única);—acid, arid, avid, candid,
espléndid, estzipid, _fiad, insípid, etc. (ácida,
árida, etc.), dxid (oxidar), per6 lícit, decré
pit, in.?dit, explíczt insdlit, parasif etc. (licita,
decrépita, etc.), tímit (limitar);--monosil-lab
(menosiblabic), hídrefob (hidrófoba, hidrofo
bia) arab (arabio), perófitántrop (filántropa,
filantropía) príncep (principal) —S 'exceptúen
bui? i els

Inforrnació

l'indicatiu present, segons que el

femení, els derivats o l'infinitiu presenten g,
llarg,-. fem. llarga, der. llar
d, b o c,
allargar), alberg- (albergar), sane-,
(sang-onds, sangowra), fang (fanguera, fan
gds), oblong- (oblonga) peró arc (arcada),
blanc (blanca, blancor, emblanquir), blavenc
(blaveuca);—verd (verda, verdor), covard (co
yarda, covardía, acovardir), llard (llardds,
enllardar), sord (sorda, sordejar) perd (per
dre), per() fort (feria, enterar), cobert (ca
ber/a, encobertar), tort (torta), surt (sor/ir);
—verb (verbal), superb (superba, ensuperbir),
zalb (balba), per() esquerp (esquerpa), colp

rnots

en

-ec

rnanec, carrec, trafec,

rústec, rdnec, rénec, feréstec,
Darrera de

vocal

Domenec.

accentua.da:

S'escriurá

p; així, no soIament sec (fem. seca,
sequedal), ric (rica, riquesa),
assecar
&m'o (iniqua, iniquitat), sinó manyac (manya-ga, anzanyczear), grec (grega), amic (amiga),
feixuc (feixug-a), foc
groc (groga,
solament dret
(joguina);
no
(foguera), ßc
(tire/a, dretura), nelt (rié/a, -netejar), petit (pe
tiza, petitesa) bat (batre), permet (permetre),
sine) fa! (fada, fador), blat (blader), fret
(freda, 'redor), mut (muda), nebot (neboda,
nebodet), paret (aparedar), set (assedegat),
pensat (pensada), sentit (sentida) perdut
sempre c, f,

der.
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Una eleek d'avl dvarralle

La actualitat política d'aquesta setmang
ha estat la mort d'en. Moret. Es forcosa la
clemencia amb Phome que acaba de
culpem., dones, exclusivament el seu temps,
anab la seva horrible cursilería oratoria, la
seva ina,nitat política, la cançó enfadosa d'un
patriotisme que es proclarnava en tota ocasió,
com un ripi, la intriga deis recano_brons su
plintels grans movim.ents col-lectius, el fetit
xisme a ulls cines del 'libre d'importació i la
conferenciad'.A_ten_eu per comptes de la acti
va capacitat cultural, la dispersió
yergo
nyosa de la voluntat.
L'home que acaba de morir .ha tingut la
grandesa, deis representatius. Perque
que pateixi una feblesa individual, es gu.a
nya de l'oblit, pero el que arriba a sin_tetitzar
la febles.a d'una época per adhesió o silenei
de les febleses de tots, pot anom.enar-se gran.

La Diputació provincial ha pensat dotar
el Liceu Filarm_ón_ic deis elements precisos
per crear i fer funcionar l'Escola Catalana
d'Art dramátie9 que aquest será el nora que

'morir;

L'ha fet gran el poder d'atracció, aixó és,
un

dó de

simpatía,

una

qualitat

morbosa de

medium. En Moret fou un home simpátic a
Ja gent de 1' Espanya del seu tem.ps; 1
resten, cora una supervivencia,
encare

es-banyols
homens qui tener__ el cares
de la Espan.ya d'en Moret; i aquests homens,
han de creure que mor amb en Moret ço qui
era el fons substancial de la seva Espanya.
Amb ells, es doldrán també especialraent
de la mort d'en Moret, en Maura i els poes
separatistes de Catalunya. En Maura perque
contava amb en Moret per seguir pesant en
escapa; i els poca separatis
la política que
socia de «grops dinámics» i nitres madu
res, perque, si mai dintre el seu cor arriba
Mori Espanya
era impossible
ren a dir:
que ho diguessin sino és en el sentit de
la falsa Es
ori la Espanya d'en Moret!
panya que, aMb en Moret, és morta, ara sen
tirán que un m_otiu de vida se'ls allunya.

tes-,

—

—

—

portará.
No hi ha encara el programa fet ni els
professors senyalats. Podara dir no més,
que la direcció aniráa cárrec de l'Adriá
Cual i que per l'organització de la nova ins
titució scha creat un Patronat form_at del
president i secretani del Conservatori, don
Antoni Bastinos i don Rossend Menta, res
pectivament, del president de la secció de
declamació don Josep Cena i deis diputats
provincials senyors Bartrina, Durán i Ven
tosa 1 Sansalva,dor.
Hi haurá tres cursos: en el primer es do
narán lliçons musieals 1 de gimnasia rítmi
ca. •S'in_dica, a en Llongueras 'cota a -profes
sor
d'aquest cura. No cal dir que aquest
nom haurá de caure bé.
En el segón cura hi haurá ensenyánces del
gest, lliçons de declamació, d'in_dumentaria
teórica i. historia del teatre.
En el tercer cura s'ensen_yará indumenta
ria práctica, conjunts escénics i estadi dc
obres completes amb tots els elements de
teatre i es reunirán totes les ensenyances de
la

carrera.

Ademés de director, en G-ual desempenya
rá la cátedra de declam_ació i explicará l'his
toria raig-eval i del ren.aixement. L'Ambrós
Carrión explicará el teatre clássiez
Sindica a en Pom.peu Fabra com a pro=
fessor d'una, altra assignatura, 1 a un distín
git primer actor com a un altre .catedrátic
de la nova institució.

—
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Obradors
Warz.etera

Aigues hipertermals, de temperatura 6()0, alealines,
natat-sódiques. Sense rival Del re-amatiisme,
les afeecions del estáTmE0-119
de

reputació universal,

les duen
rihr,a
molt

tots

no

els distintius ab

venen

el

nom

12/15, 15/20, 30/40
Els mes rápits i

RIbas, 279

de

(s'Ac,--.RERA)

económics

Tel5fon 8.250

neumátics.

la elnlbetes

Telegrames

embotellades lles bote

1 Telefonemes

-pendre admitint

idntioues

com

artif-Pcials que s'ofereixen
fents imaczina.ries que

en

no

a

les

aquest

mes

son

no es

nostres
mereat

d'hotels i ambulancies

Franca:

a

de

correus.

GruDes marina, de 6, 15

h erre:

i 30 HP.

marques de

fábricae
DE VENTA EN TODAS PARTES

E.4,11;

de

'/,

de 1

1 de 3 tonelades i servei de

Sucursal

aigues d'altres
noms

transports

Per

sor

(PAPAS)

fts

sa

nitaries.

deixin

amb

mes

gers, servei de coldegis i

AtIamobs- BARCELONA

de laSoeilet1-.-It

per tal que

els

essencia i

camions, 15/20 y 30/40 HP.
Pera transport de passat

vichy Catalán. Cridm la a,teneió deis consumidors,

partieu..larment deis malaits,

de

Chassis per ómnibus

bicarbo

-fetge9 melca. Aquestes aigues,

mes es

Chassis de turisme de
y 45 HP.

Barcelona:

a

origen.

Per c,anots -de

reereu,

passátgers,
serveis de práctics de ports
salvarnent de náufregs 1 au
transports

de

xiliars de barco de pesca.
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Ajuntament de Sarria, Secretan i
Esoanyol de Govern municipal,

Advocat, Secretari del

D. JOSEP
Enginyer,

MOBILIARIS DE LUXE
CLÁSSICS I MODERNS

EN ESTILS

Mi

Professor de

del Primer

Congrés

va

Economía Social a la Escola Provincial d'A.rts
de Barcelona.

volara. de 452

'págines,

4'50

i

Inesss-•tes kenvzaclern

de la Aduana,
Demani's al Centre de Administració Municipal, carrer
Llibrerles i ala Adminie,tració de 0..mr.a.rentyA, Muntaner, 22; baixos,

()deis

at

3, enti.: Principals

INTERIORS COMPLETS
.03ITISRO

1

1,4

V1‘

SECCIÓ COMERCIAL

mr-imaiwili

lATURAU:PURGPINTE-2

MOBILIARIS
EXTRAORDINARIAMENT BARATOS
Recomendada por las Academias de Medicina de París y Barcelona,.ete.,. etc.

sk

METAL-LISTERfA

LÁMPARAS

DIPLOM74.5
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Y

IVIEDALLTIS
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PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

—e›

•

OBJECTES

vientre, infartos crónicos
Combate eficazmente la constipación pertinaz del
del estó
del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes funcionales
calenturas tifoideas, conges
calenturas,
depósitos
biliosos,
e
intestinos,
mago
obesidap
amarilla,
escrófulas,
tiones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre
(gordura); NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía de
con
el es
del
'Dr.
Llorach,
xigir siempre en cada frasco la firma y rúbrica
imitaciones y substituciones.
udo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de
FARMACIAS, DROGUERÍAS Y DEPÓSITOS DE AGUAS MINERALES

D'ART

legitimidad,

PARQUETS PLEGABLES (PATENTATS)

—

VÉNDESE

—

EN

á'mínistración: Calle

Cat5.11anva9 7
Obra,dots: Conseil de Cent, rilx;m, 397

Despatz: Pina,

BlIagatslms

de

Estabilment Tipográte

1

Nadie debe estar

en su casa

sin

Clortes, 64a
una

e

botella de agua

Ba2,..e,ELenz.z_

Rülnat

[araGh
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Garrar de Muntaná, 22 BARCELONA,
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