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Pot-adquirir-se

en

aquesta Administració.

varis aspectes, peró

en

som

dotats, que del cor mateix de la
repetida agonía en treiém altres
vegades una renaixença. Sem

talment
nostra
tantes

blem posats al mon per desmentir qual
sevulga llei d'economía social portant
que les vares activitats d'un poble pro
gressen o es decandeixen alhora, ja que
aquí la força de renéixer pot sempre
més que cap força matadora.

mitjant sigle xix, i ja alguns
anys abans en plena época de revoltes
polítiques, perclurant encara el vergp
nyós flagell del contrabán i de ladesrno
a

ralització aduanera, cohibits peis obs
tacles aranzelaris, en mig de tot aixó
que va ser una de les agoníes més greus,
els nostres avis ens assentaven el patri
moni industrial, treient en bloc del Ilur
treball la manufactura íntegra: els caps
i els braços, el material i la técnica. Era
una

renaixença

de les virtuts de pau i

d'honradesa aixecant-se neta d'entre el
bassa.1 mateix de la sang i del frau, i el
que

prepara.ció.

„

La vida de la nosira terra fa l'efecte
cPun seguit de revivalles. D'anys
que nosaltres mateixos anem deshau

Cap

(Acabará)

Mons,

ptese, trím.. 3 lit&Le
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Normes
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avui

som

ho

devern, podríem

dir

imrnediatament, a aquella revivalla.
Una altra renaixença fou más enda
vant la Exposició Universal. Manifesta
ció, que, com altres semblants aquí a
s'arriba a aclarir mai,
casa nostra,
no
immediat d'
ern sembla, si són síntoma
material prosperi
un sobreiximent de
tat.

o

más que aixó, són una
del nostre gen.i de revivalla, vull

si,

pitrada

encara

dir que un no asseguraría massa rotun
dament que esdeveniments corn aque

Exposició, más aviat que no
directa incorporació d'una bona

pas la
anya
d'altra
ri
da, no fossin una forma
nostre
aixe
quesa más espiritual: la del
labrat géni de renéixer. jo era, llavores
de l'Exposició, un noiet i em recordo
que arrán mateix de lá imminent re
naixença les veus de sempre es condo

lla

nen dé

la

crisis imrninent amb

jere

com
que els nostres pares són
els que ho van entendre. Allavores va
ser la época de fer les fortunes. Peró,
are,
comenca a haverhi rnassa de iot, Ueina
tindran els nostres nets, encare potser
més que nosaltres. Peró, tal s'exclamava
en aquests termes que a casa seva ma
teix tenía un instrument de la immi
nent revivalla, que era el seu fill, o si
molt convé ell mateix, que al capdavall
no podía
desmentir el geni de la raga,
qui s'incorporava aquella vegada en la

míades

Exposició Universal.
?I

la

renaixença de

les nostres lletres?
mereix tan.t aquest nom la del
xr_sz com
la d'are? ?No fou aquella
deis nostres avis un acte del dó de revi
var se en plena agonía? La febre del fe
librige i de la restauració histórica, les
monografíes de viles i castells de Cata
lunya, la devoció a la nostra naturalesa
i al nostre passat! Epoca aquella del
pensament catalá que cobra un color
diafaníssim del contacte amb la mateixa
forma material de la patria: la de
les nostres planes, rius i montanyes,
edat en la qual les produccions litera
ries eren devegades llençades a volar al
mig de 1' ascensió a una montanya, que
els fervents feien gairebé sagrada, o al
peu d'una font, col.lectivament; dies tam
bé deis convits de germanor, que anc
que altrament somoguda d'una mena
de tramontaneta de conjuració, aquesta,
más que no pas els penons de cap gue
rra, agitaría si decás els blats i els pi
nars
per on ells passaven. Revivalla
prenent el vol del fons d'una agonía, ja
que l'encís más fort d'aquells poetes,
arqueólegs, n.aturalistes, em sernbla 1'
esser les cançóns llurs una blana defen

?Que
sigle

sa

no

contra

la vida

extrem del llur

quels voltava. L'un,

el passat, i l'altre
el daler de tornar a esser: dos atributs
d'una perfeta renaíxença sentimental.
1 ço que en conjunt d'aquella renai
xença mig literaria mig científica dels
nostres

amor

avis succeTa, potser amb millor
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transparencia encara es palesa en dos
seus tipus individuals:
'Víctor Bala
en

guer i

n'Anicet Pagés de Puig. Me'ls
talment com si eIs hagués co
negut. ;No és veritat que l'un i Paltre
teníen un gest, una manera de bategar
i d'estimar, un port que'ls feia dos ho
mes castellans per adopció,
per simpa
tía? Dones be, del fons d'aqueixa, no
goso a dir-ne mort, peró si absenga, ells
mateixos, els primers, se sentiren amb
necessitat de disculpar-se`n i deu ser
perxó que els llurs cants en catalá, plens

imagino

-

d'imatges catalanes, quedarán assenya
lats amb un anyorívol apassionat pan
teig, que és una marca le geni de revi

xix,

perxó que el

secret mateix del

esperit está en el dó de renéixer
perpetuant-se.
;I .en la acció nacionalista, que no
treiem també la revivalla de la propia
decadencia ambient? Quan la divisió i
la subdívisió eren carecterístiques de 1`
acció nacional, sn'hi ha prou d'una veu,
n.ostre

una veu

apostólica tantmateix,

s'operi aquí

una

perque

meravellosaunió de tots

els enemics polítics entre ells. Es veritat
que aló malauradament dura poc, peró,
encara
que mai més tant exemplar
ment, en altres formes ha anat recreant
se la revivalla.
I altrament, també en plena desespe
ranga, com una altra mena de Solidari
tat, s'aixecava l'Institut d'Estudis Ca

talans,

l'anima

a

la

escena

catalana el diner

mig

i en
volen

res

sucitar les clarors de Grecia, enriquei
xen amb noves
fases la dramática cata
lana deslliurant-la de l'antiga limitació
en

els temes. Fundas

una

academia de

Catalana rejovenint amb
ella el tradicional Conservatori del Li
ceu, aixó en plena crisis. ;En plena
crisis? en plena revivalla.
;I en Política? S'anava a guanyar una
victoria per Catalunya i Phome del
qual se'n esperava la .ratificació és assas
sinat.

Declamado

venen

a

el

en

món

agravar-lo

politic.

nous

I

en

esdeveni

deturen la vida parlamenta
ria no se sab be fins a quan. Es una
forta crisis política. ?Una crisis?, dones
aquí una revivalla, afirmant que passat
aqueix estancament sí que (els indicis
són segurs) la política a Madrid comen
gará a entendre's segons la entén el cri
ments que

teri catalá.
'Doble, és el dó

defensa de

et

molts
en

ne

treus

de

la revivalla que

qualsevulga tenebra! D'on
temenga i revolta

treurfen

esperanga.

Veuselaqui

tu

la teva

cangó i la teva armadura.
Si ahir senttem a dir que estávem en
temps que el diner, no sense motiu, es
devenía poruc, dema- es dirá que ens

1913

trobem al belI florir económic. I per si
no ens
ho creguéssim prou vindrá un
home d'altra nació a fer-nos veure quan
ta de forga hi ha encara latent en els
nostres

negociants

obrers i

en

el

i

en

deis

seny

els

nostres

nostres

engi

nyers, en la corrent de la nostra sang,
en la sang de la terna que
corre per les
yenes deis rius
catalans, un home que

vindrá a dimos: Sí amb aquest geni de
la revivalla tinguéssiu uns graus més de
un poble guiador'
Devegades, peró, davant d'aqueixa
llei de renaixenga que`ns caracteritza

perseveranga, serteu

.

n'hi ha per pensar si és que estem des
hauciats i que les nostres revivalles no
fossin sinó medicines i els homes de4
cada renaixenga altres tants metges be
nemérits per no deixar-nos acabar de
morir. També podría ser la salut ma
.teixa, la salut nova que rebrota conti
-nuament... I si no tinguessin d.'arribar
per Catalunya els díes de la plenitut
haurtem viscut al menys en una seguida
renaixenga. Cada poble té el seu destí,
diuen. Qui sab si el secret del nostre
está en defensar-nos i el
esser actíu
nostre pogrés consisteix en aquest cons
tant reviure fins del més fondos dolors
i agoníes!
JOSEP

LLEONART

Optimisme retrospectiu
fins de publicar-ho

II

del qual

al cap d'amunt
té- orígens en la política —ja que aquí
quan podem empeltar en ella el nostre
geni de revivalla ho fém, i quan no,
renaixém a pesar d'ella —dins els pres
tatges del qual Institut hi cap tot el
passat de Catalunya: la seva arqueología
en general i la historia en son lloc, filo
logía, art i pensament catalans, i els
homes per a cada una d'aquestes bran
ques s'hi acoblen. Es una reaparició de
l'avial renaixenga del xix. Aquests ho
mes d'avui
disposen de més medis, és
cert; go que antany era aspiració a una
germanor «felibrige», és ara afany de
fer-nos un crédit científic internacional,
canvi que ve més de les corrents dels
temps que no pas de cap diferencia
esencial entre els avis i els nets. Ara,
com antany, són senyals de la revivalla
que s'aixeca del decandiment, la espe
ranga de l'escepticisme, i triomfant de
la realitat ambient, l'amor al passat i el
daler deis díes de la plenitut que ten.en
de venir, igual, igual que`ls dos caps
del avial enamorament.
;I eri el Teatre? Actors capdals deser
ten, fallen

simpatía del p-ú.blic,
d'aqueixa agonía els autors

Esvarament

-

gle

i la

cara

valla de la seva terra catalana que ja no
els cabía a dintre l'anima.
D'aqui. jo en treuría que a la renai
xenga de les lletres catalanes, del pensa
ment catalá tant hi som avui com al si
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Alguns anyoren

passades estriden
cies i voldrien vincular en quiscuna d'
les

elles tota l'evolució catalanista. Per ells
la normalitat actual implica un venal
afebliment de la nostra causa.
No ho indica aixís aquel qui ho ju
dica .amb més serenitat i coneixenga.
Ben al revés. El qui compara el catala
nisme d'ara amb el del comengament no
ta el progrés assolit en totes les-manifes
tacions socials i polítiques de la nostra
terna.

El catalanisme deis primers temps

era

transeunts

a

a

crits, convidant als

contemplar

Perxo aleshores

ens

la meravella.

enamoravem

de

go que era més extern, de go que era
rnés doctrinani del nostre nacionalisme.

Les Bases de Manresa
tució

estatista,

eren un

eren una

consti

programa molt

semblant al deis tradicionalistes i al deis
federals en més d'un indret. Aixó que
ara tan
critiquen alguns, de reintegr ir
nos a la política general, justament aixó,
peró sense preparació de cap mena, eren
les Bases de Manresa

Aquell catalanisme defensava

el dret
al reclamar Corts catalanes
era més administratiu, més descentra
Iitzador que polític i nacional. L'auto:nomía, l'esperava deis Governs centrals,

les inquietuts predecessores del des
vetllar-se. No era laida plena, cons
cient, sino la voluntat de viure, les ga
nes de viure, que
es manifestaven com
en l'infant, encara dejú, amb ploralles i
contraccions i cridories.
Aquell catalanisme no era propiament
la renaixenga, sino un plet reclam.ant el
dret a viure, exigint la papereta de bap
tisme i fins la de majoritat. La morta
ressucitada" encara no havia obert els

foral, i fins

ulls,

amb una sola espuma de foc, dura i
lluenta com un talismany. Aquell foc els
prenía i els purificava i els abrandava.

com

encara era

extesa i

pal.lida

en

el

ca

dafalc. Perxo els entusiastes, per demos
trar que era viventa, ho havien de dir, i

esporuguits davant l'imperatiu categóric
del nostre voler, repetint tantes vegades
com

pero

fos precís: —Volém!...
prou de fer.

no curarem

Mes ara, després d'un liare període de
depuració, la veritable vía és empresa.
Aquella gent primera jugava amb foc,

8 Febrer 1913
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El catalanisme d'ara és genuinament
constitueix un tot
gánic, sino per la seva complexitat, al
inenys per captenir se de lo essencial.
La Ilengua, la cultura son avui els nos
tres forts, per damunt de tut, per sobre
de les batalles económiques i les dispu
tes partidistes. Ja dels projectes d'admi
nistració local ça que més sura son les
idees, com la de la Mancomunitat Ca
talana, que més s'adapten a la persona

a

nacionalista. Ja

litat,

Catalunya—tal

actuació

en

sera,

com

comprensiu; podía

bastída;

Parla duna

servir

per moltes
esdevé és l'acte de

violencies, ni radicalismes, perque'ns
donguin patent de vida. La més forta
afirmació és el fet mateix del viure, d'un
viure senzill, laboriós, perfectament nor
mal.

la vella. Els d'ara

limiten

es

JAUME

No

el meu
i restabliría la pau entre ambdós
reialmes. Mes un altre obstacle s'hi opo
sa: encara que son pare sia rei de Ná
pols, duc d'Anjou i del Maine, és po
bre, i la nostra noblesa no mirará amb
bons ulls aquesta aliança.
MARGARIDA

capita.;

Escolten-me,

nant la ina

BOFILL

podeu

no

4,a/1

Tant si ho mira amb bons ulls com
si no, aquesta unió es fará: Enric és
jove, hi accedirá fácilment.
A

a

la

princesa

MARGARIDA

Diga'-m, comte de Suffolk—si
nom,—quin rescat exigeixes

MARGARIDA.

aital és
de mí
per deixar-me en llibertat? Car, prou
que veig que soc ta presonera.

SUP-FOLK
Siguis qui siguis, ets

ma

presonera.
La

contempla

SUFFOLK,

suprema! No temis gens, no
vulguis fugir; les meves mans no et to
Oh bellesa

nom

es

Per qué

senyal d'eterna
perque jo pugui re

no em

soc

els francesos em tornarán la
tal cas no em cal implorar

de la

res

en

seva

cortesía.

Vols acceptar

I bé! No soc la
vista presonera.

o

no?

Senyora,

apart

aquesta captivitat t'ofén, ves-t'en, torna
a la llibertat com amiga de Suffolk.
Ella

es

gira

com

per anar-s'en.

Oh! román! No tinc valor per deixar-la
partir. La meya má voldría donar-li la
Ilibertat, mes mon cor no ho vol pas.
Sa espléndida bellesa apareix als meus
ulls com la Ilum del :sol reflectada dins
el cristal' d'una clara font. Voldría dir
li el que mon cor sent, peró no goso.
Demanaré una ploma i tinta i li diré per
escrit el meu amor. Mes reflexiona, Poo
le! No tinguis tant pobra opinió de tú
-mateix! No tens una 'lengua? No és ella
la teva presonera? Et deixará.s intimi
dar de la presencia d'una dóna? Sí; ai
tal és la majestat sobirana de la belle
sa, que-encadena:la llengua i torba els

,

d'un afer...

apart

primera dóna

que s'és

per

parleu- aixi,

qué

amb

mateixa?

Vos demano excuses;
quo.

es

tracta

d'un

quid pro

MARGARIDA

Més valdrá que me'n

si

Mes

DA

MARGARIDA

sa; cóm

-

ales.

parlar-vos

vull

MARGARI

SUFFOLK

rescat, si

un

Oh foll! recorda't que tens una espo
pots pensar a ter de Margaricla
la teva estimada?

dic Suffolk. Me
ravella de la natura, no acusis la sort
qui t'ha feta ma captiva. Jo seré per tú
el que és el cigne per sa covada que ehl
ses

Senyora,

vos

em

presonera sota

apart

MARGARIDA

fila d'un rei:

SUFFOLK

sentits.

rescat

Es bella i per lo tant feta per esser
estimada; és dóna i per lo tant feta per
que es triomfi d'ella.

mereixes.

apart

MARGARIDA,

.SUFFOLK

SUFFOLK,

comte, i

no

llibertat;

respons? Quin

SUFFOLK,

Margarida: i siguis qui

siguis, sápigues que
del rei de Nápols.
soc

si

escoltar el que

vull dir.

prova?

haig de pagar?

MARGARIDA

Mon

Senyora, digneu-vos

en

et

apart

SUFFOLK

us

MARGARIDA

Li besa la má

Diga'm qui ets
l'homenatge que

un

pecte.

Potser

quen sino amb respecte, i apenes si go
sen posar-se en ton cos delicat.

aquests dits

rebutjará

encara son cor a

la

.Que hi fa que estigui captiva? Ehl
sen-ibla cavaller i no em mancará al res

apart

Cóm pots afirmar que't
has posat

Margarí

secret, senyora.

MARGARIDA,

ton

reté

és que

atendre' m?

Shakespeare

de "Enric IV" de

escena

Tocs de trornpetes. Entra SUFFOLK do

jo

fus

amor

Tinc de confiar-vos

1

un

-

com

Una

tre't

esser

SUFFOLK, apart
obstant, així, satisfaría

SUFFOLK.

Beso
pau.

deu

ter.

bandes. Ço que ara
vida d'una nacionalitat concreta qui es
desentumeix progressivament.
Ara no'ns calen crits ni amenaces, ni

la configuració de Catalunya.
primers volíen. refer Catalunya,
una Catalunya nova o una Cata

MARGARIDA

com

naturalment—ressuci
tant-la amb el treball de cada día.
Lo d'aleshores era massa sistemátic

a

Els
idear
lunya

posar

és, tal

51

fa

cas

vagi,

SUFFOLK

perque

no

gentil princesa, no beneiríeu
captivitat si per ella esdevin
guésseu regina?
Dieu

de mí!
SUFFOLK,

apart

projec

Aixó tira per terra els meus
un obstacle invencible!

MARGARIDA

tes; és

Una

MARGARIDA

Parla
foil!

tot

sol; aquest
SUFFOLK

home

me

la vostra

que

deu

esser

els

regina captiva és

una

més miserable
esclava de les més baixes. Car

princeps

han de

esser

apart

I no obstant,- mon matrimoni
desfer-se legalment

podría

I vos ho_sereu també, si el rei de la
benaurada Anglaterra es lliure.
MARGAR!

MARGARIDA

I

no

obstant,

jo

voldría que

em

res

-

ponguessen!

I que pot
tat?

DA

importar-me

la

seva

lliber

SUFFOLK

SUFFOLK,

ctpart

jo obtingui aquesta bella Mar
garida. Ja que no per mi, per qui la ob
Cal que

tindré? Per

lliures.

SUFFOLK

mon

rei!

Mala bastida estic constru'int!

En

ven

alta

Jo

em

comprometo

a

fer-vos esposa

Enric, a posar a les vostres mans
ceptre d'or, i una preuada corona en

del rei
un

vostra testa,

al

meu..-

si

os

digneu correspondre

52
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MARGAR!

que?

A

Mercés, Renat, pare sortós d'aquesta
fila encisera, digna d'esser esposa d'un
rei. Que respón la Vostra Gracia a la

SUFFOLK

Al

SUFFOLK, dóna

SUFFOLK

DA

seu amor.

meya

MARGARIDA

proposició?

Adeu,

senyora.
Tornan

Més dieu-me, Margarida, no haig de dur
al rei cap paraula d'amor vostra?
MARGARIDA

•

Jo

no soc

digna d'esser

la esposa de

RENAT

Enric.

Ja
SUFFOLK

t'has

Oh no, gentil senyora; soc jo qui és
indigne de servir-li d'intérpret envers
una bellesa tan radiosa, sense tenir jo

aquesta elecció el més mínim interés.
Que me'n dieu, senyora? Consentiu?

i

a

deis

un

seus

condició,

la

fila será, si ella ho

meya

Heus-aqui

els nostres

banderes. Després,
senyora, farem sortir a les muralles el
vostre pare i parlamentarém amb ell.
S'avancen les
pes

angleses.

una

munt

Toca

Renat

c11.-

les muralles

rescat, jo li torno la
als dos comtats, jo
que Vostra Gracia

son

els

posseeixi amb
•

Doncs be,

del rei Enric i

en

filla

Renat de França

seva

cions de

quí?

gracies,

jo

fe.

faig

reals

aquest

Meya.

obstant més m'hauria agradat, en
aquesta ocasió, esser el meu propi pro
curador.
1

RENAT

Que puc fer-hi, Suffolk? Soc un sol
dat qui no sab plorar ni desfer-seen
de

SUFFOLK

Hi ha un remei, senyor. Permet en
interés de ta grandesa mateixa, el
matrimoni de la teva filla amb el meu
rei; que jo la he convençuda no sense
esforç a acceptar aquesta proposició, i
aquesta captivitat tant dolça haurá val
gut a la teva fila un cadira real a més a
Inés de la llibertat.

En

Vaig dones

a

partir

cap

veu

alta

Anglaterra

a

da aquet diamanst

en

un

palau d'or, únic

digne d'estojar-lo.

a

més aixó.
La
•

No; aixó
a

un

MARGA

RI DA

gosaría mai

per vos! No

rei,

una

cosa

Jo t'abraço,
princep cristiá,

tant

pensa?

en

insigni
van

Renat

Margarida.
SUFFOLK

Ai! -perque no tens d'esser per mil...
Mes detura`t. Suffolk no te esgardis per
aquest laberinte: s'hi amaguen Mino

cruels traicions. Encisa Enric
enaltint-li tantes meravelles; recorda't
bé de les virtuts supremes de Margarida
de ses gracies inganues i naturals ben
per darnunt de tota art; evoca sovidtv
taures i

tot travessant la mar,

per tal

que,

cop

un

puguis meravellar-lo fins
perdre
fer-li
el cap,

abraçaría aquell
rei Enric, si es trobés

aquí.

Se'n

j.

-

aquestes imatges,
agenollat als peus

com

el

besa

•.

d'Enric,

RENAT

FARRÁN

a

va

I MAYORAL.

Amb destí a la edició catalana de
Barcelona).
casa Editorial Domenech.

Shakiespeare

de la

-

MARGAR' DA

Adéu, milord, t'estimo; les alabances
i les oracions de Margarida, acompan
yarán Suffolk per sempre més.

RENAT
com

no

amb aquesta nova i activar la celebració
del matrimoni. I ara, adeu, Renat! Guar

la fortuna.

Parla Suffolk tal

més

mornent
Apart

contra els atzars

a

ac

represento els interessos d'un rei.

excla.macions

estimat lord; un cor pur
mon
mácula que l'amor no ha profanat
encara; heus-aqui ço que envio al rei.

Sí,

sens

viar

SUFFOLK

vanes

Paraules mesurades i propies d' .un
modest! Mes, senyora, perd.oneu que
us irnportuni encara.. No em doneu cap
penyora d'amor per sa Majestat?

ficant.

et

car en

a

cor

Se'n

és presonera.

RENAT

De

serventa.

ta

qualitat de representant d'aquest graciós
princep, et dono la ma de la meya fila,
sota la penyora de la

a sa

SUFFOLK

1

RENAT

en nom

escaiguin

verge,

a una

nieva.

que

SUFFOLK

SUFFOLK

ta

noia,

una

tranquilitat.

tota

SUFFOLK

Mira, Renat,

compliments

els

MARGARIDA

llibertat; en quant
a
em comprometo

tro

trompeta.

Apareix

Si, milord, porteu-li de part
tots

•SUFFOLK

nostres

•

i, amb aquesta

contra tot atac guerrer

oficials.

Lllavors, fem atançar-se

capitans i les

per

curts

d'Anjou, garantits contra tota opressió

pare, hi consento.

a mon

SUFFOLK,

dignat triar-la

meras,
fer-n.e l'esposa

seus

desitja, l'esposa d'Enric.

MARGARIDA

plau

malgrat els

d'un tan.t gran Monarca, que se'm deixi
posseir en pau els meus comtats de Maine

en

Si

que,

r

qualques pases anant-s'en,

RON BACA

SUFFOLK

La bella

Margarida con.eix

folk no sab
mentir.

adular, ni

que Suf
enganyar, ni

error

RENAT

Baix la garantía de ta paraula
senyor, baixo de les muralles per

de gran

pondre

a

ta

doble

•

I

d'Educació Moral

proposició.
la

Membres del Congrés d'educació mo
ens
proposem
no hi ha dubte que

vinguda.

ral,

Renat se'n

va

de

les muralles.

Tocs de trompetes. Entra

RENAT

RENAT

Brau comte, benvingut siau als nos
tres territoris. Podeu, a Anjou, ordenar
com.

volgueu.

(Memoria presentada al II Con grés Internacional

res

SUFFOLK

jo espero aquí

damnosa

treure

en

clar les nocions

teóriques qui

presideixen

el treball de l'educador.
A.favorir la difusió de nocions exactes
i fecundes, tallar curt els conceptes fal

so-s

damnosos,

heus-aquí

la

nostra

raó de la

La

Haya)

carácter- damnós, jo m'alegraría de
veure'l desaparéixer, sinó del llenguatge
tendenciós de la política, al menys del
llenguatge seré dé la pedagogía; parlo
del concepte de l'escola- neutra.,*(apel'lada-1
recentment l'escola imparcial).
El concepte de l'escola neutra (impar
seu

cial)

tasca.

Doncs

a

be, hi ha
seva

concepte, que per
falsetat manifesta i del
un

•

2.

realitat,

no

respón

els

ensajos temptats

a

cap

en

és fals;

vista d?

l'enseryament--més

conformar
vant

CATALUNYA
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Fi ebrer

precisarem

en

possibles aqueixos
natge

a

quina

enda

mesura

ensajos —porten

són

dam

l'educació.
•

El concepte de l'escola

Distingeixo tres
moral a l'escola:
A.
B.

la
la

neutra és

factors

fals.

d'educació

personalitat del mestre,
personalitat col-lectiva

deis

deixebles,
C. Pensenyament.
Doncs be, salta als ulls que:
A. la personalitat de l'institutor

no

o

el santuari católic? Si és que sí, és
católic, si no, no és católic: les seves

ta

bon sentit

a

les

em

conformes

a

les

mev.1:s o

oposades i el
priva d'apel-lar-les mai
meves.

Dic

indiferents o neutres: els termes oposat
neutre s'exclueixen. Canviem el punt de
vista. El creient protestant se demana
és?
rá: el mestre és protestant o no ho
idees
serán
seves
protestant,
les
Si és
conformes, i si no és protestant, les se
idees serán_ oposades a les del creient
protestant, mai serán neutres. Multipli
queu els pünts de vista, la resposta será
sernpre: conforme o oposat, mai neutre.
ves

El que diem deis mestres s'apli
deixebles.
Els deixebles serán ca
ca as
protestants
o no, israelites
tólics o no,
mateixa opinió
-meya
?&- no, serán de laB.

o d'una opinió oposada

la meya.
d'extendre'ns
moment
No és ara el
ella és
l'exemple:
sobre la Ilargaria de
a

molt gran als ulls de tots els pedagogs.
Podem doncs concloure: ni mestres ni
deixebles poden esser neutrz...s, el llur

exemple no pot ésser-ho tampoc: obra
rá, o be en un sentit conforme a les opi
nions de les individualitats de que es
composa la populació escolar, o be en
un
un sentit oposat, jamai -obrará en
sentit neutre.
Doncs, pel doble cantó exposat, la es
cola neutra és impossible.
C. Podem dir el mateix de Pense
nyameni?
Distingim en la tasca del deixeble
aquests dos elements: (1) el móbil qui
mou el deixeble a complir la seva tasca
i al qual recorre el mestre, quan vol ob
tenir un esforç qualsevulga; (2) el com
pliment de la tasca en sí, és a dir, l'as
similació

de

les

branques d'ensenya

ment.

(I).

implica una mutilació oposada a les me
Aquesta
ves opinions católiques.
els diferents sistemes,
punts diferents segons la

encetará

Col-loquem.-nos en el
pot
católic.
El mestre practica
vista
nun.t de
católica: no hi
religió
practica
la
no
Freqüenta
o no freqüen
majá.
ha terme
són

els diferents sistemes. Aquest móbil fet,
per consegüent, de les parts conformes,
superposabies, de diversos sistemes, su
posa per aixó mateix parts no superpo
sables. La neutralitat no s'obtinolría
doncs sinó al preu d'un sacrifici, el sa
crifici de parts no superposables, el qual
no és.pas més conforme al meu sistema.
católic. En altres mots, la neutralitat

s'allargará

ésser neutra.

opinions
oposades

53

Me col-loco undaltra vegada en
el punt de vista católic: el móbil será
conforme o oposat a les meves creences
católiques. I no sigui dit que el móbil
será neuti'e en el sentit que será fet d'e
lements qui es troben idénticament en

a

diferencia deis sistemes i contrastará to
tes les opinions. El móbil no pot doncs
ésser neutre.

(2) L'estudi de les branques conside
rades en elles mateixes pot ésser neutre
(la tasca)? Una nova distinció s'imposa
Les branques considerades com
a conjunt; b. Les branques preses isola
dament.
a.
El conjunt d' un programa no
entre

a.

pot ésser neutre. Que exclueixi l'en
católic, per de
senyament religiós
prompte és oposat a les meves mires.
S'arriba evidentm. ent a la mateixa con
clusió si un es col-loca en punts de vista
diferefits del meu.
b.
Les branques preses iso/adament.

Distinguim: aa) les branques qui tenen
en major part per objecte l'apreciar (p.
e. l'historia) o el regular (p. e. la moral)
la conducta humana, i bb) les branques
tenint per objecte l'estudi de la natura
(p. e. la física) de les entitats abstrae
les matemáti
tes, metafísiques (p.
qués); o bé, si es vol, distingim dins
de cada branca Pelement moral (aa) i
Pelementfisic (bb).
o

e.

L'element moral

aa.

neutre.

pot ésser

no

Católic, faig un judici conforme
sistema católic, i aquest sistema

al rneu
difereix de

diu!—els
qui no són católics. De la mateixa ma
la conducta humana no pot
nera que
ésser neutre, el judici qui es faci sobre
aquesta conducta tampoc pot ésser-ho.
L'element físic no pot, aixima
bb.
tots —el

mot

ho

Suposem

dos

profes

teix,

ésser neutre.

sors

explicant d'una faisó idéntica

un

mateix fen.ómen natural; el tó del veri
table creient, del qui veu en la creació
l'obra d'un Esser -infinitament bo, infi
nitament bell i savi, será diferent del de
l'home de ciencia qui no veu en la na
tura sinó el joc brutal de forces cegues
i inconegudes... No cal tenir gaire llar
ga experiencia de Pensenyament per
saber quina admiració o quina fredor el
llenguatge humá pot posar dins un ma
teix

mot.

Suposem ádhuc que l'estudi de les en
titats no subjectes a les lleis morals
pugui ésser neutre—estem ben lluny
per aixó pensem ha
menys demostrat que l'escola no

d'admetre-ho —no
ver

neutra: A. per tal com el mes
tre, B. per tal com els deixebles, C. per
tal com Pensenyament: (I) el móbil, (2)
l'aplec de les branques d'un programa,
Pelement moral de les branques no po

pot ésser

den ésser-ho.
La teoría de l'escola neutra porta dam
a Peclucació.
Com sigui que els, mots neutralitat
escolar e kpressen una impossibilitat,
nbmés pot evidentment ésser qüestió

natge

aquí deis esforcos temptats en vista de
realitzar-la. La sola temptativa peró ha
causat i no deixa un rnoment de causar
un real damnatge a l'educació.
Ja hem demostrat com el móbil fet
de les parts superposables de diversos
sistemes implica una veritable mutilació
de tots els sistemes: el damnatge, com
es veu, salta als ulls. (1)
Com a católic jo miro l'amor de Deu
com un
factor d'educació d'un poder
incomparable, veig en ells el gran,
Púnic móbil de les voluntats. Posat que

d'apel-lar-hi; qui
veu
m'infligeix una supressió
altament damnosa? Que si se m'objecta
em

sigui

que aixís

vedat

no

se

m'enganyo respecte de la vaIor.
edUcativa de l'amor de Deu se'm taxará
d'error quan jo faré remarcar que aquest
móbil posseeix pels deixebles qui— a tort
o a dret—creuen en Deu, una eficacia
meravellosa? jassia que em fos negada
aquesta conclusió no es podrá pas menys
de concedir-me que pel mestre creient en
Deu, encés de l'amor de Deu, vedar-li el
de l'amor de Deu, és
recurs al motiu
pendre-li el que ell mira—erradament o
amb raó, poc hi fa —com el gran argu
ment, és posar entrebancs a la seva lli

que

(1)

No

cert curs,

parlem del damnatge resultant de
p. e. deis cursos de religió.

la

supressió

de

La dóna de Societat.
Mortificz-int amb
trem

es

refredat, ja que
seu

ex

per la doua

roslre tots

un

treu

els

a

al

trae

tius que la fan esser en
vejada i desitjada. Els
estornuts, el Ilagrirneig,
el nas infiat i yermen,
la cara congestIonada,
la obliguenia abstenir-se
de reunion-s, de lea tres
balls i a deixar el camp
lliure a Ilurs rivals més
afortunados o que han
sabut evitar-se aquesta

mortificado prenent a
temps eis Pellets del
doctor
Pellets

Mackenzy. Els
curen
el pitjor

refredal sempre, arnb 24
horas, sense necessitat
de fer lit; a les primeros preces acabará el lla

grimeig, elsestof-nuts,

la dedil lacio mucosa del
la sofocació i el estat febril. En toles les
cases deuen tenir sempre una capea a previsió
d'aquesi util-lissim medicament, que per la seua
eficacia i promptitut de curació es impreuable.
CaKa Ptas. 1'50 a lotes les farmacies.
nas,
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bertat,

comprimir la seva empenta,
encadenar el seu entusiasme,
8-lagar el
seu cor i
paralitzar la seva veu.
A

8 Febrer
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és

qualsevulga

punt de vista que -Un

col.loqui, el professor retingut del
respecte de les opinions divergents d'un
auditori mesclat i descarrerat, Ii serámolt
es

incomode,

sentirá

es

abandonar-se

confiar,

i

lligat per
banal, su

massa

será

perficial, el seu ensenyament esdevindrá
impersonal i la seva influencia nul.la.

«!Deu meu!» exclama M. Paguet,
«parlen de l'escola neutra. Ella no ho
és pas, i gracies a Deu, perque, com
deja molt bé Jules Simon, l'escola neu
tra, és l'escola nul-la!»
L'escola nul-lal Ens fa horror l'escola
nul-la. Desitjant promoure l'educació

moral, aplegant

nos

Congrés

en

per

tudiar els factors d'educació moral,

repudiar cap
d'onsevulga que vingui,
pretenim

que ella esquerpa reb,

contribució,

rient-li a la cara
Alla lluny se sent

i sobretot
pas renunciar a l'influencia
decisiva de l'escola.
Endarrera doncs l'escola neutra, l'es
cola nul.la.
Aiximateix, adreçan.t-me al mernbres
no

entenem

la

de

d'espa,nt corgelada
De sopte es revé
fá en.riolada:
—No manquen pastors
per mi a la montanya.

VAN LANGENDONCK

-

Inspector
PEnsenyament mitjá a ?Violines, Bélgica.

no

apagada

un roe aviat
per fona trenada.
La lluita bentost
es feia salvatge;
la sane ha brollat
clapejant el marge
La pastora ho ven

diocesá

es

veu

d'un xaruc pastor
que irat amenaça.
An aquell bell punt
brunzía per l'aire

del Congrés, tinc plena seguretat que
ratificarán les idees emeses én aquest re
port i que posaráh al servei dé la gran
causa dé la civilització Pascendent de la
llur autoritat, proclamant perniciosa
una doctrina
a
la qual la seva ampla
difusió no priva pas d'ésser radicalment
falsa i de constituir uh fiblant i hurni
liant afront a la raó humana.
CANONGE
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1 al lluny entre somnis
la

cangó

morí:

Sota l'ombreta, l'ombreta, l'orabrí
flors i violes i romaní.

PRIMICIES
Sobtar

en son

desvetllament

una

purísi

ni l'has

anima poética, és regal extraordinarii
que cal agrair als deus: veusaqui les
ejes del talent d'una exquisida poetessa ca

de l'esquella balba
al pas encalmat
de les teves vaques

-

talana, poetessa de fá

un

any

Són els

Qué

11 donarem a la pastoreta,
qué li donarem per aná a bailar?
Jo li donaría una eaputxeta
a la montanyeta la faría anar.
•

un

jorn

aqueixa tonada,
fugint de eiutat
al earnp me'n

anava.

Pastora gentil,
que tant

ets

cantada,

vui veurect d'aprop
en l'aspra muntanya.
Vai sentir ta ven
fresca i regalada
entre les vessants
de les gran.s rauntanyes.

dolga 11 lu_sió
pastora llunyana.

ma

meva cara.

poder fruir
que s'escapa

l'eneís

de ton gest humil
en rítmica dança.

Ja soc vora teu
pastóra anyorada,
et tine al davant
i

no

et

reparava.

!La cançó sublim

.

La

que

el

de

veu

ressonanta

un n.ou

éselat

natura sana.

font

!que prest enmudí.!
ino en trobo paraula!
La clanga qu_e'l cos

lleu_ger et vinclava,
ni tú l'has sen.tit,

tes armes

l'impotencia,.

Es vostra filla dolorida

Senyor,

ClUi passa

prop

de

Vos;

silenci piadós
per vostre braç diví, sa vida
voldría veure's beneída
Damunt del soli lluminós
amb vostre gest raeravellós
doneu-li l'aire d'escullida.
en un

sa passió sia calmada,
que dins son cor sois hegui estada
l'amor a Vos i Vostra fé.
1 la suprema SavYesa

allunyi d'ella l'incertesa
d'un més enllá, d'un cel seré.

....

deu ser cosa blana
si el solea cantar
en flauta de cánya
Deu ser ferm i dolç
amb

d'am_or,
prat alegrava

.

florint de bell nou:
A la montanyeta no hi neva ni hi plou
i a la terra plana tot lo vent ho mou.
L'am.or deis pastors

de

vea,

de

***

cançó seguía

?Tos esguards
Ta

veure

Un jorn de mi rigueres
d'aquell somris irónic, reposat,
avui con.trau m_on llavi; m`he venja,t.

.
.

com

s'és trasraudada!
aon són?
els cerco endebades.

al

Que

val veure'l flxat
la

eabells

!Ldeu, mon amor!
!adeu, l'esperança!

L'esguard de tos u_lls
de llum reposada,
en

teus

madeixa esbullada:
Que a la fo.n.t no vas
ou t'hi pentinaves;
i si al estanyol
espitlles la cara,
no et diu com abans
que n.'ets tota blanca;
tan sois blanca n'ets
amb l'aigua, plujana
que et sobta en el ras
peixent les remades.
El sol, amic tea,
tota tcha colrada.
A prop teu no es sent
Ja fiaira boscana,
sino el baf clalt
que el cor ens amarga

LA PASTORETA

Remembrant

anyorada.

Sois sents el dringar

ma

Me plau saber-te aprop, Amor mesquí,
car ara ja no temo tes sagetes;
conec ton pas Ileuger, ton riure fi
ta sentor de llirs i violetes.
Me plau a I11011 entona veure't teixí
tes malles cada volta mes estrétes;
miro com sotges, oh pastor ruí
per enriquir d'un non anyell tes pletes.
De res t'ha de valer la fina adressa
ni de tos passos l'exquisida pressa
sino d'esdevenir enquimerat

Més, veig alla

dalt
que un pastor davalla
creuant rostolls
prop la floja es para.

Son primer salut
es

fet amb la grapa,

***
Lloeu ben alt, vosaltres mos sentits,
el desvetllar del jo que en mí dormía,
no us desconorti esdevenir petits
enfront de ta,nt excelsa senyoría.
La vostra b.umilitat 11 fará, honor,
aquella que en el fons mes us tortura:
el jou será suau d'aital Senyor,
de molt alta Dei és sa natura.
ElI nía dintre meu tant dolçaraent
Que per sa, gracia Ja doló es partida;
car

per son voler raa vida indiferent
dins una nova fé s'és redimida.
tot desig impar será extingit
per vostra cortesía generosa:
aixis al ciar triomf de l'esperit
ma carn será discreta i piadosa.
oLErbitavriNi.k.

ARDERILT
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í
el medi de

l'imaginació en filosofía;
concepcions símbóliques deis sistenies,

De liús de
de les

I

en

qué la filosofía és art

Acabem de veure com tot alió qui és
divers i móbil, en l'espai i en el temps,
al menys en el temps, éš imaginable.

Afegim ara que tota imatge és l'exptes
sió de qualque cosa més pregona qui és
invisible, irrepresentable en sí,• i és d'a
quí, d'aqueix fons invisibl-e, que en vé
precisamen,t el llag visible de unió, con
sistent en aquella multiplicitat i en
quelIa successió, llag sense el qual la
imatge no podría constituir-se, car els

pas
I

en

denominació,

través duna

a

per

sigui.

exacta que

el retrat, físic o moral, d'una per
és l'aprehensió de la semblan

sona no

de l'aire, go qui en fa la realitat?
Qué és conéixer l'aire d'una persona,
_os habitumque, sino trobar entre'ls trats
espargos un llag provinen.t del fons de
"invisible, i que es té l'art de fer-ho de
venir visible? Sense imaginació per tro
bar aquest llag i per produir aqueixa
elements romandríen esparsos el mateix síntesi visible, aquesta unitat
expressi
que átoms isolats. Perque hi hagi una va de l'unitat profonda, la
realitat se`ns
itaatge, cal al menys que hi hagi senya
sustreuría. El suposat artista no ha Das
lat un contorn, i aquest senzill tret,
sabut veure en go qui és visible l'invisi
que es ja un Iligam, no podría fer-se
ble, i nosaltres, davant de la seva obra
sense un invisible del qual aquest múl
no reconeixem l'original: ha estat impo
tiple i aquest successiu així relligats en tent per donar-nos-el.
són l'expressió. La unitat no és pas
Per tant, entre l'imaginació i la rea
menys indispensable a la imatge que la
litat, no hi ha cap incompatibilitat, cap
multiplicitat i la diversitat, i la unitat
repulsió, al contrari: l'obra de l'imagi
vé de quelcom que no hi ha en ella, li
nació no és vana ni falsa, sino en dos
ga,

de l'invisible que ella representa.
Comencern ja a assolir el que és un
simbol? Comencem així mateix a com
pendre que de per sí l'imaginació no és
falsa ni enganyosa?
L'im.aginació desenrotlla amb el
temps- go qui, de per sí, és un, reunit en
i del que ella desenrotlla així en
forma una síntesi visible. Ella de quel
com de múltiple, de divers i de •móbil,
en fa una unitat expressiva, símbol de
l'unitat profonda, la qual, de per sí, és
senzilla i immóbil: ella troba en el fe
mimen, el símbol de Pacte i de Pésser.
Voleu assolir la relació que l'imagi
nació té. llavors amb la realitat? Consi
dereu-ho abans en els exemples més fa
miliars. L'experiencia vulgar i quotidia
na ens permet cornpendre
el paper de
l'imaginació en la recordança i en el re
lat d'un esdeveniment real. Aixó és
molt profitós. Gracies a ella, go qui ha
estat sembla reviure; gracies a ella apa
reix el Ilag secret qui lliga uns arnb al
tres els detalls esparsos. El relat viu és
fidel, i és més fácil de coneixer l'esdeve
nirnent real a través del relat, que no

casos: o

diat,

el model real ha

aápecte.
cia que

el

ara a

gut

se

u

un cos

dona

qui

una

ens

ánima que

no

peró

és

a

El Saló més elegant

T.5

és pas

incompleta, indubtable

de

3Z)

-

a

quimera, dintre els considerables pro
ductes de l'imaginació, no és- rrils que
accesori; hi representa

paper de
més im
portant, está ja mes aprop de la reali
tat; amb sos jocs atrevits i variats, es
posa fora de tota existencia, pero enca
un

coratiu i
-

ra

res

més.

respecta de

La

certa

un

fantasía,

manera

l'essencia;

4a4ortea•aPt
la sortida deis teatres

RESTAURANT
M1NT

-

i'esser d'esser.

la seva essencia, rnés verita
ble resulta el que diem que ell
Així doncs, mentres l'imaginació,
en ses
Iliures concepcions, resti -fidel
a l' essencia,
resta fidel a la realitat-.
Es la quimera el qui és en oposi
ció amb la realitat, no l'ideal, i la
conforme

e.

Rambla deis Estudis, núm. 8

-

bo,

d'existencia permeten

no

a

en

per bell que fos., podríem desit
i concebir-lo més bell i millor encara, i per més que
l'encaminem a
aquest terme, recula davant d'ell, provo.cant per un incessant atractiu, un pro
grés incessant. Peró l'essencia en sa pu
resa, l'essencia en tot alió qui requereix
perque l'esser sigui enterament el ma
teix, qué és el que priva de realitzar-la -enterament? Res que provingui d'ella
mateixa; ella és la realitat, talment ho
es que com més les condicions donades
per

cone

és pas vana ni in.fidel.
Incompleta ho és forgosament, car és
impossible que contingui tot alló qui hi
ha en la percepció. Peró pel mateix relleu
que dona a certes parts conforme a l'
irnpressió prodú.ida sobre l'espectador
no
falseja pas les coses; al contrari, és

corres.pondre

•

jar-lo

un

imaginació

realitat ádhuc quan

de ser, podem afegir, tal com podría
ser, essent canviades les coridicions
circumdants. Es indubtable que la seva
excePlencia no té límíts fixos, i en
aquest sentit la perfecció d'un esser
acabat no podría esser jamai assolida..

ni ha estat copgat ni ha estat reproduit.
Fora d'aquests dos casos, l'obra de la
ment,

és

hi pot

fecció. L'obstacle a l'existencia ve del
medi ambient, no de la mateixa.
fecció. L'ideal, és l'esser tal com hau-ría

esperit forá. Primer, era el
dibuix go qui estava mancat d'exactitut,
ara és l'expressió go qui és infidel: l'aire
la seva,

no

el medi donat.
L'ideal d'un esser, és en definitiva
l'esser mateix concebut en Sa propia per:

principi in

és prou

un

de real

res

terior de vida no ha estat copsat. Amb
claricies insuficients no es pot, evident
ment, i-eproduir go qui és, i es barre
gen trets forasters a l'imatge que es vol
fer. També és evident, que amb una idea
directriu, sense analogía suficient en les
claricies, no es pot reproduir go qui és,
i d'elements que prou pertanyen a l'ob
jecte se'n fa un conjunt qui té una feso
mía estrangera. Suara no coneixíem el
cos,

fide

escrupulosa pren tot
altre
No és precisament a l'existed
l'imatge ha d'esser fidel, sino a.-

l'essencia. L'ideal

estat poc estu

l'anima, l'espera,

o

amb més

I és més encara L'imaginació pot
deixar d'esser fidel als fets i no per aixó
enganyar. Si en l'historia per exemple,
un relat viu
ha de reproduir go qui ha
estat, si, d'una faisó més general, tota
descripció d'una realitat determinada ha
de posar aqueixa realítat davant deis
per dir-ho aixis, tal qual és, en la
poesía i generalment en l'art, aquesta

fidelitat

-

ve

reproduir-les

litat.

ttil 3=3)
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el que hi ha de rnés pregon o de més alt,
serva, en mig de las més inversemblantS
transformacions de les coses, una certa
realitat.

Aqueix estudi
l'imaginació no és

ens
una

demostra

que

«potencia infidel»

altra;

és

una

original; si el
depén; si hi

nir,

redreça

commoztre.

Aquestes paraules tenen
un sentit figurat. El

sentit literal i

sentit literal

el sentit obvi i en certa
el sentit figu
rat es indirecte, ocult i podríem dir,
espiritual. No distingiu la ?letra i 1' espe
ra? Posat que sí, remarqueu aixó:
desde un punt de mira reduít i super
ficial, el sentit literal és el més veritable
Punic veritable; peró desde un punt de
vista més ample i pregón, és el sentit
figurat qui és, sino sempre, al menys
en certs
casos; el més veritable: car el
sentit literal és un sentit: derivat per
aquell qui sab aprofondir, i el sentit
qui per nosaltres es indirecte, per la raó
de no ser el primer qui copiem és, en el
fons i en la realitat de les coses, el ve
manera

es

visible, corporal;

-

ritable sen.tit

original. Podem afegir

aixó que el sentit literal és una
ombra i que de l'altre és d'on ve la llum
pel fet d'esser aquest altre precisament
el qui fa intel-ligible el sentit literal.
Commoure és diu literalment deis
cóssos i figuradament deis esperits; pe
ró el cornrnoure corporal és resoltament
encara a

ombra, imatge empobrida o derivació,
paPlida copia de qué? de l'acció de
o

Pacció pura, de l'obrar qui és espiritual,
i si no`ns representern l'acció pura m.és
que

mitjançant

el

el- qui hi

moviment,

ha de real en' el propi moviment no ho
assoliríem si no fos per Pacció. Per tant
el sentit literal és el primer en relació
amb nosaltres, no en sí, i el sentit figu
rat, qui sembla derivat, és original. Es
el sentit literal el qui permet transpo
sar, traduir, fer esdevenir sensible Pin
visible objecte, peró és l'invisible objecte
el qui fa esdevenir intePligible el qui in
dica el mot, prés literalment.
Heu-nos

aquí

davant d'una de les Ileis

constitutives del pensament huma: el
concepte de l'espiritual és simbólic; el
concepte del trascendent és analógic.
Sírnbol no significa tant sols resum,
esboç, compendi, amb una mena d'eti
queta de signe útil per poder trobar
cómodament una cosa entre moites al
tres, pel fet que es destaqui.
Molt menys encara significa idea va
ga, mal definida; aquest és un sentit

pitjoratiu

l'ab-ú.s,
tal la significació natural del
símbol és

nascut

una

de

és pas

no

mot.

cosa, que n'evoca

Un
una

accessible que

més

fa pensar a un'altre cosa menys acces
sible de la qual ella mateixa n'és com
plena, com penetrada. El símbol qui
permet assolir l'original, de per sí no
té sentit de virtut sino és per aquest

Passem ara a un deis elements del llen
guatge, la metáfora o la figura. L'estu
di d'aixó ens fara compendre encara
millor la relació que hi ha entre l'ima
ginació i la realitat.
Agafem paraules d'ús corrent: enter
un

cosa

fa assolir és perqué en
fa remontar és perqué ell
en davalla; hi condueix perqué en pro
cedeix. Necessariament imperfecte, no
és peró, ni infidel ni fals, i Pincessant

regoneixement d'aqueixa imperfecció
incessantment Pincessant im
Tal es la natura del sírnbol,

perfecció.
tal

la

es

sev?.-:.

inclinació.

Després

tot nom d'un concepte
metafísic és metafóric o figurat, i el con
cepte en sí és simbólic; car tot concepte
metafísic és un concepte de l'invisible,
de l'inmaterial, de l'espiritual, essent un
concepte del que jo nomen° més a
-munt l'interior o el supericr. Tot alió qui
és espiritual- és concebut i nomenat fi
guradament, peró la figura treu sa sig
nificació de l'original mateix que ella

suposa.
Així doncs, tal concepte del superior
o del
transcendent és analógic, car tot
transcendent és concebut i nomenat fi
guradament, per analogía amb lo hurna,
peró en el sentit que lo huma porta en
sí mateix son exemplar, sa raó, son

principi.
El

cos

és la

peró sois

ésen

representació de l'espera,
Pesperít el que hi ha d'in

tei'ligible

en el cos.
L'huma serveix per representar el di
vi, peró sois el diví fa intel-ligible l'hu
má. a sí mateix.
L'obrar, la pura acció, heusaquí el
tipus. Es prova de fer-se'n imatges, i es

precis,
sense

Fintel-lig-encia no pot pensar
imatge, peró és el tipus entrevist

el

qui

1917

possibles aqueixes meteixes

fa

imatges.
Per aixó,

d'operar del pensa
Pirnaginació
se mescla a PintePligencia, no`ns és pas
menys natural ni-menys indispensable d'
imaginar que d'abstreure: tant l'un com
Paltre són procediments indispensables
el mode

tal que

ment huma essent

de la raó

discursiva;

necessaris per

són

tan l'un corn

Paltre

poder-se formar idea

tant l'un com Paltre són
prova de Pactivitat de Pesperit i de la
part que té l'espera en el coneixement,
i per consegiient són testimoni de sou
poder a Pensems que de sa natural im
•

de les

coses;

perfecció.
Per qué hem de sorprendre`ns doncs,
de la necessitat d'aquest rnóde d'opera

ció? No estem voltats d'essers mÓbils
successius i no és móbil i successiva la
matei-xa existencia nostra? Ni nosaltreS
som essers purament essérs, ni esperitS
purament tals. L'imaginació pren part
en tots els nostres pensaments; ella ens
cal per concebre ço qui és, ella és una
de les condicions de tota concepció.
La filosofía no pot concebre son ob
jecte sen.se recórrer al sirhbol, son
prem obejcte sense recorrer ademés a
l'analogía. Es dir que no pot paSsar-se
de l'imaginació. fi ha doncs una filoso
fía que per ánomenar-la justárnéfit eh
direm racional; hi ha un: -ú.s racional de
l'imaginació sense el qual -no existiría el
pensarnent huma; i de la filosofía, del
qui és especulació metafísica- (precisa:
ment aixó és el que éš Inés própiamerit N
filosofía) cal dir que no tant sois Com
porta, sino que reclama, exigeix impe
riosament aqueix us de Pimaginació.
,

OLLÉ-LAPRUNE

car

(Acabará)

is mals Ilibres
«En lo segell d'Aristotil havía escrit:
iue aquell qui negava ço que sabía era
pus sabi que aquell qui manifestava ço
que no sabía».
Aixó ens ho esmenta el Llibre de S'a
viesa; i sería sanitós que ho recordessin
a les escoles com
a principal ensenya
•

ment.

de entrar del tot la ensenyança a l'in
tePligencia, el poc seny la fa recular i
entortolligada amb creacions- cregudes
va a omplir pagines de llibres.
Pocs son, i benaventurats, e-ls que la
dita d'Aristótil segueixen, i mena d'o

propies,

son

no mana son

seny-,

fellonía». Car al seny el
manar
creuen defecte i
no deixant-se
esdevenen erradors,si no per malicia per
no

mana

sa

necetat.

1 corn el seny és l'amic de l'horne i la
follía son enemic, es deixen dur de la
follía i l'enemic els acaba.
Es dolorós que el constant llegidor,
arribi a deixar els ilibres nous i a no
aturar-se davant les llibreríes: si es vol
llegir, avui en día, quelcom escrit per
majors d'edat, no hi ha més remei que
anar a les parades
de llibres vells, on,
-

Perqué d'allí surten els deixebles,
cap-obert vers la seva aptitut, i abans

rats

aquell savi: «qui

diu

els que

no

la

practiquen

com

per

mig de les rivades de necetat mo
suren exemplars que foren la de

derna,

licia de passats intel'lectuals,

oanar a

les
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velles biblioteques

a
esperar asseguts
el llibre que dernaneu, i
que vos
resignar-vos mentres llegiu a sofrir les
mirades i observacions d'un ca perdi
guer qui ensuma si haveu doblegat el
cantell duna fulla o diu si el vostre ca
pell li tapa la vista d'observar vostres

portin

rnoviments.
No parlant de notables excepcions,
veritables obres dignes, que ademes són

poques,

fa riure realment

la

producció

de, mals llibres arnb una rialla que no
sabem si és burladora o d'una rampa

estremeix els muscles de la cara.
Aquell poi d'estudi, al qual el seu

que

mestre—qui

sab sintaxis —ha lloat un
discurs de mantenedor de jocs florals
infantívols, i l'han retratat els del
Nuevo Mundo disfreçat de llagost, pu
no

discurs.
Aquell noi de l'Institut, al qual el seu
mestre de filosofía —qui no ha llegit

blica el

seu

Balmes—ha

felicitat en

pública

aula

un

estudi sobre El Criteri, va a llegir el seu
treball a la Academia científica... tal:i
Academia envía un solt als diaris dient
los que el xubec fou rnolt agrados per a
la irnmensa concurrencia que assistí a l'
acte, i que sortirá a la Revista de la casa.
Un estudiant de grec o hebreu a l'U
niversitat, qui ha tingut matrícula d'ho
cinc i els
nor perqué s'en poden donar
més són dos, fa un estudi
«definitiu» sobre «Flates» abans d'arri
bar a Nadal,i surt portant per capçalera
reproducció d'un cap gros d'ulls
una
,--sense ninetes—qui vol ser d'en «1-7lates»
—a una collecció de traduccions gre
gues... del francés totes, rnenys les del
pobre director qui s'escarraça per tro
bar el significat exacte d'una paraula

aspirants

no

dintre el formós i immens labirinte de

Ilengua

la

periodista
tots els diaris polítics,
ri independent, escriu

tendral que ha

Un

ta,

que

no

sabeu

per

i

ara

una

on

és

sigut

de

d'un dia

novela realis

començar-la

de

cions,

frévoles

totes

,

fons,

res:

cóm és

originalitat,

res;

possible?
és copia

de

ro

40 céntims.

mans a

Cobertes, colors, el títol

en

comandi

a posar
molt be: un bon cromo
lliu
mitges
dins del paper-estany de les
res de xacolata.
El llibre... el llibre, ?perqué te de ser
bo, si pel cromo de la coberta s'en
han donat tres pessetes?...

per

ta...

insubstancials,

de quincallería de mil colors que
si un códol la fereix es fa mil migues_
Amb petites nocions es vol fer sabi:
mena
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fonarnents sólids, volen crear-se
fantasíes originals, genials i rares, sen
se conéixer
abans les més elernentals
nocions de les coses. Els passa als es
criptors dolents, igual que a certs pin
tors que no més tenen la paleta a la má,
que el pinzell els hi és quasi be foraster.
Entrern a una llibrería: aqui hi ha la
nova
novela que ha sortit a la famosa
biblioteca de Madrid. A les cobertes,
sense

d'

-

amb molt de groc,

yermen,

blau i unes
amb el nas entre
i elles ensenyant la
carn abundosa que no hi és,—hi ha
un
títol ni Ilarc ni curt, que realment vos
interessa; obriu el llibre i vos convence
reu que
el millor d'ell és el títol, per
que... res en té que veure amb ço que
dins diuen les planes.

figures rares,—ells
girat cap a la dreta,

Fullegeu-les aquestes, fullegeu-les no
més,vos ho aconsello,i veureu divagació,
inconsistencia, pintures
res

diuen:

argument de

mullades que

pel'lícola,

ca

difumats, tipus

ridícols i in
ver sernblants:
topeu amb una plana
realista, millor abjecta, és el rnés ben
descrit i el més detallat: passacla la in
racters

us

resistiu

a

Ilegir,

torna

el llibre a esser rnonóton, frévol, ener
vant, fin_s que s'acaba rarament.
No'n parlern del llenguatge que és
enciclopédic: un mescloi de llenglies:

Etz -šrism9

1I
L

De
De

parlem

No'n

quasi

de llibres, gracies... a que el dibuixant
de la coberta en sab més que ells, a que
l'editor deixa molt de paper en blanc, i
a que
en una penya d'arnicS li han po
sat un títol en comandita.
I és que els llibres dolents responen a
un estat morbos de les
nostres genera

decencia que

grega.

be un esperanto.
d'ordre ni de contorns.

degota i de descomposició
de llenguatge que traeix.
Aquests són els gérrnens generals dels
escritors de després, que vénen molts
bruticia que

Maallmsw,

Pr_ráat1G-a-1

Vg5sEUeUe

Veleu-la abans d'adquirir cap allra

Agent general. a Espar.ya.
Cortes, 619.-BARCELONA.- ,vora,

o

marca

ed,BEDS_
i la

adoptareu
_A._

del Paseig

de

Gr.acia).

-

Ura

completes
Ic

fliflî

T.

De Jo§er9 Torreas

Bages, bisbe d

Vrith

primer

volum craquesta magnífica collecció que sortirá a mítjant Febre-r. Donades les materies recollides fins
constará al menys de set volums d'unes quatre centes planes cada un de 2:2 V, X 14 V, cms.,
paper extra i acuradissima im.pressió, tal con/ pertocava a la que es sens du_bte l'obra raés capdal, mes ferma d'idees, d'orientacións i de
ensenyances que de sis sigles ença s'es escrit, en llengua catalana.
Es tal l'altesa de mires del sabi bisbe de Vich i tant universal l'aplicació de la seva doctrina lluminosa a tots els problemes rnés
eandents de la societat moderna en general, i de l'espanyola i catalana en particular, que estimem necessaria la seva lectura a les perso
nes de tots eis camps que es preocupen de la cultura í vitalitat catalana.
No essent-nos possible fixar encara el preu global pela qui desitgin suscríare-schi, per tal que no sabém encara del cert els volums
que fará, podem dir que els Cilli Schi SUSCriguin per endava,nt, arab pae a la avençada, tindrán, pel preu de la rústega, tota la col'lecció
enquadernada luxosarnent arab tela i rétols daurats.
T.T,
eurt_ftEailma
dle
aj.
DI7

S'está, ja ultimant

ara

podem assegurar

el

que l'obra sencera

-

•
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Musica da
La ciutat

no

viu solament del bell

crepuscular;

camera

ver,

or

.denament de carrers i places, del jardí
fressejant i la estatua que reb de cara l'or
poderosa lluita po
lítica, l'angoixa o l'orgull de les castes
cliverses, les corrúes qui s'assabenten
en
grans aules i el remolí fulgurant
i de la

dels esp,ectacles. Ella viu també de ço
que és íntirn i recóndit, de ço que passa
impercebut, de ço que no més és fami
liar a petites congregacions de discrets:
una petita esgarrifança religiosa, filosó
fica o estética produída en ambients re
cullits tindrá una eficacia gradual en tota
a la forma vivent de la ciutat; els millors,
tot i essent pausats, i sent de, poca
fr-essa irradíen amb segurança, i amb
la fixitat tranquil-la de la virtut; ells
penetren i suavitzen la ignorancia tu
multuosa de les majoríes. Els millors,
no amen la vanagloria, no s'organitzen
agencies de publicitat, no s'aturen i
somriuen en el film insoportable d'un
rotatiu, no's tenen per legisladors ni
figuríns. Els millors son anónims. po

esperit; es pot dir que Ilisquen
per la ciutat. Llisquen, i consoliden,
amparen, conorten, perfumen, eleven. I
bres
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festa de prínceps; peró avui Ji

escau

la missió, a tot arreu del món, d'esser
delicia d'escullits. Diuen els musics que
la musica da camera és insustituible per
la educació musical col-lectiva i jo gai
rebé diría que per la educació civil. Jo

podré mai acabar d'entendre a.mb
borne que no ha sentit Haendel i
Haydn dins una cambreta de dugues
centes persones. Hi ha delicadeses d'es
perit que l'óperabrutalitza, que les grans
ofus
masses chorals
o instrumental&
no em
un

quen, que

no

descobreix i

rit,

més la musica da

camera

afalaga; delicadeses d'espe
aquest poder de trasvasació

que per
de la gentilesa, que déiern, ens fará.n Inés
nobles catalans, més purs enamorats i
més castos deambuladors.
Els meus amics del Quartet «Renaixe
ment» saben prou que jo els tinc per in
signe honor de la vida barcelonina. Son
per mi inoblidables els records de les
seves tardes i vetlles primer de l'Orfeó
Catalá (singularment les de le serie histó
rica deis quartets); i ara, que s'han unit

amb el sabent den Tornas Buxó. i treba
llen per l'AssociacióMusiCal:dins el .casal
del Circol Artistic, peregrino metódica
ment a dit casal, arrostrant les exhibi
cions de tómboles inofensives i pintura
escaducera. No hi ha gaire gent de Bar
celona que conegui la llealtat artística.
d'aquests jovencells, la seva gracia be
nestant i la segurança creixent de les
"

seves

interpretacion.s.

devotes

Es

un

plaer l'anar a sentir-los; si jo fos pintor
(no del Circol Artistic) pintaría aquella
testarossa i dolça del primer violí—que
anomeno per no destruir l'encís de
l'unitat del :quartet—i pintaría la emo
ció igual de la gent diversa que no es
coneix, i pintaria una nuca d'una noia
bruna que hi va-peró, la nuca plena de
brins d'or, i escoliada com per tirar-hi
no

grapats de boll.
Els qui com jo siguin fervorosos de
Haydn, tenen el dever de teixir una gar
landa d'efusigns a honor d'aquests bells
donzells que tant bé el juguen-com
ta.mbé el Mozart.—
Aixó que

us

dic,

és

secret.

un

Aneu-hi,

si os plau; peró no ho digueu rnassa
Recordeu-vos que no mes hi anem els
millors.

C.

en

aixó amb tanta modestia que sembla
treball impersonal. sobtada trasmudan
tot

ça de natura.

L'artista

es

sent

devega

des molestat d'aquestes cares dolces,
que semblen incomprensives. I nores
menys, eh l no més pot crear l'obra uni
_ca genial: car la civilització és obra de
molts inconeguts; la proba; és que un
país, una Es-nanya, pot ésser genial i
prou; genial i sense amor.
Qui dirá don_cs una lloança prou alta
d'aquesta llar humil, on, el diumenge
a
la tarda, es respiren flors i llegeixen
sonets? O d'aquell recó d'un centre d'
art on uns quants minycns, a la initja
nit, entenen entre tots un Ilibre de filo
sofía? O d'aquell voltar, a l'hora del
capvespre, de tres vells de testes benig
nes, qui oblidant la llur malura desitgen
i ja veuen el temps millor, i canten la fé
i la justicia deis bornes venidors?
Don.cs, será dever nostre fomentar
aquests conventícols de- incipient i gra
ciosa civilització. Gran día tara aquell
que tothom rebé,s per un o altre caire
de l'esperit l'amorosirnent d'una hora
discreta i gentil. Car una mica de gen
tilesa, es difón-,.a. la Ilarga,- per tota la
vida.
I digueu-me quina d'aquestes belles
emocions compartides en una escullida
i reduída convivencia és tant faedora
com el primor hurná que anomenen mu
sica da camera? Ella ha estat un día. és

Ortográfiques

Normes

-

de l'Institut cl‘Estudis Catalans
No s'escriurán amb
minació del

plural

deis

a

sinó

noms

arnb

en -a

e

la

ter

i les termi

nacions verbals en -s, n, -m
d'aquells
temps en qué la tercera person del singular
acaba en -a; així, tot escrivint se ?aula, J'orca,
formiga, J'orca, teorema, etc., arnb a, s'es

criurá, en el plural, taules, forques, formi
gues, forces, teoremes, etc., amb e; tot escri
vint se pensa, trenca, prega, szga, etc., amb
a, s'escriurá penses, besen, trenques, tren
quen, pregues, preguen, szgues, siguen, etc.,
amb e; tot escrivint-sepensava, dormía,faría,
etc., amb. a, s'escriurá pensaves, pensaven,
penscivem, pensáveu, dormíes, dormíen, dor
míeu, faríes, faríen, faríem, faríeu, etc.,
anab

e.

no j
davant de e, i. Ex.
gzografía, gerani, ginebreda,
marge, ingenn, gastralgia, sacrzlegz'
znenges, mengívol (en qué la 'letra Ir repre
senta el mateix só que la 'letra j en jaspí, jove,
jura, gorja, menja, menjoleja),--aventalge,
melga, retlotge, viatgen, vzalgin (en qué les

S'escriurá g- i

,gendre,
gzrafa,

genzva,

lletres tg representen el mateix só que les

tj en lletja, lletjor, vzalja, vialjar).
Excepció. S'escriuraj davant de e
en
els
mots jerarquía, jeroglífic, jPure (forma secun
daria de jaure), majestat, en els nexes jecc
-jeCI- (Ex. : objeccid, projecczó, abjecte ab
jeCIVU conjectura, infectar, trajeclorza, i en
lietres

,

alguns noms propis
Jeremíes, Jeroni.
Dins

I. Una h
Ji 'latina

l'ortografía

com

Jesús, Jerusalem,

catalana trobem usadés

etimológica,

h

que

correspón

a

:

una

esperit aspre grec. Ex.:
II. Una h signe remoratiu
d'unta consonant desapareguda. Ex. : rihent
(de Tidendo), Tahó (de rationem); III. Una k
mer signe de
pronuncia dissil-lábica. Ex. :
atrzbuhir (Ilat. atéribuere), /leno' (ilat. leonem);
i IV. Una h sense cap valor fónic ni etiMoló
gic, escrita darrera de tota c final. Ex. : amich
o

a

un

home, hzpdtesis;

(Ilat. amicus).
D'aquestes quatre !i/i, continuará usant-se la
primera, la h etimológica; pero. se suprimirán
les altres tres (ja de fet suprimides per un
gran nombre d'escriptors); així, no s'escriurá
crehenca, rahó, atzhar, etc., sino crehenfa,
rad, aliar, etc., ni amich, arch, gráfic, etc.,
sinó aynic, arc, gráfic, etc., peró s'escriurá :
hábil, habitar, haver, heretar, heroic, histo
rza, hzvern, homf, holocauSt, hora, hostal,
hospital, los/e, h2mt4 humil, ahzr (lat. heri),
adherencia, inhereni, inkunul, cohesió; exha
lar, exhumar, inexhaurible, prohibzr, vehe
ment, vehícol, així com harmónich, znharmó7nzch, hétix, antehélzx, hemzczcle, heterogeni.,
hexcimetre, hidrogen, hzgróznetre, híftertro
fía, hzpotélzc, .homología, horitzó, etc., etc.
S'escriura, peró, EsPanya (Uat. kisfrania),
---
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oreneta (de hirundo), ordz, (de hordeum),
gura (de hedera), mots que, ja d'antic, tothom
escriu sense k.

greco-llatins ph, th, i rh serán
costum de fer-ho) per
reernplaçats (com ja
Els

nexos

es

així, no s'escriurá philosophía,
f, 1,
Meorema, chdlera, chirdpler, rheldrica, etc.,
sinó filosofía, teorema, cdlera, quiropter, re
tórzca, etc. S'exceptuarán solarnent els mots
cota chor (del g-rec zopos), diferenciat així grá
ficament de cor (ilat. cor).
Análogament, la grega, no será transcrita
pery si/36 per z*,- aixi no s'escriurá systema,
ethylic, rhythme, etc. sinó sistema, etílic, ritme.
qu. 1 r;

c o

-

u

Preposició provinent de apud ; ab 1., amb
l'adjunció d'una nasal, amb; la primera forma
(ab), empleada sistemáticament pels a.utors
an

(que escrivíen també normalment abdos
duos) 1, fins fa poc,
per ambdos, de ambi
d'us general dins del Ileng-uatge escrit; la se
tics

gana (amb), gaudint, dins el domini lingüistic
cátala d'una extensió incomparablement més
gran que ab 1 l'unica empleada en la pronun
ciació normal de Barcelona:
S'escriurá amb, evitant-se així un divorci no
prou justificat entre la llengua escrita i la
-

parlada.
S'usará q i
z.

i

sense

no

c

davant de
dieresi

clavara de

a

1

u

(ü)
de

asil-lábica,

davant de

o.

Ex.

:

e

la
i de

quatre,

qual, quarl, quadriláter,
qualitatiu, aquálic, aquós, equador, °Nigua,
iniqua, qüesító, eqüestre, freq&ent, conseqüen
da, eloqüencza, delinqüent, deliqüescent, obli
qilitat, guata, alíquota, quocient, quolidiá; peró
cuela, cuaea, cuota, derivats de cua (trisil
labs), evacuar, vacuital, de vacuus (tetrasíl
labs), pers*cuztat, innocuitat, de perspícuus,

(pentasfi -labs).

s o ss segons
que el Ilati presenti s o
(o el grec sigma o doble sigma). Ex.: adhe
szó (no adhessió), apoteosi, asil, basílica, cen
tesimal. cohesió, conclu,sió, corroszó, dijusió,
eclesiáslic, entusiasme, episodi, exclusió, ex
plosió, icosaedre, infinitesimal, lesió, misán
/Top, niuseu, nasal, prosélit, resídu; admisszó
(no adniisio), agyesszó, abscissa, antecessor,
assidu, colossal, dissolut, im25ressió, premi
ssa, pressió vieissaut.
El prefixe trans•no será mal escrit íranz-;
aixi: transacció, intrasigent, no íranzacció,
ss

,

intrazzgent.
sorda, que, seguint
etimológic 1 tradicional, tothorn
s

un

criteri

convé

-enea, escurca,r, avencar,

trocar,
cer).

comencar, adrecar,
J'orca, «terç», («terça»,

marc,

S'adrnet, per5,
els

s o

quals ja

ciPlacions

safrá,

a

des
ter

la substitució de la e tradi

ss en

els

d'antic

mots
es

presos de Párab,
freqüents va

noten

c i s; tals són, entre altres,
sabata, safata, Saragossa, asso

entre

sucre,

lar, arrds.
que cal escriure amb
castellans amb cozi rnots
italians abm c, ci, cci, o z, zz : dale cast. dul
ce
it. dolce. cale it. calce, fall cast. hoz it.
Noteu

:

als

corresponen

falce, eficac

mots

mots

cast.

eficaz it. efiicace, atroc

cast.

atroz. it. a/roce, Jelic cast. feliz it. felice;
glac it. g-hiaccio, brae cast. brazo it. braccio,

llae

cast.

lazo ít.

laccio, balanca

bilancia,

«calzar»

cast.

castellá

comercio

cast. comenzar

árab

(sucre)1,

it.

d'altra part, al fet de presentar

el castellá en alguns mots z corresponent a
azú
una s !latina (zozobra) : azafrán safra,
zozobra
car sucre, azufre sofre, azote assot,
sotsobre, zafiro salir, mezclar mesclar.
Com

a

resultat d'aques'ca

mai escriure

davant de

Norma,

consonant

no

ni

caldrá

en

cipi

de paraula, llevat en el pronom
abreujada de aro) i en l'adverbi la.

co

(forma

Se conservará la Iletra x (pronunciada es,
gz) dins els mots erudits que en Ilatí pre

c o

(o

en
grec
Exemples de x pron.
perplexe, fixe, prolixe, ortodoxe,
paradoxa, luxe, iéxic, dxid, asfixia, crucijíix,
tórax,' índex, vértex, apendix, aploplexía,
conexió, axioma, Alexana're, relaxar, fle.xió,
mixte, lext, juxiaposició, contextura, exclou
re, excusar, expansió, experiencia, explicar,
expíosió, exponent, expressar, extensió, ex
terminar, extinsió, extracció, extraordinari.
Exenaples de x pron. c : excedir, excel-lent,
excéntric, excessíu, excitar. Exernples de x

senten
cs:

x

convexe,

pron. gz : exacte, exagerar, «examen», «exe
crar», «executor», «exemple», «exercir», «exi

gir», «exigua «existir», «exuberant», «exha
lar», «exhibir», «exhortar», «exhumar», «inex
haurible», «hexámetre», «exagon»
Noteu
,

s'escriurá x sinó s dins els mots següents,
sovint escrits erroniament amb x : estendre
(fr. étendre) i estrany (fr. élrange) que són
no

populars (com escabellar, escurcar, es
etc.), i esponlani (fr. spontane), escep
tic (fr. sceptique), que en Ilati no tenen
sinó s (spontaneus, sceplicus).
E1 só de x palatal, es representará per x
en general i per ix darrera de
a, e, o o u que
no formi part d'un diftong-. Exenaples : «xafo
,„or», «xarol», «xerigot», «xifra», «xiprer»,
«xisclar», «xop», «xuclar», «plancha», «pun
mots

caure,

xa»,

«grronxar», «Elx», «escorxa», «perxa»,

baix», «baixa», «baixar», «caixa»,
«aixella», «esqueix», «rnadeixa», «teirir», «ei
xam »,
«eixut », « boix », « moixo », « g-ruix »,
«gruixa», «g-ruixut», «uixer», «ix», «reix»,
«ixent», «albízeres», «clixé», «g-,uix», «gui
xaire», «rauxa», «disbauxa».
«marza»,

ba

calzar it. cal

it. commercio;
cominciare, «espe
comencar
rança» cast. esperanza it. speranza, «cançó»
cast. canción it. canzone, «força» cast. fuerza
it. forza, «març» cast. marzo it. marzo, «en
dreçar» castellá enderezar,it. indirizzare. etc.
quan
Peró la regla segons la qual s'escriuría
el castellá escriu z, presenta un nombre con
siderable d'excepcions deg-ut, d'una part, al
fet de rebutjar-se la / en els mots d'origen
zare,«comerç» castellá

sament

El só de

en

alear, caneó, llenfol,

lanza it.

Dins les paraules erudites s'escriurá rigoro

alhora

els altres derivats

en

quan, quan, qu,ant,

nocuus

c davant de e, i, en
mots com
(de centum), vjizcer (de víncere), essencia
(de essen-ria), s'escriurá análog-ament amb ç i
no amb s (o as) en fi de dicció o
davant de a,
o, u, en mots com d'o/c- (de duicis), vene (de
vincit), aparenea (de apparezz-ria), faea (de
facial).
Ex. : do/e (doleos, a'olea, dolces, ena'olcir,
dulcificar), cale, la fo.,lc, «eficaç (eficacos, efi
cacia), felie, (jelicos, felzeitat), atrae, vivac,
precoe.
g-lac (gtaear,
bral (bracos, abra
par, bracel),
(enllaear), fae, (facial), ílue,
balanea, (balancejarj, Franca (francés), so
lac (solacívol), comere (comercial), calear,
(encalcar, descales), panic, pedrie i els altres
derivats en -iç vincladie, eizyoradie, i els altres
derivats en -die, venedica, bellugudica, i els
altres derivats en -diea, canemac, «bonaç» i els
altres derivats en -ac acd (eccehoc).
esperanca (esperanear), «venjança», assegu
~ea i els altres derivats en -anca, lemenca,
parenca, (aparencar, parencer), coneíxenca

representar per

cent

cional per

qual s'escriurá amb

59

prin

paraula, s'escriurá lx, dins els pocs
«despatx», «esquitx,», els derivats deis
quals presenten tx («despatxar», «esquitxar»);
En fi de

mots

com

a,

tots

en

els altres

cosos

e, o, u, i g darrera de

z

s'escriurázgdarrera de
mazg, jazig-,-raíg,

Ex.

:

bateig, oreig-, sacceig, miç, trepig-,
desig-, goi, boig, roig, flag-, puig, enuig
rebuig-.
,

Davant de vocal

pel,

sin6

a

h

o

l', Ex.

: a

no

s'escriurá al, dei,
de l'home, per

l'avi,

?'aire.
No s'elidirá mai la
nom o

e

del

mot

aton

En el

cas

s'escriurá

a

d'emplear-se
n'

(ni

a

n)

en

sitió

lloc de a,

en

en

:

Izo he dít

no
an

eh).
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S'admeten les formes sil.labiques em, el, es,
etcétera al costat de les formes sillabiques.
Ex. : Mai el veia i Mai le veía; Els en tren i
Tren-los-en.

Darrera

de vocal que

sigui

no

una

i

o

una u.

pertayents a un diftong- decreixent, s'usarán les
formes sillabiques. Ex. : Porli els ?libres,
Els papers i els ?libres. Excepcions
Serán
usades les asi-lábiques
1, etc ) dins les
combinacions de verb i pronom (mírci'm),
:

dins les combinacions de dos o més pronor_n_s
áton.s (me'n dóna ), dins les cc.)mbinacions de

preposició i article (entre' ls diís) i facultativa
meta, darrera d'alguns monosil.labs (tals corn
que, no); 1 en tots aouests casos s'escriurán
acostades a la pan-tula anterior i separades
d'ella mitjaçant un apóstrof.
Són invariables els dos

átons lí i ka.

mots

Li és el datiu del pronorn de

(Dóna-li el pa);

na
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perso

tercera

l' hi és la

combinació de

l'acusatiu i del datiu del .dit pronom (Vol el
pa; dóna-Phi).o del acusatiu ramb l'adverbi ha

(Hen

vis/
hem vist.)

mon

germd;

al lea/re?

—

Phi

No

inforrnació
fllosopS, sense estadistes, i al tornar a la
vida de les llengües líteraries, havía ja pas
sat l'hora florida del Renaixement elássic,
que va portar a les altres parles mig-evalá,
germanes de la nostra, la sang de les eivilit
zacions helénica i llatina, i les va enfortir,
depurar i fixar en formes i lleis definitives.
Aixís s'ha trobat la llengua catalana en
la situaCió d'haver de formular la seva gra

Per manca d'espai no poguerem reproduir
la setmana pa,ssada el magnífic article arab
el qu_al encapçalava La Veu de Gatalunya la
página en que donava corapte de les Nor
d'Estudis Ca
mes Ortografiques del lizstitut
talans, a favor de les quals es declara un

se

plebiscit nacional.
Heuselaquí:

ver

peir
'lengua

literari, vé

con

en
a

certa unitat de lleis gramaticals. L'observa
dor poc preparat o apressat se creutrobar-se
enfront de llenguaLges diversos, de llengües
diferents; perqu.e varía la fonética, varía el
lé-sz-ie, varíen les dessinencies. No més l'in
vestigador filbleg descobreix, a sota de les
frondoses varietats, una unitat interna que
permet classificar totes aquelles formes de
corn

varietats dialectals d'un.a

mateixa llengua.

els-s,

No s'admeten les formes

ens-

e,

etc.,

cm-e, amb-e.

Se separará mitjançant

un

g-uionet el verb
donar-me, en

dels pronombs átons afixats. E.:

viarnos, rentar-te,

mirar-nos, recordar- se,

comprar-lo, escoltar-la, entendre-la fer-los,
cosir-les, escriureles, din-li, escriure-li, ve
mr-ne, tensar-4 din-ho; mira,nt- me, escri
vint•nos, llevant- te, adormint- vos, asseient-se
cremant-lo, eva,porant-la, veient-los, disso
lent-les, dient4i; parlant ne, anant-hi, fent
ho; escollen-me, plany-me,promet nos, ajup-te,
vesleix1e, renteuvos, cull-lo, duu-lo, cus-la,
parlem ne, parlen
absol-los,
ne
parlin-ne, pren-hó,
dena-me-la,
dóna-me'l, vis
vés-te-n'hí, dig-uíme'
di
gui-me-les portan-1'H,
digues-ho,
,

Sa substituirá el

.2--,uionet

per

un

2_póstrof en

seguir al verb una forma enclítica
rebre'm; reMetre'ns, deu,re' t, ven
dre'l, viu,re'n, ese oliPm, re 72
miri` s, pu
ja'l, parli'n;
cldna`ls
en

el

de

cas

asillabica

:

en, anen's-en.

Quan

una

'lengua permaneix segles

en

aquest estat d'incultura, o mor absorbida
per la invasió d'una llengua superior, o mor
per descomposició interna trocejada, esmi
colada Deis díalectes: Se produeix llavors

multiplicació i intensificació
l'activitat dialectal, s'afluixen i destán_

una

morbosa

de
els vineles que mantenien encara, per feble
que -Pos, runitat de l'idioma i apareixen tots
els d;alectes com llengües diferents. Aixis
se produeix aquell fenomen observat en els
vells pobles de l'América, de formar-se, dins
de les fronteres d'una mateixa raga, hillOM

brableá llengües, tantés qu_asi
families.

cona

pobles

o

Les llengües surten de l'anarquía dialec
tal que porta a la descomposició i a la mort,
Per eultiu_ literari, per la forca intensa de la
raga que fa' sentir a tots els honaes que la
formen la identitat fonamental, la corauni
tat de vida col-lectiva i els empen.y a traduir
aq-o_esta unitat de sentirnent, de voluntat, de
vida col-lectiva en institucion.s i costuras i
lleis i llengua.

llengua literaria és l'obra cap
dal d'u_n -noble. La possessió d'una llengua
literaria és la consagració de la nacion_ali
Crear

una

-

Qu_an
llengua en

del conjunt de dialectes d'una
sobressurtún 1 s'eniaira sobre'ls
altres y dóna forma a les creacions litera
ríes i filosófiques
jurídiques de la raea,
aquella llengua en estat natural de que par
lávem, aquella incoherent munió de par
lars dialectals, queda articulada, és conver
tida., en una unitat viventa, en un centre de
relligament i coord_in.ació i depuració de to
tes les forges lingüístiques de la raea, de
tots els seus dipósits seculars, de totes les ri
queses atresorades en ele seus dialectes.
tat.

No s'escriurá pera sinó per
Aquestes

Normes

no

que han d'esser objete
la

afecten
d'un

els

estudi

a.

propis geográfics,
especial, ni els Cognoms,

noms

possible esmeran_ deis quals és naturalrnent de l'incum
qui els porta.
Barcelona, 24 de Sanar de rgt3.

bencia exclusiva de

I LLucH,
tórico-arqueológic 1

A. RUBIó

President de l'Institut r-Tis

President de torn de l'Ins
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JOSEP M.a

—
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—
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suER.—GuILLEm M. DE BROCÁ.

seu lé,xic, fi
ortografía, quan ja totes les al
liengües .tenien acomplida aqu_esta tas

mática, -depurar i completar el

Ile[ridua callana

estat natural, sense
ésser un con.ju_nt de d_ialec
tes, Uy sistema de formes de llenguatge di
ferents, heterogenies, peró lligades per una
Una

reu

llengua,tge

•
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Allavors l'activitat dialectal, que sempre
continúa, deixa d'ésser un perill, ja no pot
portar a la trituració de la. llengna. Ja, en
cornptes de matar la, la tonifica, eom els
aires del camn tonifiquen la sayas; de les
eiutats.
Nosaltres la ten.im una llengu_a literaria
formada pel treball de nombroses genera
cions. Perb aquesta llengua riostra, al caure
Catalunya com a poble, va restar durant se
gles sen_se conreu literari, sense poetes, sen

xar

la

seva

tres
ca; i encírcunstancies tan desfavorables com
Pactual situació política de la raea, que déia
entre
a la nostra llengua desarmada,
xa
dues grans influencies invasores,

sense es

coles, sense universitats, sense dinastía i
aristocracia propies, sense Estat, i tenin.t enfront veicols de Pacció destructora duna al
tra Ilengua,
l'escola i l'Universitat 1• la
la complexa
prem.sa i l'Estat amb tota
xarxa de canalització per á influir i pene
trar

un

La

,

'

poble.

tasca

que

les

altres Ilengües podíen

acomplir reposadamen_t,

sense

apressar-se,

nosaltres, de la más extre
mada urgencia. Hem d'aixecar. la nostra
llengua al nivell de les altres, hem de do
n.ar-11 totes les perfeccions que necessita per
és, dones, per

a

llu_itar i véncer.

La primera d'aquestes perfeccions, més
necessaria encara a la nostra llengua que a
cap altra perque está desterrada de l'escola,
es l'u_nitat. Hem_de donar-a la riostra lien
gu_a una unitat forta, intensa, viva, que
triomfi de la trituració dialectal accentuada
de la nostra decadencia, que
en els segles
triomfi de l'absencia d'un poder represen
tada de bata la raea que triomfi de les d_efi-

dutillatge, d'ensen_yan.ea, de
trinneoni intelectual de la nostra 'lengua
clencies

pa
1 de

totes les forces de dominació acu_mu_lades
Per la fatalitat histórica en la llengua in
vasora.

Ha d'acabar aqu_esta semi-anarquía de
la llengu_a catalana, en que cada escriptor
té una llengu.a, una gramática, una ortogra
fía propies. Ja que no ha tingut el catalá la
evolució normal de les altres llengües llati
D.eS, ja Que no ha tingut en. els segles del
Renaixement ni té encara aval un Estat que

hagi imposat o podes imposar desde dalt
formes ú-niques, definitives, donem-nos-les
espontániamen.t, lliurement, nosaltres ma
teixos, per aclamació, per patriótica renun
cia de totes les prefere,ncies individuals o
d'escola; establim-les 'per unánim plebiscit
de

els catalans.
preparar, per a fer possible aquest
plebiscit, va crear la Diputació de Barcelo
na l'Institut de la Llengua Catalana, -a, dina.
del ja gloriós Institut d'Estudís Catalanas.
La tasca que té encomanada és mol t com.ple
tots

Per

a

a
tota
la vida i la expansió del
idioma, peró en primer terme la Die
putació va assenyalar-li la missió d'estudiar

xa,

afecta

nostre

i votar, amb l'intervenció de tots els -ele
ments de l'Institut, normes ortográfiques per
a la 'lengua catalana a l'entorna de les quals

podés ter-se la convenció, la unitat tan de
sitjada.
Per primera vegada acompleix avui l'In.s
titut aquesta missió altíssima, unificadora
de l'idioma, don.ant normes ortográfiques

"
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se troben en condícions de passar
programa de Govern. T on se segueix
sistema deis Governs circumstancials i r
lamentaris, la deelaració ministerial és

escriure la llengua catalana. La nostra
resposta, l'actitut de tots els catalans, ha
d'ésser, per primera vegada també, deposar
preferencies personals i convicciones i há
bits i rep-agnancies 1 arguments i discus
sions; i aceptar resoltament, unánimament,
per

aquesta

a

ser

devotament aquestes normes.
Car elles poden donar a la nostra llengua
estimada la primera de les unitáts que una
llengua culta neeessita, la unitat ortográfi
ca, i el nostre acte a l'a cceptar-les, tots a la
una, será un exemple de sblitlaritat, de pa
triotisme quelns disciplinarki enfortirá per

vern

representa.

-

més difícils empreses.
Per arribar an. aquesta convenció els ho
mes que formen l'Institu.t han hagut de re
nunciar a hábits i amors de tota la vida;
grans esériptors molts d'ells, en el moment
solemnial de la rentincia.a les formes orto

Amb el nom de declaració tainisterit
senyor eomte de Romanones ha volgut
mulgar un programa del partit liberal, j
tampoe aquest nom mereix, car els pro
mes de partit indiquen solucions per
problemes, menees que en aquesta deell
cié, si bé s'enumeren els problemes, no
diquen les solucions o s'indiquen ami.
vaguetat que poden acceptar-les els pa:
de tendencies més oposades.
Aquesta declaració és un índex incom,

gráfiques ._de

deis

a

-

que están vestidos les seves
han Sentit en lo més íntim de la seva
ánima el dolór de la ruptura amb la seva
tradició personal i amb la tradició deis seus
companys i la deis seas predecessors, de la
•seva inateixa eseola; perb tots patriótica
ment han sacrificat aquesta unitat de l'obra
personal i la unitat-de 1' eseola, per a fon

Obres;

unitat superior: la duna sola
ortografía nacional.
Que tots els homes de 'lengua catalana
sápiguen seguir el seu exemple, i aqu_esta
ortografía nacional será, no un desig, sinó
una realitat.
ENRIC PRAT DE LA RIBA
dre's

en

una

Un parer d'en CaJnbó
La declaració política del G-overn decn. Ro
manones és una tirallonga incommensurable
de tbpics de l'oratofn.a, la efectiva penuria
ideal del actual partit lliberal, scha disfre
çat a correcuita, de afany complexe de pro
grés i redempcio, encara que amb estil ga
zetillese 1 amb una corta melangía de cosa
venturesca. Será oportú reproduír les ruani
festacions d_e'n Cambó al Mundo, duna pre
cisió i una elegancia crítica sonso tara.

,

enumeració d'aquelles solucions concr
en que coineideixen els homes que intel.
el Govern í els partits o grupus que et

«El Mundo» ina,ugara avui una serie de
judicis sobre la declaració ministerial amb
les següents manifestacions del senyor
Camb.ó.

La deelaració ministerial, arab apanen
eles d'innovació modernista, no és més que
--la reproducció arcaica d'aouells programes
-encielopédics que aparegueren a Espanya
amb l'instauració del regim constitucional i
que mig siglo enrera semblaven ja cosa ve
na 1 passada de moda.
El senyor com.te de Romanones no scha
enterat de que abrís COM en la ciencia s'ha
passat de l'enciclopedia a la monografía, en
política s'ha passat del parlar de tot per a
no fer rés, al parlar de poc per a fer quel-,
com.

Aquesta declaració ministerial podrá ano
menarse aixís pel sen origen i porque aixís
&ha, batejat, pero no té cap semblança arab
Jo' que són les deelaracions ministerials en
els paisos on s'estilen. On, com a Angla
"terra, existeix el G-overn dé partits, la de
claració és un compromis que'l Govern con
tren amb el seu partit de convertir en reali

tats legislativos algunes de les aspiracions
consignados en el programa del mateix,
aquellos respecte de les quaIs s'estima está
preparada l'opinió per a acceptarles, apla
çant totes les demés, que continúen figurant
en: el programa del partit eom plataforma
de propaganda, fins que amb l'eficacia cr

problemes polítics contemporanis.
consignen en la deelaració, al menys,
dotzen.a de problemes que els paísos on S'
ofert o resolt algun d'ells, se reeorden. <
exemples de feconditat deis G-overns
Corts que els han realitzat, Si a Espar
amb vínt anys de tasca constant, hagués
aprovat i resolt els problemes que s'enn
la declaració, assombraríem al r
la feconditat de nostra potencia légi
tiva: i sembla que el áenyor eomte de
manones no's proposa assombrar al món
eclipsar la gloria deis hornos consagrats
ren en

per

-

estadistes eminents per haver realitzat
centéssima part de lo que ens prom.et ei
seva declaració ministerial. Cree que la
va pretensió será més modesta i si l'ama
de la tasca parlamentaria que prepar
G-overn u serveix al senyor conato de Rol
nones de pretext decorós per a retrassar
més l'obertura de les Corts, se donará
molt satisfet.
Quan les Corts s'obrin, ?quí.'s recordarZ
la declaració ministerial? Hl haurá tan
xismografíes en la política arab que ent
tenir l'animació de les Cambres durant t
dotzena de sessions que no tindrá que rec
rer's al fareiment de cap projecte Case
dental per a matar el temps i consumir

hores de sessió; 1 aixi5 és lo millor que
ocórrer. Si fos possíble que l'actual Gov(
presentés els -Projectes que en la declara
s'indiqu.en i fós possible que les Corts
aprovessin, sería per a Espanya i per
regisme constitucional la major de les di
ditxes. Amb allá se conseguiría que a-1:
com s'han prostítuit i esterilitzat a Espar
les reformes polítiques, per haver-se impl
tat sense preparació, s'esterilitzaríen les
formes socials, tributarles, culturals

ministratives, en
ocorregués lo que

els
en

rams

de les qu'

les reformes po'

ha oeorregut sería una vergonya.
Tenina en nostres lleis major qur
Ilibertat política que en cap país.
menees en la realitat vivim ene:
régira feudal en que'l senyor de

tell está substitult i empitjor;
que es quasi la única rea,lítat,tres costuras polítiques, 1 així
tadans miren amb .despreci
vant l'eSpectaele de- la pr?
-

reformes polítiques, eIs obren
fástie goVerias," partits i Pa
prostitueixen leá reformes so(
gions i ra_unicipis accentúen e,
cap al poder central que pro-st
formes administrativos.
Per fortuna res d'aixe) ocorrerl
La deelaració ministerial haur
entretenir la euriositat de les g.

"
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Alella, Rodés, Bosch i Alsina, Soler i March,
Sala (don. Alfons), Vila, Abada,l, Girona,
'argas, Alberti, Mayner, Bale,ells i Moles,
viant llurs adhesions

a

l'acte els senyors

Nogués, Cruells, Easebi Bertrand,
)ig i Bergadá, Godó, J. Sagnier, Llari,
_ndelan, Lluis de Zulueta, Baró-de Bonet,
,ume Carner, Caballé, Dasea,
Monegal,
írtrán i Musitu, Padrós, Bosch 1 Puig, Co
sso 1 Sostres.
Hi hagué perfecta una,nimitat en l'apro
/ció deis acords presos, que foren els se
len ts:

Primer: Enviar el següent telegrama:
Exem. Sr. President del Consell.
Convocats Deis quatre presidents de les
Iputacions catalanes, s'han reunit els se
tdors i diputats a Corts per Catalun.ya,

acordat,

per unanimitet, manifestar
l'expressar-li la seva satisfac
J per la especial menció que en la deela
ció ministerial se fa del projecto de Man
munitats, confíen en que, en la prelació

V. E. que,

a

te'l Govern se reserva fixar entreqs dife
nts projectes que en dita declaració s'
man.tindrá el solemne compromís

discutir preferentment en el Senat, tant
opmte se renú.in les sessions de les Corts,
projecte de Man_comunitats. A corden tam
1 significar a V. E. el sea desig de que les
ssions de Corts se renúin tan_t aviat COm si
possible, per creare que, en reformes
5

la

significa

el projecte de Manco
responen a una intensa cor
.nt d'opinió i a necessitats de tant de temps
,ntides, una demora excessiva, de la seva
-m

que

unitats

que

i.plantació pot privar-les de la saludable
leacia que donados amb oportunitat po

m produir.
•Segón: En la data acordada Deis presiT
'3nts de les Diputacions catalanes, amb pos
rioritat a les próximes eleccions, realitzar
mjuntament una acció col...lectiva els dipu
ts
senadors, per a obtenir del Govern
immediata obertura del Parlament>

La reunió

que

'una, dura m.és

havía començat

a

un

al

transae,ció impossible.
Aviat scha vist qu.e'ls queixosos no teníen
raó. En la seva recent entrevista amb la co
missió electoral del Senat presidida per M.
Clernenceau, el president del Consell ha
ma-ntingut francament els principis essen
cials del projecte de R P. aprovat per la
Cambra deis diputats. Per la seva part, la
comissió senatorial, ha acordat mantenir el

punt de vista antiproporcionalista. Que
da, dones, entaulada la Hulla entre'l Sen.at

seu

Govern.

el

Els proporcionalistes se mostren conten
tentíssims de l'actitu_t de M. Briand, i el m.a
teix M. Jaurés no amagala seva, satisfacció.
«Le Rappel», diari radical-socialista parti
dari de la R. P., paró no massa partidari de
M. Briand, dedica ara an aquest elogioses

paraules.
Si el govern no plantegés en el Senat la
atiestió de confiança, a propésit de la R. P,
és casi segur que aquesta fora rebutjada per
l'Alta Caí:fibra. Mes plantejant el govern la

qüestió

de

confiança,

la

cosa

pren

ja

Com

que

l'intenció del govern és aplicar

de reforma electoral en les eleccions
legislativos de l'any vinent, M. Briand ha
pregat a la comissió senatorial que dongui el
la llei

dictamen quan més aviat millor. La có
missió ha promés fer-ho per tot el mes ac
tual.
Presentarán de debe, la batalla els anti
proporcionalistes? Fóra una follía, can la tenen per endavent.
seu

El nostre benvolgut company Josep Lleo
nart dongué compte en un article del sentit
1 orientacions de les conferencies del doctor

Ruiz (Verdaguer-Maragall-Ors) a l'Ateneu
Barcelonés.Nostres lectors han pogut, dones,
formar conce-pte del seu valor.
La tasca seneera del Sr. Ruiz al volt d'a
questes tres
en

un

llibre,

figures immortals, apareixera
escrit

en

castellá1 amb el

Que

.z

posseeix eambra de
—

nom

de Las Bellas Mentes de aquí (Un ciclo de

201

-Central: Pelayo, 44, teléf. 1413
aneraria

as

IDEhm-iripm-pa-yació

de la declaració ministerial
govern dedicat a la Representació

t desin.fectat.

un

pecte diferent. Vengada la R. P. en el Senat,
M. Briand hauría de dimitir totsegait. 1 no
és gaire probable que s'arribi a tal extrom.
El conflicte entre les dugues Cambres s'a
gravaría, i la solució se faría més difícil que

quart

paragraf

nou

no va agradar ni als partida
ria ni als adversaris d'aquella.Uns i altres se
planylen de que M. Briand tingués la pre
tensió d'acontentar a tothom i de cercar una

proporcional,

de tres quarts.

Amb aquest lema publica en Rovira Vir
ili al Poble Catalet una nota sobre l'actual
3tat de la R. P.
sota el ministeri
Briand.
rnb molt de gu.st la copiém:

El

1913

Economía, Verat
Desinfecció,

no

vous

servint cap arte
a la Capital

NOTA: Esian_erat i rapid servei tant

-
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cultura

en

pessetes

en

CATALUN VA

Cataluila). La obra costará 95
paper de fil i 10 en paper imita

ció Holanda.

un nu_cli
d'homes, qui no deixarán
°frena l'altar de los vostres aspira

eions.
El Presídent de lc Ateneu de Valladolid»

*

Hem rebut la següent comunicado,

haurá
cense

6

CZ
1-1

1' Ateneu de Valla
dolid us prega que li trameteu un exemplar
obres. A tots els qui u_s comu
de les vostres
niqueu direetament arab el públic, midan
çant la Premsa, que donen pu_blieitat, a
aquesta petieió. En ele uns í en els altres
confiera. Ele qui eseriviu en el Ilibre o en la
falla peribdica, no podeu desatendre els qui

-

qui escriviu

volen llegir-vos.
Aquest Ateneu fou fundat, a fi d'establir
una eomunió entre els qui treballen; a tots
voldriem veure`us aquí aplegats, perq-ue
aquesta cosa és tant vostra com nostra i si
algún día volgu_éssiu entrar-hi, veuríeu com
sortirfen a rebre`us l'amistat dels qui sense
conéixer-vos personalment us estimen.
La satisfaceió del nostre desig, no podem

comprar-la, perque ele grane desitjos jamai
han pogut ésser satisfets per un preu. Sem
pre foren poes ele din.ers per aplegar un
exemplar de eadaseuna de les vostres obres,
i ni tant sois

d'entretemps i hilvern
de lee méa. yirk-ruDortants fál-Er.laules
Cr5-

que

traduim:
«A tots els

AlL7aLZiJ

amb diners les tindríem per

pagados, si no rebessin el testimoni de la
nestra admiraeió i agraiment.
A a,q uesta, casa poden venir-hl tots, 1 més
encara, venir-hí per no sortir-ne mal, tra
metent de les vostres persones el testimoni
etern que n'heu deixat imprés.
Nosaltres vos ho regraciarem molt, i pro
meténi, Que devora els Vostres llibres hi

res e

josep

Bel

Llibre deis Poetes
Primer libre de sonets
Segón ilibre de sonets
Els Fruits Saborosos
La 1111.alvestat d'Oriana
Les Monjoies
L'Idili deis Nyanyos

c-d

3 pessetes
5

1

2
5

0'75

cts.

Se troben de venda, a la Casa Lluis Gili,
Editor i llibrer, i a nostra Adrninistració.

O. Ellba LTraeons

Les

3ucóliques

de

Virgili

Se troben de venda a la Llibrería d'Alvar
Verdagiler i a la nostra Admínistració.
Preu: 2 pessetes
Q—)
El millor Café es el torrefaete de Lei
trella °arme, (Davant de Betlem).

_15

Boquería
4

ç'T

en

r

Fr7ALIT AT
amisEs
BAZATIJRA
Kr

"DT-Yr4 ITTC`‘
.#
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NLNATURALS
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.LA

la---

3spanyoLla

Fábrica de Autorliiidblils

ANÓNIMA

erwrizr

deCC

LIN

Obradors
SaIrreteira

natat-sódiques. Sense
les afeccions del
de reputació

les duen
nlima

de temperatura

no

mes es ven_en

de la

nom

pendre a,draitint

coro_

malalts,

idéntiques

airtilfileia1.s. que s'ofereixen
fonts ilmaw-Inar.iies que

en

no

per
a

talque

les nostres

a,qu_est

mes

son

Telegramas

I Talefonemes

BARBELOU

Autordbilos

deixin

amb

de

marques de fábrica 1

transports

Per

sor

n.oins

Sucursal

de 1

i de 3 tonelades i servei de

França:

a

Levanori

correus.

Grupes z_r_Parins, de 6, 15

erEPet

i 30 HP.

(rrA2"-zr..$)

fe)nte- de ordgen.

Per canots de

recreu,

.

transnorts

DE VENTA

sa

nitaries.

aigues d'altres

mercas

essencia

d'hotels i ambulancies

consumidors,

no es

mes

camions, 15/20 y 30/40 HP.
Pera transport de passat
gers, servei de col.legis 1

S- ce-iletat, P-nb

Catalán. Cridem la atenció deis

1 molt particularment deis

ntn;

embotellades 1 les bote

de.
HP.

Chassis pea ómnibus

bicarbo

pel rew:natfeme, la elliabaterz
estémae, fe-tege,
Aquestes aigues,

els distiiitius ab el

Vilehy

600, alcalines,
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