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totes les

eleccions

que

es

realitzen amb Pactual sistema inorgánic,
recordarém el nostre vell i mai oblidat
daler
nal.

per .1a

Representació Proporcio

Peró aixo sobretot

atançar-se

unes

eleccions

oportú al

es

com

les

pro

vincials, que potser son les de major
moralitat, per llurs sistemes contradic
toris d'alianceá dins el

Deis procedimen.ts

mes

reduít

espai,

de tots colors

que

empra cada comunió per treure victo

de

servels,

per Jo

M.a

parla ja,

Es

rnonstruoses

lluitarán,
districte,

Jnforrnació

efecte, de les mes
combinacions; partits que
en

si convé cruentment,
a uns

quants

en un

quilometres

tal

cele

brarán efímeres llunes de mel-. Heus
N. R. i les elecoions provincials.—
L'ainic ausent, per J. S.&os.—Un n.ou follet
de la Lliga del Bon. Mot.
Una bella Re
vista, «Estudio».— La Revista «Muselina»,
L'ona número de 1912.— L'adreça d'un
llibre non, per FREDERIO CLASCAR, PBRE.
—Notes de la Redacoló.
—

aqui Pescepticísme,

el vell

escepticísrne

inepcia legal; i
l'abstencionisme disfreçat an-ib
realitat, es
sa de delicadesa, eh l que,
ibéric, fomehtat per

una

una excu

en

la

suma

barbarie i la

suma

incompren

sió.

ZeneseloDódie Wiranual

Doncs,dintre les poques. notes donades
sobre la elecció venidera, n'hi ha una
greu interés. Es projecta una
del

cine idionies

unió

Ir_4=1[4
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mes

d'esquerres,

proposen

LESI
En

51.9

reformistes i... la reclamen

ntecedents
La DITaneernrinitat Catalana
141.ey de F.J.Za,newnr.einita_nts

chtlms
De venda

en

les llibreríes y alliOCCS

va a

certs indi--

R, sobretot

joventut, aquesta joventut

de la

de la U. F.

descobrir la tomba

den Rafel de Casanoval

blees del Doctor Martí i
la falç floralista.
Recordi's

11114.

tot-hom sab. La

els lerruxistes, la acepten els

N. R. que s'en

Skra. TI;acva.
(Pliblieació de la Lliga Regionalista)

com

vidus de la U. F. N.

juga

a

Assam

treu el rovell de

que la vinent elecció

es

una

trascendental, d'un caracter únic.
juga la sort de la Mancomunitat,
aixó imposa als nácionalistes de tot -ma
tiç i tots els catalans de cor, la obliga..
ció de regir-se per un sentit fondament
lluita
Es

a

i generosament catalá.—Una revifalla

rruxista, pot fer enterrar el projecte de
les Mancomunitats; no altre cosa desitja
el Comte de Romanones. Una
bonada radical destruiría la
nostres terres novament
encara,

capar

a

aquest punt de

l'obstacle
de tant

una

qui

gents

proves de la

mes

que

es

notori,

reconegut,

riosos llurs cándidats.

Mu.nicipalltEaelicl
SEP

Enfront de

nova

gloria de

florides. Peró,

vista

podría

tota

política:
prestidigitar,
de

gran cecitat
mal

de tant

esquerra, ni

es

la vida donaren

universalrnefit

que el lerrouxisme

es

tur

una

no

es

cornunió amb con

ting-ut ideal, ni una força sincera de
Catalunya- i donar la :ala al lerrouxisrne
no es sino pactar amb l'ignominia.
senyalades per la U. F.
Les
N. R. als seus partidaris, que publiquem
avui, són susceptibles de varia interpre
tació; peró ja uns electors del partit ens
normes

fan saber dés de Badalona que

es

dalei

per unir-se amb els qui, encara
aquests díes, escarneixen el nom de Ca
talunya; amb la comparsería venal o es
xen

túpida, a la qual un pobre déspota cas
tella regala amb les delicies del maso
quisrne

i els menuts

empleus munici

pals.
podem
senyalats de

creure,

No

pero,

que els

homes

Esquerra catalana accep
tin la venda del honor collectiu pel plat
de llentíes d'una acta de diputat provin
cial; ini fins per una derrota de la Lligai
Al fundar-se la Esquerra, es digué
que s'anava a conquerir les masses d'en
la

Lerroux.

El temps ha passat i aixo

no

s'ha

cornplert; compreném tota desesperació,
pero consti que una aliança amb en Le-rroux sería un destí força mes deshono
rant que

una

mort per

anemia.
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Optimisme retrospectíg
La solució més senzilla i per conse
més radical del problema nacio
nalista, es el separatisme. Per aixó la
preconitzaren els primitius; per aixó,- els
uns en la intenció, els altres en l'involun
tari sentit de llurs campanyes, la soste
nen encara els escarnonts simplistes qui
fan raure la fermesa de llurs conviccions
en la immobilitat.

güent

Aquest separatisme históric reporta

profit; el de contribuir a la més rá
pida delimitació de la nostra -personali
un

sembla que algú retreia, ocu
pant-se d'aixó mateix, aquella dita deis
escolástics amb la qual definíen l'unitat:
ens indivisurn in se
et divisurn ab aliis.
El periode separatista feu ressaltar l'u
nitat de Catalunya, com a quelcom dis
tint de l'altre d'Espanya; peró la indivi
dualització era rn.olt deficient; dintre el
dos de les nostres fronteres no hi havía
gaire més que una massa amorfa, en
certs indrets esvalotadora. No estavém
tat. Em

•

no

—amos.

vermelles de les que s'istilen a l'Univer
sitat, aquesta sentencia del Dr. Torras i
Bages, ara Bisbe de Vic: «l'Amor edifi
ca, l'odi destrueix». En mig de lés es
tridencies d'aquell temps era el seny de

qui la profería. El separatis
doncs, més qué inútil, és contra

la raga el
me,

produént.
el separatisme, delaten impo
Es
vol separar el feble, el que,
tencia.
revenjar-se,
peró ni tant sols
no ja per
defensar-se,
es
bó.
Les demandes de
per
divorci•sol interposar-les la dóna.
L'odi, el separatisme, delaten pau

L'odi,

pertat. Es vol separar el que
per

perdre,

trontoll

per

el

qui

manca

res
no té
ha de temer cap

no

d'edificis

propis.

Séparatisme és resclosiment, limita
tació d'horitzons, tot al revés deis no
bles Eensomnis imperialistes, de les ge
neroses

ambicions nacionalistes. Els

paratistes
Perden el

se

aspiren a cap hegemonía.
senderi, i están free a free del

cagador

Cerquen

una solució casual i
deis anys, dels se_
temps,
Del
pobres animetes!
senten—i
set"
a sotjar, com un
dediquen
Es
furtiu, la ocasió que mai no

passa.
El separatisme és un deis més gros
acció nacionalista,
sos destorbs per tota
aquesta
comenga d'a
quan
més encara
rrivar

a

plenitut.

ullada retrospectiva
veuríem com els
a
anteriors
confirmen
les
doctrines.
fets
separatistes
están in
cona
els
Veuríem
capacitats per tota labor constructivas
com no serveixen per gaire més que per
entrabancar l'obra dels veritables nacio
nalistes. Fins els himnes que tothorn
respecta, en llurs bogues esdevenen una
can.gó enfadosa.
Ultra aquests defectes que vicíen or
dinariament tot separatisme, el que nos
altres estudiem com a cas concret, com
renaiKement, en té
a malura del nostre
d'altres que l'acaben de fer inaccepta
ble. ja en parlarem.
Si donessim

la nostra

una

renaixenga,

no

j.

BOFILL

ségurs de constituir una personalitat,
d'arrivar a la categoría de nació. Manca
demostrar que erern un tot
per tant, inclivisum in se.
va

orgánic

Passada aquella estrebada éspiritual i
assolits els efectes que amb ella es volíen

conseguir,

cap raó no abona la perdu
ranga d'aquell separatisme. Véiém-ne
els inconvenients que ens el fan refusar
ádhuc condemnar en bé de Catalunya

d'Espan.ya.
I es, el

primer, essencial. El separa
negatiu, perque_ s'inspira en

tisme és
l'odi. Per aixó no pot ser basa ferina de
cap labor nacionalista.
Es ciar que al

nalitat
res

oprimida

esparces i al

redregar-se

una nacio
i al recullir les vestidu

abragar

amorosament

engelosida

la filiada dispersa, es desíx
dé tuteles i amistangarnents forgats
trenca els llivants que la teníen fermada
al palau del tirá. Peró
com aquesta
revolada, graciosa i trágica, és un gest
d'amor. Es accidentalment i quasi sen
se voler que trencales foses.
Mes quan la revolada traspassa cal
culadament els limits precisos de l'e
mergencia col.lectiva;quan esdevé tan ob
sessionant que fa que es miri més enfora
que a dins, al produir-la; quan esdevé
una mena de bofarut devastador, arn b
polgagueres concupiscents, amb xiulets
d'ira, aleshores constitueix un cas —ordi

n.ariament lamentable—de separatisrne.
En les paréts d'una misérrima cam
bra on era instal.lada la redacció duna
revista catalana de pietat, fa rnolts anys
Tnorta, hi havía clavada am.b hosties

Copio gairebé al peu de la lletra d'un
estudi del senyor Hottinger, un d'aquests
crítics moderns nornenats sociólegs:
Deu fer vint anys, una regió de Fran
ga, el país de Briey, a la frontera d'Al
sacia-Lorena,
cia, en aquell

estava

en

estat que

plena decaden

no

és ni la

vida

ni la rnort.

D'agrícola (gracies a la descoberta i
explotació de riques mines de ferre)
aquesta regió esdeve centre miner
metal-lÚrgic. Sos antics habit ints són
corn submergits dintre l'onada d'immi
grants de les quatre parts cPEuropa,
.

principalment italians.
Com ja és sabut allí on s'instal.la una
explotació minera la terra triplica el

seu

valor i

a

les rodalíes el terreny edifica
déu vegades de preu. Bona an

puja
yada pels propietaris del país de Briey.
Peró el producte d'aquesta operació va
la rneitat a mans de propietaris absen
ble

teistes i I altra meitat és coPlocada en
valors mobiliaris tambe fora del país.
D'altra part els

indígenes

al posar-se

a fornidors de la clientela que la nova
industria els aporta, ho fan explotant
la, venent-li les coses Deis preus mes

alts possibles. I al seu lloc tenen de ve
nir fornidors estran.gers.
Tampoc han sabut els indígenes re
forgar la tradició explotant les riqueses
agrícoles propies del país.
•

Altrament les

de les di
la fe
habi
que
val
troben

Direccions

verses mines
que prevalent-se de
indígenes,
escalen amb
blesa deis

litats els llocs de batlle,
mes. alienar terrenys i hoscos, afegint el
llur preu a les subvencions de l'Adrni
nistració de les mines per edificar la
Casa de la Vila i les escoles noves,.en
grandir el cementiri i laicitzar-ne liar
quitectura. Minva el rernat comunal ja
que les pastures han fet lloc a áltres

utilitats;

es

suprirneixen els bens

comu

nals que es creuen sense interés perqné
el nombre de dret-tinents creix amb la
extensió del terreny i la importancia de
la talla anual. S'instalqa un ball
en la botiga de les
begudes, que amb
les unións que provoca o afavoreiX fa
mes ardua la economía..
Per aquests nous directors el passat
és el poble i els seus habitants i el per.vin
d,re la seva mina. Així sintetita el sen
yor Hottinger les seves notes.
En havent llega aixó, ún Densa: Veus
aquí un país que, tant com de la feblesa
i el descastarnent deis nadius i hisen
dats, i potser més, está. assenyalat per
ésser víctima oferta a go que, devega
des obra duna nació i altres d'una em
presa, se n'ha dit imperialisme. Aquí
uns homes nous lluny de revifar una
tradició imposen el lIur segell i creen
un

país

nou.

Peró,

havent-se

recordat

-
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llur

rnassa de

forga activa

i poc de les

virtuts abstinents que mereixen presi
dir tota noble conquesta, corn que cada
colla d'homes, encornana a go que crea

de la terra,

jant-se

és

és

com

vent que fa córrer els ho

un

pels camins de l'inevitable. No fa
gaires mesos conversant amb una per
l'Habana, preguntava
sona vinguda de
per
la
veracitat
de certs abusos de
jo
li
forga exercits repetidarnent per la raga
mes

nordamericana sobre els
tituint

per

a

la

negres,

dignitat humana

cons

d'a

quests, veritables estigmes.
I Phome, que América Phi havía po
aquella capa colrada sobre les faisons
catalanes, i en Pactitut aquella mena
sat

d'enter.quesa apoplética de bon
dadós,
amb

tant

cm

Ilumeneta risent

una

Aquests

americana,

en

tó

bon

responía
els ulls:

li han dit son certs;
peró, arnic, rnentres els blancs tinguenz el
control s'hi han d'avenir. ?Es culpa nos
tra si ells Izan nctscut d'un cutre color?
Aquesta frasa em fa por que no sigui un
deis

tractes que

proverbis del imperialisme fatalista.
ha prou d'avalorar

energía i

la extensió?

Qui s'enorgullirá

de moltes activi
época si considera bé
que al cap d'avall aquesta formidable
obra del socialisme no passa de ser una
defensa o un rern ei?
'Un_sigle de grandesa imperialista ho
será, sí, aquel' que no tingui d'acreditar
se tant
gracies a un contrapés de con
tinuats remeis i deferses.
!Italia, a tu primer que cap nació t`ho
rernembraríem aixó, a tu que diu que
has entrat adés en estat de meréixer 1'
imperiaiisme, a tu que ets una arca d'or
de les obres socials!
Ara ja no deu passar... Fa anys, jo

tats

de la

n.ostra

ja era un jovenet i no
encara massa
rnadur, que viu algunes terres, i, ja si
gui als rnarges de les víes, ja en altres

men

crues

mig

crues

em

costen més

pair,

i no necessitem un altre
aviat.
!Virtut, sí, pero ai!
que d'ella en pot esdevenir la degene
ració d'una clase, al cap d'unes guan

ría unicament.
Peró hi ha qui

qui 1.61mperialis

valencians, que trobí
plat de patates mig
Així

temps de

ápat

creu

un

deien:

concupiscencies,
la forma de les seves
que el país de Briey
no sería estrany
estés tant aprop de la mort amb el nou
índustrialisme com amb la antiga som
nolencia: la manera de morir canvia

me
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tant

—

llevades.
Si la soferta

tes

frugalitat dels teus fills
abusada, Italia, ho dirá qui ho sápi

ga.

Jo del

que dono fe és d'haver vist en
aquel' país del qual us parlava com eren
pagats els teus fills per fer els treballs
que els in.dígenes solíen rebutjar per
baixos. Hauríeu sentit com a cada ba
ralla nocturna, o rob, o algun desafur
en la via
pública, en el bosc d'a
la vora, casos rars í mai mortals, des de
la dona de sa casa, polida, llisa de port,
assídua de la créche, fins al senyor ac
tiu, sempre alerta, patriota, acostuma

anónim

a dir amb un aire de dignitat ferida:
aixó són els italians. ljo us assegur que no
ven

ho

eren

sempre. I el mal més gran és la

malicia que es contenía din.s d'aquesta
fórmula. A mi mateix, com qui preser
va una ánima
ignocent d'altres perills
més trascendents, m'amonestaven que
no m'acostés pas al barrí on els obrers
italians habitaven, perqué qui sab el que
podía esdevenir-me.
Pobre barri extrern italiá, gairebé un
llogaret enganxat a la vila, rebent d'a
prop l'airet polidor deis prats i dels
avets i unes abragades de Ilum que l'a
consolaven de la tenebra deis interiors.
Tenía el seu restaurant económic, i ern
sernbla també la seva cantina de tempe
ranca, aixó sí: el remei, beneit remei,
mentres la salut no sigui copsadora de la
font estant. Per arrivar-hi, potser convé
passar per aquest sigle de la Clínica
tant com de la Crítica.
!Pobres italians, vestits de colors de
burell i terres colrades, calgats de pe
sant calgat; com devíeu sentir-vos ho
mes-maquines a Pesmentar com tota
aquella senyoría que fa pentinar mati
nalment l'herba deis seus pradells, tal

una llegenda, i Deu
vulgui que
passés de tal, que diu que els teus
fills tenen anomenada en el mercat del
rnón en construcció, per ésser máqui

cabellera d'una dóna amada,
feien marrar els trineus o els cavalls de
les seves caceres per no respirar el
vostre aire, car aquell inri: ffSón els ita
lians)) era tarnbé la Ilur consigna i la
passaven als fills!
T altres hores, quan la vaga de l'estol
d'obrers indígenes: els de la pacífica
manufactura en carnbres closes, gua
nyant sous amb els quals tenir encorti
nades d'un blanc sernpre renovat, i ple
nes
de flors les finestres donant a les
carnbres endregades (car podien deixar
eren
al tre
a casa una muller rnentres
i l'en
vestit
i
el
viatget
bo
ball) els del

nes que

taulament

soc

treballs pesats, al

pels carrers

temperi, ja

mes extrems

o

en

corrúes

els més

en

i sobretot en una d'aqueixes te
rres hont vaig
viure temps, sempre ha
vía de veure els teus fills els rnés assen
yalats de la miseria i posats en feines
que la majoría deis indígenes les rebut
cauats.

javen per

bastes. !Mira, Italia,

que

corre

encara
fo

Prou

en

es
carreguen amb poc carbó!
tenirn patró a Espanya, tarnbé,

d'aqueixa frugalitat. Uns treballadors

rnent la

alegre

de

menestral,

en

díes

de festa... Aquests podíen sostenir una
vaga, ara, i mentres els italians soferts,

perseverants, sota l'aire, damunt la hu
mitat que gasten, tornaven a les hores
del treball, ells, els hábils, semblaven
dir amb la vanitat del que paga: Són els
italians.
Anc que el poc rnenjar i el petit sou
els contentes i el treball inclement els
fos natural, i encara que aixó hagués si
gut llegenda, no us sembIa que aquesta
actitut hostil bastava a amargar-los el
pa i

la

tornar-los freda la estada i

mísera

paga?
!Hornes,

homes!
I conteu que el país sobredit és terra
patriarcal en vista d'altres de freda ac
tivitat tradicional o de jove activitat
sense contemplacions, l'Imperial isme de
les quals cau més sovint en Poblit del
valor hurná, i on també deuen anar a
raure els teus fills soferts i frugals.
Italia, Italia, diga`ls-hi: ?Parleu de va
lors socials, i oblideu laHome?... Fes-los
hi tornar enrera la occidora consigna
que escampa per les places del món en
construcció. 1 sobretot atén a que mai
poguessin dir-la amb motiu.
No permetis que aquells dos esclaus
blancs que el ten
turá i

son

Miquel-Angel escuip

servats

a

París, arribessin

a

fer-se un símbol del ten poble. Que ni
llegenda es digui d'ell
en veritat ni en
go que el senyor Hottinger, el crític que
retréiern al principi, anota en son estu.di
a l'esmentar la talla de boscos al país de
Briey: Per altra banda, heus-aquí els ita
lians qui arriben en gran nombre, i amb
els habits inveterats del llur país on les

produccions

naturals s'exploten més o
de cadascú. Deu sab en
estat cleixen bentost els boscos arreu

menys al

quin

grat

s'estableixen.

on

!Italia,

ara

que diu que

vas a

celebrar

les teves noces arnb l'imperialisme, ca
sualrnent apadrinada de Marg, fés corn
el nuvi que no vol deixar rastre de les
seves passades aventures quan aquestes
li fan poc favor! Esborra la Ilegenda amb
la foguera del ten amor maternal. Si en
cara

ten

queden escarnpats pel rnón, d'a

quests pobres

documents

humans,

re

clama:1s, i quan eis hagis purificat de la
tel del desterro, mare Italia, ensenya als
pobles que cap home tindrá mai dret de
dir amb aquell tó: Aixo són els italians,
ni a girar els ulls amb fástic de go que
és incapag de mudar. I si ets prou forta,
sobre el sigle de la Clínica i de la Críti
ca comenga-hi el sigle de la Salut i de la
Doctrina. !Quin goig si lossis predesti
tu, a ésser exemple del món 'latí
que
no ho és, i a vindicar actes pase
del

nada,

amb un Imperialisme nou, verita
blernent cristiá aquesta vegada!
sats

JOSEP

LLEONA RT

R—Nostre company Lleonart expressa aquí
opinions personals, que no coincideixen absolutarnent amb
el criteri de la Redacció; pero es d'agrair el seu fervent ale
gat, de tanta noblesa, CILIO planteja bellament una qüestió
vital de la gual ens ocuparem també en el número vment.
N. de

la
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Vu.11 enrecordar-me de

Diónísos, fill

guau ehl

sobre

proraontori que avenga

un

A Pan

els Plmtes

Semela,

aparéixer

va

vora
en

de la

gloriosa

de la

mar

la

mar.

Era

tot

frota banyu.t, qui

sen_iblant

jovenet en la flor deis anys, i 11 onejaven
daraunt de la testa els bells cabells bruns, damun_t les fortes
espatiles portava un mantell de púrpura Dins la mar, liavores
dins la

vi, s'acostaven rápids pirates tirrenis

formada de polits taulons..Ail els concluía
fatal! Quan d'en s'adonaren feren-se senyal,
saltant en terra, l'agafen de pressa Despres se l'emmenen

iluny. Llavores

pilot,

veure-ho,

al

—Malhaurats, alerta!
a,quest

que

asseure's

va

amb

veu

:

reien

Mireu que déu és.ser

preníeu i voleu iligar

:

un

a

la nau, que és

sos

tantost se'n

eompanys:

.1,

en

s'assembla

mortals, sinó als déus qui tenen olírapics palaus.
dones, de seguida au! tornera-lo en terra; i coIapte a posar-li

als homes

mogui

ens

damunt!

una

no

fos

cas

que,

horrenda gropada

a

irant-se,

ens

aixequi els

l'entornl—Aixfs

va

vents

parlar.

Peró responía-li el patró sorrut :
Tu vés de cuidar-te
del vent i les veles i totes les coses de ta obligació:
d'aquest que se'n cuidin aquells que'ls pertoca. Jo espero arribar
—

a

Egipte o

1 que eh l
sos

Cipros,

o

declari

on

a

ens

Hiperboris,
té les riqueses,

bé als

o

parents 1 amics, ja que

Aixfs

parlé;

alçaren

i

el

un

vegé's

Iluny

encara,

a

les nostres

raans.—

pal, i obriren la vela,

va

a voltee

en

la rápida

la coberta =liada d'un vi negre 1

dolç que

mansa

la

en

dolcor.

seva,

peixe ele

iluny,

cacera

hi corría,

penjarell de reims; i, entortolligant-se en el pal,
heura negrosa creixía, cobrint-se de fruites 1 flore;

lieugera que's plany

en

1 amb ell davallen

a

multitut

la pregona font tot cantant;

i al voltant l'eco retruny pele eims.

1 tots els escálems deis

reme tenien corones posades.
Llavors al -pilot ordenaren la nau !llenar en terra.

agara

el patró; i els

altres,

duu la

Ileugers, 1 ale ehors se n'entra : daraunt l'espatIla
ensagnada pell d'una lludria.,, 1 allí s'alegra

mig deis cants, damunt la blan_a prada
safrá i jacin.te tots olorosos, entre l'herbei.
en

i Inés que

a cap

altre

raissatger de

en

Hermes,

tots 1

mare

a

el

per un

viu

desig

nau

de moltes

bot,

que

Salud fill de Semela, deis ulls tan bonics. ?Qui t'oblidaría
volent fé

un

dolg

ca.nt?

com

ehl

1

allí,

tenía d'unir-se d'amor

1 ella infantá

formoses;

d'Hernies, en

i al fi
ea

brogit; i tant,

Hermes, de seguida, content
en

va

eomplir-se

casa,

son

que la dida,

feréstec,

cor, el prengué

en

ses mans,

pell d'una-peluda liebre muntanyana,
déus. S'assegué a la vora de Zeus i deis altres,

la

ale

en

espessa

m_ostrá`ls el fin. Elle

se

Baeos Dionisos. Perqué

jo't saludo,

n'alegraren, 1 per sobre tots
piafa, u digueren Pan.

a tots

oh tu, sobirá! 1 amb

mon

ca_nt t'invoco.
>

I vull recordar-me de tu i d'altre cant.

mon cor.

fou infantat

Semela de Cadmos, amb Zeus unida d'amor.—

mare

ovelles;

per temor, al veure'l barbut i

portá`l

mar diví, fugint la sort negra, i
tornaren delfins.
déu, compadit del pilot, el feu benharat, i digué:

per la

Olimpos,
1 diueu

meravellós infant peu-de-cabra i de front banyut,

bolcáci

popa i s'arredossaren

que

dolça unió;

fugint,

al veure-ho, saltaren enfora

Diónisos soc, el déu sorollós

bo;

fforeixen

l'Arcadia va azar,

de dolces Malles 1 amant del

lleó terrible udolant,

No temis tu, gula diví, que't feres grat a

el vast

tant

on

Cillertios, foja de pastor
d'ovelles de llana polsosa,, al eostat d'un b_ome mortal,
arnb tot i qui eh l fos un déu. Mes se n'annagá

un

din.s del
T

Eh, llavors, salta

amb peus

la

en.torn del pilot, de seny tan prudent. Pró el ileó, d'una

canta

acompanyen,

una

a

1

guanyaría

Llavors les nimfes melodioses

de les muntanyes,

arab Dríops, donzella de trenes

Ells, estemordits, fugiren

sol,

ca,nyes,

al bosc tancat de

n.au:

donant senyals, els fea compareixe al bell mig de la
un ós qu's llangá rabiós, amb el pel
del coll eriçat.

ramats.

tornant tot

al temps fiorit, no'l

amb gran

un

puja

i dar-los mort;

rústega flauta de

que l'au.

branques

tant rica de fonts 1

d'u.na olor divina que'ls deixá admirats. Després, tot seguit,
s'alçava una parra frondosa a l'entorn de la vela, fins dalt,

En tant el déu secis tornava

l'aigua,

corrent de

per enasprades penyes i

la

dolçament,

és liest

punt.

son

la

vora

torna

corre

obrin_t-se pas:

mates

Celebren ele déus benaurats

sino qui sien

deu posava`l

inflar, i tot fou posat a
Mes altres prodígis vegeren seguir-se

1 el vent la

més

o

viaranys,

de les muntanyes. Ell sempre

cap-vespre, de la

sent

fa soná

entre les

mans

esbullada i resplendent.

tota

les feres que ha vist de

el del

més les

invoquen,

plau tumbé, per les llurs costes, plenos de boscos,

seguir

tant

no

dançadores,

tan

Li plau recorre les grane muntanyes, que brillen nues;

n'l pot sostenir.
are

eorrent

deis aspres cims, i Pan

ale citas més alts, i d'allí mira

forta,

tant

pedregosos,

tantost s'assenta

poderós,

déu_

?Qui sab si sería Zeus o Apolló,
d'argent? o potser Posseidó? Cert que

va

i arab eh l les nimfes,

trepitgen

déu dele pastors, de cabellera

ulls !legres;

sos

imperiosa digué

roes

d'ad i d'allá, entre les

adins de la nau, piens de joia els cors, perau_é va semblar-los
que era el fill del rei. Volguerou
liigar-lo amb forta llagada,
pró els vímets Iliscaven, i se li desfeien de les mans 1 els peus,
i el

que'ls

tant

nau

1 saltaven

arbrádes,

per valls

el bullici i

ama

Té per dominis ele cims nevats i ele

sort

una

oh Musa, del bon fill d'Hennes, de peu.s de cabra

Parlacrct,

estéril

un

de color de

1913

traducció dels "Himnes HomerIcs"

ia,

DMaItsas

a

15 Febrer

CATALUNYA

JOAN

MARAGALL

Com hornenatge a la memoria del altissim poeta, pu_bli
Quém du.es mostres de la seua traducció deis Himnes Homé
rics, obra postuma, que acaba de publicar en bella edició l'Ins
titut de la

Llengua Catalana,

al

qual pertanyé

en

Maragall.

15 Febret- 1913
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que

sa

(Del llibre inédit "Poem,es

FLORIMEL

Ningú el compren

el

seu

dolor. Hores

de lenta agonía... Mes, encara, entre
amargors, dolgors floreixen en son cor.
Així en aquesta nit de lluna.
--giluna, tu sabs com jo l'amava! Tú
sabs com ell era amorós de mí! tú sabs
com jo cercava Peternitat de nostra vo

lenga!
Qué

s'és fet? On sojorna? Quins Ila
besen
ara? Quins bragos l'abracen
vis el
•ara? Quina ánima s'es feta nova reina

ánima?
—Jo Ii duia
deis fruits de
de

son

l'ampla cistella
mon

lliris,

.

rneu

dolor!))

DEL

una

cángela!»
Vingué que
violent. Tost,

les

Saturaren

un

les

en

res

els

que veies que

responen

se

Dancem? La danga,

en

el bon día....
la frescor del

Amiga
com

flor, clanga! Amiga
ensomni, clanga! Danga fin_s que

un

com

una

llavis tinguin una set ardent
deis meus llavis! Una set com la deis
caminants, al sol, Iluny de tota fon
els teus

tana...

Danga
men

perque

encara.

les

Danga

belles ciutats dor
perque els ocells se

responen el bon día. Danga perque tu
ets la joia d'una margalida sobre Pher
ba de tot marrirnent!

ELIANOR

Elianor danga.
Elianor la dolç,a...

Elianor la blonda.

Quin

endintre deis vels!

lliri el

Quina

seu

cos

caricia els

peus sobre Pherba!
Elianor danga. Danga i somriu. Danga
esguarda les branques en flor... Qui
prengués les dugues mans, ara, diría:
«rnireu una rosa! mireu una altra ro
seus

VESTIT DE

que

Rosa folla, qué era lo
així ens has esverades?»
uns ulls guspirejants entre

---«Uns ulls,

fulles!»—«Tusomniaves,

tu ets

folla,

Rosa!»—«Jo

n'estic ben certa que els
he vistos! Tant certa com que corrent he

perdut

un

tapi!))

Clara?»—«Jo

—«I tu,

vistos;

cert

he

de rubins de mon pro
Flora?»- «També els he

rnés!»—«I tu,
cert

totes les

els

corrent he

baga

perduda la

vistos;

també

és cert que

com

com

perdut

cert que he

és

flors de la

meya_

Arcángela?»—«Jo,
jamina, de tanta joia
tu,

les violes!...»
Poc a poc,

IV

Vegeren

—((Digues-me,

les

matí!

planell.

encalgava.

Les belles ciutats reposen encara. Mes
les margalicles riuen sobre Pherba. Mes
ocells

pujada es comengava
fugitives perderen ale.

una

cabellera!»

res

vist,

he

que

«I
Ben
donaven
-

cm

a rosa qui s'obrís en
la tendresa de Pauba, la color els torna
a la fag. Una somriu. Una riú. Una altra
ja es rnou corn qui dang,a... Totes dan
cen
ara. La una donant la má a Paltra
dancen. Más no amb el dangar de festa
graciós i cándid. DanCeti afollades,
ubriagades d'un neguit estrany qui les
com

agota.
VII
L'ESTUDIANT

sal...»

II
LA DONZELLA

prossa")

curulla
horta. Jo li duia els
i els clavells, i els

i les roses,
geçamins de mon jardí. Jo era, als seus
ulls, fruita i flor quan dançava. Així,
lluna pía, dangava jo davant seu.. Amb
más alegría, peró. I arnb gracia que feia
posar an ell també a la clanga!
Oh, aquesta gota corn un diamant, a
Es la ro
la meya má? Plores, lluna?.
sada. Es la rosadal... Ningú el compren

el

en

cridava per por que se'n
«Clara! Flora! Rosa! Ar

veu

perdés

RAYIS

Arnau Pestudiant, avui s'ha vestit de
Vesta folgada i ample capell
sense plomes. Vesta folgada i bur.da so
bre la gentilesa del seu cos de príncep.
negre.

Aquesta

és una donzella de cara ca
i vestit ramejat. Aquesta és una
donzella enamorada. Son pare és el
moliner del vell molí qui mol el blat de
la pobresa. Sa mare fila tot el sant día
el lli de Phumiliitat. Ella, canta. Ella,
clanga. Ella clanga a la plaga, vestida de
rarns. Vestida de
seda amb rams de

LA

PAGESA

rnosa

roses.

Son
anys

és un noble Senyor de vint
ni la sal) al món. Ella canta:

amor

qui

—«Mon amor va en corcer blanc a la
reial cavalcada.. Duu Pespasa d'or al
flanc, i la cuiraga argentada».
Ella clanga. Danga amb el somrís als
llavis. Danga de tant graciosa faisó,
que les abelles, venen als rams de roses
del seu vestit.
III

Ella coneix d'en ve el vent per la
olor que fa. La morenor d'ella, la can
ten els homes per la olor de vida.
—«Oh, que vens de la vila, bon vent
corredor! Duus aquella flaire de la casa
vella de mon brau minyó! Duus aquella
flaire de la casa vena, de res trenta mu
les: dels trenta bous!»
\Tora la pomera, sobre la rnorenor de
la terra blana qui fará el bon blat, danga
la pagesa,

CAMENANTS

Eixim de la nit com d'un palau me
ravellós..Quin caMí empendrem? Aq-u_ell

qui

travessa la plana de maragdes?
s'enlaira per la muntanya
de. roses? Aquell qui es morfón dins
PoMbría selva de mil anys?

Aquel' qui

al cap al tard.

VI

espasa
en

mia, grácil
la

meya

en

mon

Adeu,
Adeu, ma

má!

de la roja crinera!
Rosaura deis llavis de mel, joconda
senyora de mon cor!»
Rosaura, tu de la profusa i obscura
melena, tu fina i felina, tota rialla i fo
llía, ves a la finestra de brodadures, mi
ra al
fons del jardí enilun_at... vous
mon corcer

aquella ombra qui fuig?...
Arnau, Arnau, prega per ella demá
cada día, viva i morta! Prega per ella
qui viu entre flors! Prega per ella qui

danga
EL

tant

dolg!

FAUNE

VIII

Anaren bocs-endins per Pencís d'unes
violes. Endins sota els arbres l'infante
dels

LA

DAMA

DE

FRANC,',A

quals

ni els llibres más vells
Pesmenten. De sobte, una cridá: «Quins
ulls que'm miren! I arrencá a córrer.
Darrera seu„ les companyes. Una, nomía
Flora, altra Rosa, altra Arcángela, altra
Clara, altra Benjamina, i aquesta era la
más gran.
A poa, Benjamina corría más que to
tes, i el bosc era en dolgor deis noms
sa

ELS

sola,

—«Adeu,

fiarle i mortal

Damunt la catifa molquda follegaan els
peus de la dama. En la obscura tofa ri
ca i fina, tota
remor s'apaga: Sois una
rialla mi g ofegada entre les dents mi
núscules, sona i ressoria en la carnbra
vetusta.

Albina de norn, alba de fag, alba de
i lleument rosada la dama! Vingué

fag
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de la 1Franca per amor a un cavaller de
barba daurada, brau capita de mil llan
ces, brau d'espasa indomtable.
En amor, reposa de les batalles. No
més vol, ara, besos i dances, i la rialla
d'Albina, gorja d'abril.
I Albina riu, clanga, grácil i folla, amb
la cabellera florida i els braços nuus...
Els cavalls renillen, al fons del pa
lau... Les armes lluen en les pano

plies...

dança

ta

ánima

mon

dançará amb tu.

—

Dançarás pels besos que enceníes pels
cors que
arboraves antany! El teu cos

és la

és fruita d'autumne. Els teus llavis sag
nen com les mag-ranes al rnagraner!
Tens la pell bruna i eIs cabells obs
c-urs. Cada passió
deixá en ta carn el
perfum d'una flor. Cada nit deix-á al fons
deis teus ulls el brill d'un estel.

mon

i

Francesca, dançarás aquesta dança,
ánima dançará amb tu, 'ligada

mon

al teu

IX

i

cos com una

serp.

jo

«Flor d'oblit. í d' alegría, aquesta

clanga

soc

Jo

mía!

soc

ja

Aquesta

és

pastora

FRANCESC

qui

«—Be dançarem,
era? Be

cantar i sab

galante

mon

dançarem,

vora

sobre la
Por de les gar

-,

bes?»
Sona ben dolg, floviol, en la dança? Es
la pastora qui al sol enamora. Sobre

dango!»
Joana, el
ternps duu

temps passa i tu dances! El
l'amor i la mort! Joana, tu
rn. orta ni viva! Joana, lo que és

amar, tu

no

sir sempre a má una cap
Geta de Pellets del docto,'

o

F59,-

Mackenzy. Solament vo

El temps-De
passa, i Joana dança. T-r-es
sonen,
i joana clanga. —«Flor d'
hores
oblit i d'alegría, aquesta és la dança
rnial»
«Temps damnador a mi no'm
damnarás! Passes, i jo ric! Passes, i jo

ets

rflivern per a es que
la precaució de te

tenen

AVeA

no

SIT j'A

No hi ha día dolent

JOANA

al sol
de dan
çar, i és bruna, i és >rica, i parla amb
les flors mentres pasturen les ovelles.
—«Doneu-me, Senyor el pa de cada
día, i una cinta blava per llaçar mon
gaiato!»—Aixó prega, i encara altres co
ses, quan ha parlat ja amb les flors.
Festa d'amor, el diumenge, ja arriba!
una

Sab de

en

no

a

enamora.

Perque

pesa, a tot temps
tota hora danço? Flor d'oblit i d'ale
gría, aquesta és la clanga mía!»
cor

l'amor

viva perque

oblido!

morta perque

XII

PASTORA

LA

1913

ho sabs?

lem recordar-ho, perqué
mol L sapigut es que aquest
flaft2.0
preparat es el venGedor
Invencible deis refredats
i catarros nagals.
Es tan sapigut aixó, que
al estornut re respón «Pe
llets». Els Pellets del doc
tor Mackenzy curarán sempre el seu refredat
en 24 hores, sense necessitat de suorífics, sau
mérics, pediluvis o tots aquests tractaments
antiquats. Els Pellets fan son treball aviat i bé,
m'entres feu vostre trebail diari. Curen, ade
mes,- la propensió al catarro. CapGa 1'50 pesse
tes en totes les farmacies.

—

son

pa dugues

roses

somníen.

'Imagfinaeld
ffiliosafia?
de les coneepelans Elmbhligaes dels Efistemes,
rL'ö

X
LES

DONZELLES

fi

POBRES

Jacobé, Marguerida i Concordia, per
l'encís de la nit estival vetllen. Dormir
fóra trist quan els estels són tant bells!
Dormir fóra triste vora l'horta quieta,
encantada, odorant! I els ulls d'atzur, i
ells ulls d'atzabeja, i ells ulls de marga
da, resten oberts.
Aquesta música qui ve tant dolça i de
lluny? Dancen al Palau deis cent cane
lobres? Dancen, dames i cavallers, allá?
Jacobé, Marguerída i Concordia, a la
groga claror de Ilantia es miren les tú
niques humils de Ili bru... Allá, les se
des i els brocats, i les plomes rares,
les rutilants pedreríes...
Dolça i llunyana la musica ve... Elles
dançarien, si no fos llur pobresa, allá!...
Elles dancen, peró elles dancen en
horta quieta, encantada, odoran.t, on la
rnusica ve dolça i llunyana? I perque
llurs
totes

túniques pesaven, i eren rígides,
lletjor per la gentil melodía, dan

nues. Mes, damunt de llur nuesa el
reial manten fulgura de les superbes ca
belleres.

cen

XI

Torném
d'inventar

filasofle, 1s akt,

•

positives

i de

conclusíons concretes,
idea neta, precisa,
Clara, quan no és deixa penetrar un
objecte pensat, o quan les relacions de
quan

manca

una

les coses entre sí son massa múltiples o
delicades per esser assolides? No. En
cap genre de coneixernents satura Ves
perit quan troba un abím o una liacuna.
Per
conjectura omple les llacunes,

distancies, sondeja els
les ciencies rnés riguroses
en maternátiques, en física. Es precisa
rnent aquesta audacia ço que li ha val
gut les más belles conquestes. Per qué
s'ha d'aturar en la filosofía?
afranqueix
abims aixó

les

en

tantejar

combinacions,

deixaríen de tenir
valúa mentres que l'idea directriu fós

emporpra la te

rral Guaita les rnagranes al magraner

sagnen! Francesca, dançarás

•

tiva en filosofía?
Voluntariosa de donar una explicació
universal de les coses, la filosofía cap
topa contra una munió d'ignorancies
i les llacunes del saber i son
innombrables. Cal sem-pre aturar-se
devant duna manca d'informacións

Deixem-li

com

qal

poder d'endevinar

al

ara

en

quelhem esrnentat al comen
çament d'aquest estudi. Qual es amb
precisió el paper de l'imaginació inven

arranjarnents

FRANCESCA

Francescae l'Auturne

d

•

aques

que

no

idea d'armonía, d'unitat, de simplicitat.
El resultat será un sistema. Es cap mal
aquest resultat?Ni anc que el sistema fos

una

ficció, puix,

no

hem

tingut

les ficcions poden
enclOure una veritat? Es per aixó que ha
vém insistit tant sobre la necessitat qui
té el filosop d'esser familiar amb totes
les cienciese ciencies de la natura, cien
cies históriques, cíencies socials; de cul

de

veure

com

fins

tivar la part más propiarnent científica
de la psicología, de la lógica, de la mo
ral; de recullir tots els resultats obtin
guts per l'esforg de l'esperit hurna en
aquesta semi-regió de la ciencia propia
rnent dita, qui,estableix les lleis ernpíri
ques deis fenórnens. La metafísica és
ren.ovellará al contacte de la natura corn
más conegut sigui el mon per aquella
coneixença i más facilment podrá pene
trar en el coneixement -més i más apro
fondit de l'espera (en tant que espera
de les concepcions -rnés justes, más al
tes, más riques, propies ,a ampliar, a
engrandir ses mires); i per ses atrevides
hipótesis, tindrá un punt de vista más

ample,

más

solid,

i per

ses

conjectures

comprobant más segur, i contra ses
fantasíes un preservatíu más eficag..La
filosofía es esencialrnent una ,síntesi,
síntesi superior. Com más nombrosos
ferms son els elements que li serveixen
per edificar, 111. é S
con
ro bab 1 itat s de
sistencia tindrá‘l seu edifici. Es parla
deis «castells-en-1'aire» que construeixen
un

-

rnetafísics.

eis

quina

Per

raó

provada per medi de fets
de les coses,
principis ben estaben estudiats i de
concepció de conuna
blerts, no pot ser
sobre la realitat,
part
en
junt sustentada
posant de marealitat,
d'acord amb la
certa
part, la signien
nifest, al menys
realitat?
la
intel-ligible
de
ficació

Tals son les garantíes de relaitat que
poden oferir el sistemes, Jo, peró;
la
riego que en aquesta obra tan difícil
no

del

pugui semblar

més

esgarriar el pensament que a
,contenir-lo. Per tant considereu el sismés alta generatema de Spinoza en sa
primordial
que
hi presideix
litat: l'idea

propia

és

a

l'idea de la

perfecció divina;

d'on pot

deduir-se que essent les coses concebudes baix forma d'eternitat sub especie
ceternitatis, es per aixó que son concebudes en llur puresa, en llur realitat, car
sols l'absolut explica i sosté el mon.

Precisém: tenirn un sistema panteista;
fórmula restringida, encongida, i per
tant, falsa. Les claricies reals, precises,'
garantir el pensament contra
en lloc de
il-lusions semblen ter tot el
ses propies
contrari. Peró aixó és perque aqueixes
claricies reals no han estat prou considerats en sí ni per sí. Ea definitiva, reaquestes claricies esdevé una
correr a
regla essencial de métode en filosofía.
Diguern doncs que pels sistemes hi
ha dues menes de valor; heus-aquí l'exels sistemes tenen, en mi g de
detalls inversemblants, una ánima de

sentar-se

que les

coses

són

corn

modificació

completament,

es

-

és una conni per tals
de conjunt, ageneament d'idees
hi ha inevitablement una part de

cepció

propi

de

irrz,D

un

en

conceb i aquest títol de creador no tant
sois el rnereix perqué imprimeix en cer
ta manera la idea concebuda, sino que,
abans que tot i per darnunt de tot, el
mereix perqué en les regions del pen.sa
rnent hi forma tot un món nou; evoca
formes planes de vida i esperit, les dis

tingeix

es

la nostra operació,
és pas infidel als

no

objectes.
«L'espera, diu Leibnitz,

no

de les obres de Deu,
sois
aixímateix
és capag de produir
sino que

qualque cosa a sa semblanga, encara
deixant de banda les
que en petit. Can,

rneravelles deis somnis, els quals inven
tem, sense cap esfore, i adhuc sense

Salid raés

elegallt

les mou,

ja existent

i Phi realitza. Peró tot
sistema filosófic, no és ja concepció d'un
art superior? <,Si per ornar i embellir» la
natura arnb nostres invencions, cal que
hi hagi en nosaltres mateixos i en qual
món

que part del

e

nostre ésser

«un

art

deri

vat del prirnitiu» creador de tot, «qual
ques fecondes ideas tretes de les idees
originals» (3), no caldrá així mateix,

comprendre el món «qualque res
sernblanga» amb l'esperit artífex qui ha
per

fet el rnón mateix, i no és per Itant tam
bé un art l'especulació filosófica?
Hens aquí justificat aquest parentiu
de la filosofía i de Part, del qual tant
han abusat els mestres contemporanis.
Heus aquí corn Plató tenía raó al situar
en el primer chor deis esperits els
amants de les Muses, els arnants de la

junts

Princípi de la Natura í de la Gracia.
monadología «Les ánirnes en general són miraIls vi
venta o imatges de la creació, pero els esperits són imatges
(2)

de la natura:
la mateixa divinitat, o del mateLY. Autor
de conéixer el sistema de l'univers o d'imitar-lo un
poc per mostres arquitectóniques; essent cada esperit
de

capagos
una

(3)

divinitat

dintre

son

departament,

dintre de son cercle.

Bossuet, Sernzó sobre la Mort.

a

Z-Z". PFr1/4

ITL-c,fr."

d'altres,

les assocía unes
i
cada concepció
amb altres,
un
«sistema»
que un
seva (de l'art) és
transporta
seguit
en el
tot
non esforg
unes

tépastant

una percepció

Toles les tardes P-Aolleert
Rambla. dale

es

que la natura de nostra in-

aquest mode hurná

som

«Mostres arquitectóni
capagos de compendre
no

el pés de la nostra acció; peró si procedim corn cal i arnb el sentiment just del
carácter

(r)

hém de dir que els matei

qualque cosa del sistema de l'univers,
podem així mateix produir en nostres
esperits qualque imitació, qualque
boe, i aquest art, car és perfectament
art, no és tant indispensable corn la ma
teixa ciencia de qui vol tenir una idea
del conjunt de les coses? L'art consis
el pensament qui
teix principalment

no

pas aventura tota cmpot ésser noblernent

no

ques»? (2) Si

absoluno

el gran».

sistemes són

xos

coses

representen. 1

en

on

seu

?Per qué

tel-ligencia fa necessaria; nosaltres
podern concebre-la sense fer-li soportar

es

_

fet

renunciará per tant a representar-se-les.
1 es sabrá que llurs imperfectes in-iatges
veritat,
no són pas del tot rnancades de
i
les anconjectures
es
tindrá
raó.
Les
i
ticipacions de l'imaginació racional no
deformen pas mes les coses del que les
deformen les abstraccions. Unes i altres
introdueixen en el sí de la realitat una

arriscat sense ser temerari.
.Així, dones, un sistema és una concepció de l'univers, de la natura, de la
vida humana, del governarnent del món,
de les relacions de Deu i el _món, con
cepció- sugerida per fets, dominada o
sostinguda per principis racionals, peró
mai cornpletament justificada ni per tals

on

certes

li és

pas

tarnent tal

tenen, en llurs gratis trets,
o
real conformitat arab les coses, de
les quals en donen la fesomía, l'aire.
Les teories, més modestes, són més segures; els sistemes, per ser més envejoInés perillosos: 'pero, si
sos són tarnbé
són atrevits, poden tenir també llur pru-

fets,

no

cercle, en son petit Món,
permés exercitar-se, go que Deu ha

tre del

esdevindrá el remei de la mateixa insuficiencia. 1 ens p3rtará a notar a on cornenga el raonarnent i a on comenga la
ficció. 1 es fugirá de l'il lusió de creure

una

no

imperfectament

i descobrint les ciencies per les quals
Deu ha regit les coses"(pondere, mensu
ra, número), la nostra ánima imita, din

pensar-les del tot. 1Mentres
es
senti eo que hi ha d'incornplet en
aquesta imatge, l'insufiCiencia sentida
que

realitat;

és
dencia; can
presa audaciosa,

tenir-ne

nivers és com un individu i com un fet
vivent. Reduir-li tot a lleis abstractes no
és pas donar-ne raó. Podríeu dir go
que és un home real. vivint, obrant, si
no fos sois donant-ne una noció exacte,
peró absolutament abstracta? Veritat que
cal fer-ne el retrat físic i moral? Verita.t
que us cal formar una imatge en vosaltres mateixos per reproduir-la en l'esperit d'altri, i que aquesta imatge ha
d'ésser fidel i viva? Peró, per ésser fidel
aquesta imatge, és precís que no hi manqui res i que vosaltres pogueu respondre en detall de l'exactitut de tots els
trets? No. El mateix cal dir de la concepció de l'univers. Aquest intent de representar-se les coses en llur conjunt
harmoniós i d'explicar-ne la continuitat
i l'ordre no deixa de tenir alguna ficció. Adhuc sovint no és un retrat go que
es fa; és un esforg per fer, arnb el poc
que es coneix, una irnatge de go que
no's coneix. Peró val més encara repre-

una

detall

volu.ntat, coses que caldría cer
llargament
per trobar les en es
car-les
arqui
tat de vetlla; la nostra ánima és
voluntaries,
accions
tectónica fins en les

conjectura i d'invenció, i una part de
realitat interpretada i representada. L'u-

que

go

s'anomena un castell-en-Paire ha d'esser
quimera? Per qué aqueixa síntesi

precisió
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beutat i els amants de la sapiencia. La
filosofía és ciencia. Aital és son carácter

primer i

permanent. La filosofía és

s'hi mescla per constituir-la, sens•pas

el

creació completament subjectiva de
Pesperit. Son objecte és independent de
les nostres concepcions i estableix pro
una

posicions de valúa per

a

tots.

el concurs de Pimaginació, es val
naturalment i necessariament de l'art.
Oblideu que la filosofía és ciencia i la,
desfiguraren; oblideu que és art i tam
bé la desfiguraren: un deis trets més
característics de sa fisonomía és Pésser
l'una cosa i PaItra.

no les fórmules
de la ciencia. Es
art; art imminent, qui está molt arrán
de la ciencia, i que hi confía i la suposa

completar-la, i ádhuc

OLLE-LAPRUNE

Del risc de la

,opinió?

Per aixó si

tots els

ordres del saber
hurná, el sentit nou aportat per la més
humil de les intel-ligencies que hi es
merça Pesforç d'una atenció no és mai
despreciable, en Dret Civil será sempre
interessant; i el fruit que donará la revi
sió deis -valors acumulats en- la solució
d'un problema qualsevol, si no en tenen
d'altre, tindrán al menys el prestigi
d'una opinió més.
1 si és així, no será de bades, que mal
grat el que s'ha escrit sobre el problema
en

de l'epígraf, nosaltres, prenent peu en
el recentíssim estudi que ha fet Mr. Vi
llebrun en el darrer número de la «Re

Genérale de Droit,de la Législation
de la Jurisprudence en 'France et

vue

et

l'Etranger», volguem

encara

parlar-ne

mica més; i fem retrocaure alguna
de les afirmacions que Mr. Villebrun fa
a propósit:del Códec de
Napoleón, sobre
Particulat un xic deficient del Códec Ci
vil espanyol.
Es ven una cosa certa, i estant encara
ett mans del venedor es pert per cas for
una

més

sense

que

El Dret Civil és un dret conservador,
reflexiu i pie de seny; és el dret del con
sell i de la consulta; per aixó hi té la
opinió un valor tant interessant.La opi
nió pot esdevenir font legal. Els princi
pis generals del Dret, manera com tot
un poble el sent, són
opinió. El Digest,
les Autentiques són opinions.I fins avui,
no pot dir-se que la opinió d'un
civilista
de nom,pesa ta-nt com una Sentencia del
Suprern? I ben mirat, quin és l'únic va
lor de la jurisprudencia sino un valor d'

causa

art més

devinador, qui va en els éssers al punt
vital, qui cerca el fons mateix, el fons
vivent i qui el tradueix en el món sensi
ble sota formes vivents, més sugestives

per

art per

gran que Pobjecte enfocat, és
elevat; finalment, és art, no per
qué tot hi és arbitrari i quiméric, sinó
al contrari, perque Pobjecte és real,
vivent; puix la noeió abstracta fóra in
suficient, car la ciencia de ço quí és real
deu ésser real, i ja que no podem ser-ho
ser

Es ciencia,

peró també és art. Viu en els mateixos
cims que l'alta poesía i el gran art Té
amb la raó els mateixos lligams, beu en
les mateixes forts, té el. mateix poder,
aquest poder fecond, quasi creador, en

ajunta

jamai;

de les Ila
febleses
cunes del coneixement i de les
del pensament, aixó és indubtable, peró
també, a causa de l'exceLlencia i de la
sublimitat de Pobjecte, i a causa d'aques
ta part d'activitat propia de l'esperit
ádhuc en la percepció del real i per
sar-se'n

perseguiment de la veritat. Jamai
no resta
franca de treball, cl-estudi, de
métode, de raonament. Jamai no és

i s'hi
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cosa

venuela

Qui suportará el risc? Veus aquí el
problema plantejat en son aspecte més
tuit.

pur. Prescin.dim de tota rnodálitat, dei
xern de banda la venda aleatoria, la ven
da condicional, a terrnini, etc., i posem
la qüestió en el cas més senzill: fixem
nos en la venda d'una cosa certa.
Tótes les legislacions, començant per
la romana, están d'a.cort que sigui el

comprador qui sofreixi la perdua. Així

4913

fins que realitzi Pentrega. Del
pot deduir que si el deuto ? fo
morós, els riscs correrán per Pacree

tuits

qual
és

es

don. I aixó ja és la solució.
En can.vi el que és poc pertinerit és
Paltre article a que fa referencia el 452,
aixó és, el 1182, primer de la Sec
«De la Pérdida de la Cosa debida», i que
din aixís: «Quedará extinguida la c bli
gación que consista en entregar la cosa
determinada, cuando ésta se perdie re
destruyere sin culpa del deudor y a ntes
de haberse éste constituido en mora: ».
Aquest article no 'soluciona res, i se

pot aplicar perfectament lo que Mr.
Villebrun din a propósit del 1302 del
Códec de Napoleón, que és compl eta
ment parió del 1182 de la nostra Llej
Civil: «La qüestió que ens ocupa és rnolt
distinta de la relativa a la perdua die la
posa deguda; quan una cosa que era oh
jecte d'una obligació desapareix per cas
fortuit, els drets de que era objecte 3.es
apareixen també amb ella; el_cleutor clue
da lliberat, car no hi pot haver oblig ació
sense cosa; per exemple:
el donant en
les mans del qual s'ha perdut la e osa
donada está deslliurat de sa obligaci ó.
Peró aquí no més es parla d'un c on
tracte unilateral; en un contracte si

nal-lagmatic

la

qüestió queda

en

p eu;

aixís en la venda Paplicació del mal eix
criteri condueix a que la perdua de la
cosa
venud_a estingeix Pobligáció del
venedor de fer-ne entrega; peró la qü es
tió és saber precisament si aquesta p er
dua haurá pogut eximir el compra, dor
de la obligació correlativa d'entrega ? el

'clarament, doncs,

clarament ho diuen Particle 1138 del
Códec Civil francés i rnolts fragments
del Digest.

article
acás la

El mateix criteri, encara que expres
sat més térbolament té el Códec Civil

nedor, aquest quedi Iliure de son corn
promís; peró; el venedor, malgrat d'al

espanyol. Peró aquest criteri, disolt
son

articulat,"

litzar
En

no

ha

en una norma

en

conseguit cristal
neta.

la doctrina de la compra-ven
da, no es troba un article categóric; així
és, que cal examinar-ne uns q-uants per
arribar al moli de la doctrina.
El primer que's topa és el 1452, que
en compte de resoldre, es
limita a re
tornar-nos als principis generals de les
obligacions, perque diu «el dano 6 pro
vecho de la cosa vendida, después de
tota

perfeccionado el Contrato, se regulará
por lo dispuesto en los artículos 1095
y Í182». Cal fer constar com a comen
tan i a aquest article, que el termini que
suposa la frase «después de perfecciona
do el contrato» ha d'entendre's, com diu

Manresa,limitat posteriorment pel fet
de l'entrega que consuma la venda.
L'article 1.596 din en son darrer para
graf, que si Pobligat es constitueix en
mora, són del seu compte els casos for
en

eu

no

resol

cosa es

res.

pert

que

aquest

D'a.cord,

que, si
del ve

sense

culpa

xó, deurá complir el seu?
La perplexitat no s'esvaeix.
Un altre article que cal portar a co1.1
ció és el 1460, que din:
«Si al tiempo de celebrarse la renta
se hubiere perdido .en
su totalidad la
cosa objeto
de la misma, quedará sin
efecto el contrato.
»Pero si se hubiere perdido solo én
parte el comprador podrá optar entre
desistir del contrato ó reaclamar la par
te existente, abonando su precio en pro
porción al total convenido.»
Aquest article es correspón amb el
16or del Códec francés. Peró cal -no
tar que aquest fa referencia a la venda
afectada d'una condició suspensiva, -ár ic
cas en
qué resulta lógic el precepte,
perque establert de la manera general
de Particle 1460 del códec espanyol, es
traba en Oberta contradicció, amb la te
si de que
el risc.

sigui l'acreedor el cini suporti

_15 Febrer 1913
Efectivament;

si l'acreedor

del contracte

desistir
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o

bé pot

o

be pot

quedar-se

o

'

preu proporcional al to
convingut,
és lógic deduir que l'a
tal
creedor fará sempre el que u surti Inés
ço que vol dir, que será el
a compte,
venedor en definitiva el qui suportará

Encara patím els catalans d'un excés
de meridionalisme. La serenita.t, que ha

els risc.

vingut

I tant és així, que en Manresa, ja diu
que per poguer cornpendre els preceptes
d'aquest article, han d'entendre's deter
minats forçosament per una condició de

ha penetrat del tot en nostra ánima.
I avui, totjust, quan es planteja una
qüestió d'aquelles que apassionen, quan
en un assumpte qualsevoI hi intervé la
prernpsa, la opinió, i es fa objecte de de
bat una mica fondo, oblidem el terme
mig—terme mig que no és eclecticisme,
sino adeqüació a la realitat—per plantar
nos en
un extrem, per fer-nos forts en
un
determinat criteri doctrinan i i per
tancar les bategades del bou seny clins

la

per

cosa

un

tem_ps, altrament, no procediría aplicar
los; és a dir que la perdua de la cosa
deu haver sigut anterior a la realització
del contracte. 1 aixó está fora de nostre
-

cas.

de tots els articles
una mica de
i encara és precis un

que

De manera,

del Códec, l'únic que dona
llum és el 1096,
esfoç de deducció,

negatiu,

és

un

más hem de
manat: Qui supo-rta el risc? I la cosa no
ha passat d'ésser una qüestió positiva
legal. Hem consultat els códecs y hem
vist que más o menys clararnent tots
ara no

dejen: el comprador.
Peró- ara demanern-nos: perqué so
porta ri_scs? Aquí ve la divergencia. Els
dos criteris antagónics es combaten.
Diu el Dret Modern,- més espiritualista:
El- comprador suporta el risc, perque
7'-.desde el consen_timent es propietari.
.1 diu el Dret Roma, amb tot son prestigi
tradicional:
No, el comprador supor
tara. el risc, des del mornent de perfec
cionament del contracte, peró no será
propietari fins que hagi rnitjançat la tra
dició.
No más fem que anunciar aquesta
: qüestió capdal que pot
ésser i ha estat
objecte de profundes estudis, y que tal
vegada más endavant detallem más.

materia,

manta

no

nam.ens
me

que per

que

xorc,

la rnassa

cau

com

un

castell de

evitarán discussions

un origen molt
Espanya. Es fueros de Cuenca
i de Pamplona en tenen exemples ben
típics.. Emperó, deixant aquests antece

La municipalització té

,

Segón

llibre de

3 nessetes
5

sonets

Els Fruits Saborosos
Les Monjoies
L'Idili deis Nyányos
Se trobein de venda

Editor

i

llibrer,

i

a

2
5
0'75
a

remot

a

dents apart, avui
.

es,

presenta la munici

palització--municipal trad,ing----corn

un

problema absolutarnent nou.Des de 1872
Chamberlain ocupa. la Pre
en que Mr.
sidencia del Concell Municipal de Bir
nlingham, pot dir-se que tením sobre el
tapet la qüestió de la municipatització
de serveis, ja que l'exemple de Birrnin
gharn fou l'e;stimul petque Glasgow,
Liverpool, i altres ciutats anglesesobtin
guessin grans beneficis amb- el munici
palisrne industrial (1) mentres Londres,
Chicago, Nova-York, etc.experimenta
greus pérdues amb la práctica del
,

ven

mateix sistema.
cts.

la Casa Lluis Grill,
Administració.

nostra

El millor Café es el torrefa,ete de La Me—
Carrne, (Davan.t de Betlem).
=

eren

i

son

encara,

municipalitzades.

Italia pot enorguilir-se

de tenir 151

_

brat, i 24 la llum eléctrica. Además,
Milán i Turín intervenen en el servei de
tramvíes, Reggio, Emilia i San Venanci
tenen farmacies rnunicipals, Cremona
Pavía banys

publics, Modena, Brescia,

Verona, etc. el gel, la força rnotriu, etc.
Ben coneguts són també els ingressos
que ret el servei d'alumbrat als Munici
pis de Breslau, Leipzig, Dresde, etc. a

Alemanya.
Tot aixó contribuí a la forrnació d'
veritable literatura-científica a llaor
de la municipalització de serveis. S'es
tudiaren tots els aventatges del sistema
que restaren reduides a aquelles tant co
negudes enunciades així:
L'empresa municipal disminueix
el cost de les prestacions o productes
als quals s' aplica la municipalització
arnb l'aventatge que mentres les com
panyíes privades necessiten repartir di
videndos crescuts, el Municipi, sois ha
de pagar el módic interés convingut al
fer l'empréstit.
2.' Si además, a la municipalització
.s`hi ajunta el monopoli, esdevé gran ba
ratura ja que l'empresa municipal deu
atendre más a la finalitat social del ser
vei municipalitzat abans que ais benefi
cis pecuniaris que amb dl pot obtenir

•

1

La Mai-vestat d'Oriana

500

una

:

Llibre deis Poetas
Primer libre de sonets

mil-lions de dollars; i de les ernpreses
per l'il-lurninació eléctrica, quasi unes

-mu.nicipis qui administren directament
cartes a la ,e1 servei d'aigües, 17 el gas de l'alum

--

.,arter

de la prestació deis serveis públics.
Als Estats Units, l'any 1896, s'hi conta
ven, segons Baker, el 53 0/0 d'empreses
per abastiment d'aigües a les ciutats
rnunicipalitz.ades amb un capital de 51.4
tema

regirá eter

ingénu.es com la que clarrerament s'ha
sostingut a Barcelona sobre els_inconve
nients ventatges de la rnunicipalització
amb motiu de l'abastiment•d'aigües.

—

II

S‘havía, per tant, arribat a l'exaltació
de l'industrialisme municipal coma sis

d'escola_, a_quest aprioris

realitat. I aixi

—

„.

(Davie).

no

-

D. R.

del sistema un tant per cent molt cres
cut de l'empréstit municipal, tant per
cent que puja al -5-3 a Leed, 63 a Birrnin
gha_m, 64 a Liverpool i 75a Manchester

aquell principi

primera bufada de la vida real,
se
g-ueixi formant part de la vida psicoló
gica deis escullits, deis aristócrates de
l'intel-ligencia. Cal que aquests posin en
contacte, les seVes opinions, les opinions
deis Ilibres, arnb.. els moviments de la

•

E

,

del ,drarna_ ibse
niá: «les minoríes -sernpre tenen raó»,
perque minoría éš aristocracia i aristo
cracia és cultiu del cor i de la,raó, és se
lecció. Emperó,, çai que a_quest apassio

una

ocupa. Fins

en

vrea, ab

criteri d'escola.

nament

Parlant de tot aixó,

que‘ns

nosaltres

Ja sabem

d'un precepte
precís deduir-ne sensu con
car

diáposició positiva.
estern vorejant una
qüestió que és lo capdal en el problema
trario,

a

propia malg-rat que, com din l'In
la rnunicipalització subssisteix
el regisme capitalista i la propietat pri
vada no experimenta cap mena de dany;
rnoltes ciutats destinaren a la práctica
a cosa

Allavors, arnb:

l'exemple delá

fets per
no
sapigueren
veuretsels de
endavant,
rnuniciPalitza_ció
de
serveis.
tectes de la
El sistema fou exaltat fins a l'exageració
-pels socialistes que el -prengueren com

l'Hisenda local.

3.' Conseqüencia de l'anterior és la
possibilitat de procurar l'-ús dels serveis
públics al major nombre possible d'in
dividus.
4.a No té la rnunicipalització cap deis
inconvenients del sistema de la con

cessio.
Denorninació que

no agrada

al Sr.

Gascon Marín.

Alguns,

exageraren la

municipalitza

4
ció i la

trascendencia económic
social fins al extrern de considerar dit
sistema (en Montemartini, p. e.) com
un aspecte de la lluita secular entre pro
ductors y consumidors.
Empero, vingueren aviat els debela
dors. L'entusiasme que al principi es
posa en tota obra, no deixa entreveure
prou bé, a través deis aventatges, els
inconvenients d ella. Mes quan la rao
té la fredor necessaria
i aixo succe
eix quan els qui examinen la cosa no
són els qui l'han inventada o primer la
observaren—no pot deixar de veure els
punts foscos de tota doctrina, punts
foscos que en nostre cos se troben en
alió tant sabut, que el Municipi no té
el fi de la producció com fi propi, en
seva

—

que no pot exposar-se a les pérdues
que tota industria suposa, en que és un

perill la concentració de
tats
en

en

que

rnans

d'aixó

tantes

facul

municipal,
pateix l'independen

de Pautoritat
en

política i electoral de molts ciuta
dalas, en que el Deute municipal creix
d'una manera alarrnant (a Angleterra,
segons Frangois, els deutes locals:hanau
cia

mentat fins aset mil mil:H.0ns de franés;

Bálgica, de 1890 a 1898 aumentaren
27 milgions; i a Alernanya es donen ca
a

el de Dresde que dedica 17 mil°
serveis
rnunicipalitzats; Hanno
lions a
1[
rniPlións
y Stuttgart 7 mil-lións).
ver
Resultat clgaixo fou Pactitut de cientí
sos corn

•
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fica intransigencia en que varen posar
se uns i altres, els defensors i els adver
saris de la municipalització. Els primera
sosteníen que totes les mides que es di
rigeixin a aixamplar l'esfera d'activitat
deis organismes públics, servirán en de
finitiva per despertar l'interés deis ciu
tadans en els afers públics i aumentar el
sentit de responsabilitat deis funciona
ris. Els segons es feien forts en la falta
d'eficacia deis funcionaris públics, j la
facilitat arnb que es desenrotlla_ la cor
rupció en els organisnles públics quan

carnp tant abonat
com
és el camp in
dita
corrupció
per
dustrial. Uns i altres discutien fort,

tenen

al

un

abrivats, amb apassionarnent...
Empero, tot aixó va passar molt aviat.

genéric de les grans ideali
aprofitades principalrnent pel so

Del terreny
tats

cialisme va baixar-se a P esfera més
modesta deis inconvenients de la mu
nicipalització en vista dels empleats mu
nicipals, del sentit de la llur responsa
bilitat, etc. 1 seguint aquest carni, en
arribar a la
cara va baixar-se més; es va
conclusió que avui gairebé tothorn sos
té i que és sintetitzada en aquell pninci
pi tan bell d'en Cleveland (Municipcd
acIministration ancl accGunting): «El
problema de Pindustrialisme munici
pal ha d'exarninar-se fixant-se més en
son
son aspecte ad_ministratiu que en
aspecte polític, i així es veu que hi ha
algunes circumstancies en les quals pot
ésser molt útil la municipalització de
deterrninats serveis i altres en les quals
pot ésser rnolt desgraciada.»

Partint,

d'aquesta base,

doncs,

la

qüestio de la municipalització de ser
veis resta reduida a un problema de
circumstancies, de temps, de lloc, de
prestigi, de técnica administrativa.
Al capdavall, pot variar, com varía,
respecte de l'industria privada la forma
de la distribució o inversió deis benefi
cis; emperó Pexplotació d'una industria
municipal és un afer de la mateixa na
turalesa que l'explotado de una indus

qualsevol.

tria

en
deriva, naturalment, la
conseqüencia que quan es tracti de
municipalitzar un servei, deu estudiar
se, plantejar-se i resoldre's la qüestió de

1

d'aquí

la rnateixa

manera

com

quan

es

tracta

de l'esta.bliment d'una industria ordi
naria.
La sola objecció que podría fer-se Lo
ra la següent:
la industria privada cer
ca sempre
el benefici, rnentres que el

57c_2>{15.1C)

-Editorial
r~rturrmn-d:
4
e

costat

iglime Sr. Dr‹,,

9,P-27

Municipi pot

cercar

solament

el

millo

del servei. Peró... ?és que mi_
llorar un servei no és conseqüencia d'
aplicar-li el benefici obtingut? ?és que la
minora del servei no és !a en sí un be.
nefici?
aarnent

Sota el punt de vista acceptat, de
abans que tot, preguntar; ?El ne
goci pot ésser o no lucratiu? Aquí és
quan ha d'examinar-se principalm.ent
la qüestió del monopoli de l'industria
que es tracti de municipalitzar.
Si el negoci és lucratiu, pot ja esta
blir-se, perqué sernpre determinará unaa__
bona font d'ingressos per PHisenda del
Municipi. Si el negoci no és lucratiu,
la segona qüestió que és:
es presenta
?Convé explotar o municipalitzar l'in
dustria pels beneficis que pot reportar a
la comunitat, als ha.bitants del territori
municipal? Aquí ja no s'até a Paspecte
financier de Pafer, sino a la part (més
irnportant que aquella) que dl té de
servei públic. Especialrnent en qüestió
d'abastirnent d' aigües, que respón a
una neccessitat primaria del veYnat, es
pot avantposar gairebé sempre l'aspec
te de servei públic a l'indole financiera
del problema.
1 essent el negod necessari per l'Hi
senda i necessari, sobre tot, per atendre
al servei públic, encara convé examinar
un altre aspecte del mateix problema, i
és el de saber si será oportú que el Mu
nicipi exploti l'afer per si mateix o bé
arrendi Pexplotació a una Cornpanyía
privada. 2áillavors será qüestió de saber
si el Municipi compta arnb funcionaris
adequats- per a dita explotació, ja en el
que es" refereix a técnica, ja en el que diu
relació amb
Aquest és, doncs, el punt de vista cir
curnstancial en que avui es col loca i deu
collocar-se la qüestió de municipalitza
ció de serveis públics. 1 aqueáta és la
vem,

f'-'7

-

fz:\ ))
2

ir.?"¦..",
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1

completes
Zszep 7arr-wl_Dz

13ags,

Mabe de Vfierm

S'está, ja ultimant el primer volum d'aq_uesta, magnífica ccl-lecció que sortirk a mítjant Febrer. Donades les m.ateries recollides fas
pedem assegurar cine l'obra sencera constará al menys de set volums d'unes quatre centes planes cada un de 22 1/, X 14
cms.,
paper extra i acuradíssima inapressió, tal com nertocava a la que es sena dubte l'obra més capdal, mes ferma d'idees, d'orientacións 1 de
ensenyances que de sis sigles engá. S'eg escrit, en llengua catalana.
Es tal l'altesa de mires del sa,bi bisbe de Vich i tent universal raplicaciá de la seva doctrina lluminosa a tots els problernes inés
cande-nts de la societat moderna en general, i de l'esnanyola i catalana en Particular, Que estimem necessario., la seva lectura a les perso
nes de tots els camps que es preocupen de la cultura i vitalitat catalana.
No essent-nos possible fix,ar encara el preu global Deis qui desitginraiserínre-s'hi, par tal que no sablm encara del cert els volums
que fará, podm din que els Mil schi suseriguin per endavant, amb pac a la avengada, tindrn, pel preu de la rústega, tota la eol.lecció
enquadern.ada, luxosa,ment amb tela i rItols daurats.
E1 ha
er—?-13tic_;'.2f.mn oc,'2.016 do nwpor do nP.
•

ara
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causa que fa escriure

Gigot (Le socia

a

Angleterre) el
lisme municipal
Municipis
que han examirat
güent: El
circumstancies
de temps i lloc no
bé les
equivocat.
Es
el que ha oco
s'han
Birmingham,
Glasgow i Liver
tregut a
quals han do
consellers
de
les
pool, els
homes
de negoci
d'ésser
proves
nat
revés, els Munici
forga.
Al
primera
de
la realització
pis que han anat cecs
d'aquestes empreses, han experimentat
grans desastres. La vida municipal dels
Estats Units té grans exemples d'aques
en

se

uns

a

Ciutats

ta mena.

com

nim aquí.

Es

inútil, doncs, que hi hagi regidors
que s'entretinguin
califi

periódics

en

C. Z--"),-Armal Szialeons

de bó o dolent, de socialista o no so
cialista, el sistema de la municipalitza
ció. (Quant ha influit en aixó la tra
car

ducció d'un llibre de

Avebury-,

trit i poc

orientador) La municipalitza

ció

Barz.selona

será.

a

go que els

blInzeis .de

ISS

desnu

Se traben de venda a la Llibrería d'Alvar
Verda.guer ja la nostra A.drninistració.
Pren: 2 -possetos

homes

a

arrendar

Companyíes particulars l'explotació

deIs serveis de tramvíes i de l'alumbrat,
després d'administrar-los directament
Consell Municipal de
en altre temps. El
mateix
ha deixat el servei
així
Londres
i
línies
de vapors per
publiques
d'obres
per
les
greus per
del
Tán-iesi,
viatgers
n.egocis
u
origin.aven.
dits
dues que
?Córn, doncs, pot parlar-se de muni

cipalització

en

general?

jamai

legislar-se

Giolitti)

que

comú

aquesta materia.

en

anglés

que

Parlament

-pot

El sistema

autoritzar el
cada Munic-ipi per munici

consisteix
a

en

en

tal o qual serve,i, apar més ade
la manera d'ésser d'aquesta ma

palitzar
quat

a

teria.
A Espanya

tenirn llegislació sobre
Dugues temptatives tant

no

aquest extrem.

sols:la primera, del Sr. González Besada.,
en un
projecte de Bases per la reforma
de l'Hisenda municipal,on es parteix del
principi general equivocat de la llei ita
liana; la segona, del Sr. Maura, en el
projecte d'Administració local (art. -18 ),
en el qual es dona una absoluta llibertat
als Municipis per a la regulació d'a
quest -ount tan escabrós i difícil. El cri
teri no sen-ibla equivocat; emperó, do
--nada la vida actual de 'nos-tres Munici
pis. és, potser, una mica massa atrevit.

-abans que tot per la puresá del sufragi 1 no
tolerant les males arts del vergonyós caci

7. DI. n.
Lles ellecelans puGülincEals
L fl

Dies

quisme.
III. En els districtes on l'U. F. N. R. es
creami amb forces suficien_ts per donar el
triomf ala nostres candidata, pot i den lluitar
sola; com també deurá fer-ho °luan, sigui

els lerrouxistes i en son .nom
els senyors Mir.1 Miró i Callen, invitaren als
de l'U. F. N. R. a fer_un.a coalició de partits
enrera

republicana

Per aixó nosaltres no estem confor
legislador italiá
mes amb l'esperít del
de
29
de Ma.rg de 1903,
quan dicta la Ilei
completada per la de :ro de Marg de
.19o4: Entenem (a pesar de totes les ex
ceLlencies que realment conté la dei

.

barcelonins i les coses barcelonines la
facin.
Aquest és el veritable punt de vista.
JOSEP M.a GICH

local, fins, si's vol, d'esperit municipal,
d'aquell esperit municipal que tant ex-al
tava Mr. Asquith i que tant oblidat te

Nova-York

'Chicago s'han vist obligades
a

75

CAT.ALUNVA

en

.

les vinen.ts .eleccions muflí

impossible una
els partíts afina.

Elá del Consell de la U. E. N. R.; després
de del'liberar, han contestat a dits senyors
amb la segilent nota que ha publicat. «El
Poble Catalá»:
El Consell de l'Unió Federal Nacionalista

En els districtes que no"s trobin en el
anterior, i aon sigui necessari i oportú
replegar totes les forces -republicanes per
lluitar amb éxit contra les dretes i els caci
quistes, poden I' deuen els nostres correli
gionaria pactar i cumplir llealment les alian
ces i interligencies que convinguin; i rnolt
especialment, arnb les demás _torees repúbli
canes i socialistes ingressades en la Conjun

termes

ció.
A falta .de candidat propi i de pacte
deurán els nostres amics votar el
candidat que per les seves idees i conducta
s'apropi més als ideals democrática, repu
blicana, nacionalistes i federalistes definits

V.

especial,

el nostre programa.
Els organismes locals a qui toca
aplicar en cada cas concret les an_teriors
normes, han de posar tot el seu seny en el
en

Dins deis principia autonomistes i demo
crática que informen l'organització de PU.
F. N. R és als -organisrues loCals existents
en cada districte electoral, als qui pertoca la
direcció de la lluita; i són ells els que, apre
ciant les diferents circumstancies que en

VI:

,

presentin, de una:o d'altra maneta vin7drá la solució, el resu.ltat de 'la munici
palització.
La qüestió de municipalització de ser
veas es

qüestió

circumstancial,

de

vida

candidats,..buscant-los entre
correligienaris nn_és convencuts, abnegats

nomenam_ent de
els

a Pu. F. N. R.
I. Ha de remarcar en primer terme la
trascendencia extraordinaria de les vinents
eleceions, puix uot fa ereure que els. nona
dipUtats -provincia,ls serán els que consti
tueixin la Mancomunitat Catalana, cucar
nació. de Punitat espiritual de Catalunya.

no oblidant mai que és la
la que en definitiva conde
nega la victoria.

competents; i

i localitat concorren., denen, si ho
necessari o convenien.t, acórdar
realitzar les intelligencies eleetorals amb
els .partits afina.
Nó- pot él Conseli, seriae extralimitar-se
dictar regles absolutes; -pero sí ha de fer
sentir la seva .yeU ..amistosa i puntnalitzar
breu.ment 'alguna principia general», per
conseguir la major c-oheSió i disciPlina deis
cas

opinió pública

estimen

deix

o

L'unte ause[1,4
Elías, escrin, adés 1 ara, en El
Catalá, notes ,de la vida estranya,

En Feliu
POble

•

sovint-amb-hurnou9-, sovint amb Tina infiexió
docent. En un número del Poble Catalét
—aquests nómeros una Mica virolats i deve

afiliats

Som partidaris de la municipalització
de serveis públics, sem-pre que d'ella ha
gi de reportar beneficis el Comú. El bé
general de la ciutat, el perfecte desen
rotIlament del serveis municipals, els
guanys de la Hisenda, tot són factors a
tenir en compte en el que es refereix a
aquest problema. Segons com ells es

gades tristosl -hi trobém dugues notes que,
amistat, retrelém
en senyal de una antiga
•

.

aqui.
«Théatre des Arte»

•

-

Es de

justicia

que no

siguin

amb

IV.

d' examinar serena-,
amb que's plantegen les
properes eleccions de diputats provincials
d'escoltar i recollir els anhela i la opinió de
diferents indrets de Catalunya, té el deure
de dirigir-se ais seas correligionaria, 1 en
general a tots .els ciutadans, més que per
Proclamar noves normes de conducta políti
tica, per recordar i aplicar les que -orevi
sorament foren ja votades per nostra Assam
blea Nacional, suprema autoritat del partit.

cada

interligencia

cas

Republicana, després
r_nent els

honrosa

els elements

de dreta, regressius 1 caciquistes, els que
inonopolitzin acolen organ.isme, del qui tant
espera el noStre poble. SOm els republicana
els qui b era d'infiltrar a la futura Mancomu
nitat els principia liberals'i tots els anhels
de re-novaCió -1 d'aven-g que 'Palpiten en la
democracia catalana.
II.- .1=reth d'aconsellar ala nostres correli
gionaris que lluitin valerosament en tot els
districtes en que hi hagi eleccion.s; Vetllant
-

Quan. Bernad Shaw

anava a

estrenar

a

París «La Profession de Madam_e de Warens»,
una revista parisenca, amb -Una lloable opor
trinitat, u demaná onduló sobre'l teatre-fran.cés. El dramaturg anglés respongué, poc
més

o

r_n_onys,

en

aouest to:

«El teatro francés modem és

peix sense
ménjaré».

sang;-

jo

soc

un

una mena

de

tiburó i me'l

L'obra esmentada sortí cada 'día al cartell;
la que acaba d'estrenar recentment; «On. ne

76
pela- jamais dire», ha sigut també un éxit
que promet aguantar-se durant tota la tem
porada, i, no obstant, no ha sigut un éxit de
premsa. Els parisencs no obliden la
menaça
d'aquelles &vides manclibules británico/es
Per aixó no den el públic jutjar aqueix autor
segons el parer dele diaris de París.
«On ne peut jamais dire» és una comedia
nova, profonda i finament humo
rística, malgrat que cada personatge visqut
el seu drama interno Aquests no apareixen
pas amb ceráctars tallats tots d'una peca,
com sol dir-se, sinó
d'una diversitat -psicoló
gica com la que velera en la vida real, com

els culi, sobre tot, el talent balzaquiá del
comediógraf. «On ne pent jamais dire» és
una obra sense cap
personatge comple
tament cómic, sense cap carácter declara
dament raalvat, sense cap víctima; és una
acció que's desen.rotIla sense fatalitat ni

misteris,

am_b

tots els

seus

factors visibles

fins en llurs més remotes ramificacions. Un
personatge és sublim i grotesc alternad
vament o alhora, per a major veritat i cla
retat, sen_se violencia; com si l'autor, vol
guent intensificar l'acció sense enfosquir-la

scha,gués trobat amb que els medie empleats
haguess-in resultat involuntarlament més
expressius 1 emocionants que'ls tradicionals:
talment apareix de fresc i saborós, dintre sa
grandiositat, aquell troç de vida
Mr. Crampton és un hom.e de negocie lleig,
taujá, massa auster i irascible, qui, a causa
d'aqueixos defectes, es troba, a,mb dolor,
separat judicialraent de sa muller i fills, de
dinou anys ençá. Aquixa madame Crampton
o Claudon,
que és el nom que ella fing-eix
d'ençá de la separació, té el temperament tot
11

oposat;
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ama

les

snobisme, és

un

maneres aristocrátiques i el
excés «basbleu», i ocupa els
ocie de sa vida opulenta en especulaciones
cientlfiques i sociológiques d'un positivisme
glaçat, com el sen geni, que és també del
tot oposat al del seu marit, tot cor i apassio

nament, malgrat son exterior agre 1 violent;
enyorant el calla de la familia i agonitzant
continuament de lehiocon_dría de sa exis
tencia buida.
Un amic de la familia ateny subrepticia
ment posar enfront l'un de l'altre ele marit
muller desparellats, a la bona fí d'una re
conciliació, d'altra Part tan impossible per
ed.at con' per l'angelical inepcia del bon
intencionat mediador.
L'esposa seens presenta amb els tres fills,
dugues noles i un noi, tots casadors La noia
gran és feta i pastada a imatge de la mare:
freda, reflexiva, re onadora, pedant 1 defi
nidora: «cadascú a casa seva 1 Den a la de
tots», «fer el bé sense sentimentalisrae i.
prou»; el seu individualisme és, natural
ment, feminista; l'amor és una ridiculesa
definida per la fisiología. Ele altres dos

gerraans, aprofitant-se de les doctrines india
vidu.alistes í pseudo-emancipadores que la
mare professa, porten una vida tota, de diso
lució i de

la

a
les idees de la germana
gran elle creuen cine lo essencialés Ilur sacia
rnent i que les agen.es necessitats noels
atan.yen; aaiís és que viuen com dos estran
gers, alegres anales, dintre'l quackerisme

que un jove, un dentista
sense feina s'enamora de la filla gran i li fa
saber amb eloqüencia pertorbadora Es la
primera vegada que la noia sent aquella
música; se sent claudicar, s'averg-onyeix

primer, després, sentint-se més lligad-a amb
la natura que amb la ilógica que s'ha, fabri
cat per al sett us particular, acaba per cedir
amb entusiasme a l'amador i arab tendre
unció al pare desesperat, perqué el miracle
s'és fet d'obrir-se-li les potencies a l'eraoció.
és aleshores quan la mare percebeix la
vacuitat de les seves teoríes, quan veu l'hor
ror del seu próxim isolament. Per- aixo, táci
tament, marit i muller convenen que la
felicitat és feta de sacrifici. El marit, dones,
sacrificará el seu temperament, ele prejudi
cis del seu rnedi social 1, al seu torra l'esposa
fará altre tant, 1 la felicitat que de joves no
saberen assolir la traben ara abundosa i es
prometen fruir-ne goludament.
Reglara uem, tot passan.t,apropósit d'agua
Ila forta, i graciosa diversitat de que parla
vem al començament, que'ls dos poca-penes
dele germans petits, a causa precisament del
llur egoista distanciament d'ambdugues ob
cecacions en guerra, representen sense pa
radoxa i serapre oportunament la ven del
bon sentit.

L'acord conjugal i un reguitzell de ca
de jovenalla, s'efectúen durant una

saments

resta nocturna en un gran balneari, que
acaba en una clanga de parches les més he
terogenies. Sois el pare no nha trobat de
parella, peró está tant con.tent que ni se
n'adona de que baila xacrosament tot sol.

es

punyent

En

-

Pero, heus-aquí

sota el dominó i el /las

verd,

com.

la

de Juli César.
COM se ven, el fons de la comedia és una
glosa a 1.antiga teoría mística de la ben
haurança pel renunciament, sois que aquí
hl és exposada amb un bou humor insupe
rable. Quan un escriptor ateny així sense
efecte, ni un excés, suges
un xisto, ni un
tionar un auditori
selecte 1 inculcar-li
idees tant seríotes tot rient-rient, es pot dir
que aqueix escritor és un savi; i aqueix ea
vi és un artistáo que'l pú.blic de Barcelona
no den desconéixer de cap
manera.

lleugeresa, ferotgement egoista.

rancies del sen carácter a can.vi tant sale
de que seel tolerés entre'ls seus fills• Tot és
en va dava-nt la
ilógica i la vanitat de la
Gloria i sa mare.

alegría,

de cartró

Mort de

Contrariament

Quan el pare 1 els fills arriben a conéixer's
casualment, el drama esclata. La Gloria
repudia suaument la tendresa paternal amb
raons incontrovertibles per al pobre home, la
incultura del qual no pot oposar-li més que
balbuceigs, ansies i amor, res de con cret, en
ff. Ele dos fills petits el befen pel seu aire
menestral; solaraent quan ensumen la for
tuna queel seu pare posseix es decanten a
una exagerada sumissió.
El pare prou faría tot lo que convingués
per a l'ansiada reconciliació; abdicaría tate
ele seus prejudicis 1 amagaría les intempe

seva

postí9

1913

.

Pijoan

Auueix ande nostre acaba de publicar en
el número d'octubre darrer de la gran re.vista londinesa «Burlington Magazine», la"primera de les revistes d'art antic, un in
teressantíssim_ 1 brillant article sobre la des
coberta a la catedral d'Acqui (Italia) d'un

tríptic admirable firraat den Bartomeu Ber
mejo Aqueix gran artista cordobés de nai
xenaa, peró catalá d'adopció, un dele nos
tres quatrecentistes més ferms, no és /non
conegut perqué les seves obres eón escasees,
per aixó és d'un gran valor l'article den
Josep Pijoan, que és molt documentat i
ilalustrat amb nombrases 1 puleres 11-1usi-ra
cions. Ademés és aqueix article una copiosa
refutació a certes apreciacions del célebre
arqueóleg Signar Pelleati.
En el número 97 (abril 1911) de la mateixa
revista, en Pijoan havía ja publicat Partí
ele «Redescoberta d'una escala de frescos
románies», de no menys interés per a la
nostra cultura artística.
En Pijoan demostra que la seva no és una
ciencia de«ernpollón», com diuen a Castella:
no és Ilibresca ni monótona, com salen es
ser aquestes
qüestions, sinó vibrant i viva
com la seva poesía.
-4..
J.

de la

SACS

11.1.rh rtsu q©lifiel
dell San fal3t

La Lliga del BOLI Mot ha publicat un follet
titulat «Apuntes para la historia de la cultura
del lenguaje (1908 1912)» en el que s'historía
la tasca veritablement digna de lloanga de
l'esmentada corporació.
El 26 de gener de 1908, publicá Ivon l'Es
cop un article en el «Diario de Gerona» titu
lat «La Lliga del Bon Mot», al qual en
seguiren d'altres in.iciant la vasta campanya
que s'está

realitzant contrae1 mal parlar,
el 19 de septerabre, IDU
blicá el seu famós article sobre la qüestió
que feu estrenair tot el poble, essent següít
el plorat escriptor per personalitats com en

fin

Que

en

Maragall,

.

i

1)
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Carne', Ors, Rucabado, Costa i Llobera,
Alcover, etc., etc.
PI& 1 Deniel,
campanya escrita, en seguí
aquesta
A
el 18 de novembre
conaençada
una d'oral,
donada al Círcol Ar
una conferencia
amb
tístic de Sant Lluc.
oficialment la
A l'any 1909 s'organitzá
circulant
gran nombre
Bou
Mot,
del
pliga
propaganda,
creant centres
de
falles
de
en
locals, obrint secretariats, etc., i el seu
tusiasta fundador, Ivon l'Escop, va recórrer
leá

princiPals poblacions

i el

cap

a

la

El 3 de desembre es celebra un meeting a
La Raya (Murcia) i altre a Castellar del
Valles (Barcelona), importantíssim; el 17
se'n celebra un altre a Churra; el 24 a Za
randona, i el 27 a Alcantarilla, poblacions
de Murcia.
Any 1912.—Aquest any fou veritablement
pletbric i d'expansió per la Lliga del Bou
Mot, desenrotllant-se, en totes parts, en un
increible «crescendo», els meetings que a U.1tims de l'an.y anterior coraencen a ini
ciar-se.

Se celebren meetings:
En gener, 4.
En febrer, 3,
En marg, 5.

dependen

En

cia, i remetent l'altra al Registre Central de
la quefatura de policía. Aquesta circular
fou

reproduida

en

elude superior de

27 de

maig

En primer de juny el governador civil de
la provincia de Girona don Lluis ligarte, a
petició de les senyores gironenques, prohi
beix, en una notable circular, la blasfemia
En 15 d'agost se celebra, a Palma de Ma
llorca, la primera Festa, Escolar en pro de la

llenguatge; en 26 de Septembre
es realitza
a Nostra Senyora deis Angels
&,(G-irona) la primera Asamblea del Bou Mot,
i termina l'any anab la festa celebrada a
Barcelona, en 25 de novembre, en la ba
cultura del

es

concreta la tasca

Lliga del Bou Mot en o-1-ga
nitzar conferencies, repartint amb molta
profusió falles volants.
En septembre l'alcalde de Vich prohibeix
la blasfemia. En 23 d'octubre, Tvón L'Escop
dóna en el local de la Lliga, Montsió 3 bis,
baixos, una conferencia sobre les noves
orientacions a seguir, i s'intensifica la Pro
paganda oral d'una manera més amplia i
extensa, essent els primers actes d'aquesta
índole l'Assarnblea de Propietaris Agrien]
tors, celebrada en 2 de novem.bre a Girona,
de la

-

abril,

4,

ju_ny, 10.
juliol, 5.
Agost, 4.
septembre, 7.
En octubre, 4.
En novembre, 3.
En deser_n.bre, 5.

de 1912 del

En
En
En
En

Llano.

principal

Pittsburgh.
Washington.

20 000 a Cincinnati.
7.000 a Colu-_n_ibus.
5.000 a Wheelinp;.
Ademes ha publicat la Lliga innorabra
bles opúsculs, que han escrit diferents pre
lats, pastorals, etc., etc., essent l'obra que's
porta a cap una obra magna de cultura.

Una bellla
«Estudio»

L'Aureli Ras, l'aguti ardit pe
massa tem.ps apartat del
les lletres, torna a la Premsa

carap de

portant-hi una

nova

i formosa revista

ment cota son propi programa. Estudio no
és pas solament un periódic d'Economía, si
11,5 de cornerg, de geografía, de filología,
d'art 1 de literatura. Els articles correspo
nents a aqu_ests tant variats temes, están am
plament escrits: són, com el nona de la revista

significa, estudis a la llarga,
per les

dim.ensions.

sense

limitació

La lluita del ferro.
títol d'un treball del

segueixen donant-se conferencies, en escoles
públiques i privades i en. altres centres de
cultura, regnant Per tot arreu gran entu

aquest és el sugestiu
propi director, en Ras, expert en materia
económica i especialment— censa és sablit
«Als paisos
en qüestions metaPlurgiques.
diu—que con? Espanya tenen carbó i saltants

siasme.

d'aigua,

Ultimaro.ent schan celebrat nous meetings

A_•l'estranger.—Ademés del Congrés Inter
nacional contra «II Tu_rpiloquio, la Bestem
mia e la Pornografía, celebrat a Roma els
dies 16, 17 i 18 d'abril de 1910, amb més en
nostre entenclre que acertada
consignar les grans fes
tes arab que commemora tots elslanys Nort
Araerica el día del Dolç Nom de Jesús, en

entusiasme

a

orientació,

devern_

protesta de les blasfemies i, en especial, les
manifestacions celebrades durant el mes
d'octubre últim per les «Societats del Sant
Nom (The Holy Name Societies) qua SC5/1
coro_ segueix, segons notes publicades en el
peribdic de Filadelfia, «The Catholic Stan
dard an.d_ Times» del 26 d'octubre de 1912.
40.000 manifestants a North Jersey.

els cal seguir la política patriótica
de que llurs riqueses minerals s'esinercin en
profit de la nació. Els mil,lions de tonelsades
de minerals de ferro que, ennúmeros rodons
exportem cada any, ambprou feines valen
46 millions de pessetes,

calan

podríen trans

formar-se en ferros elaborats, él valor dele
quals no baixaría de 500 millions de pesse
tes, i aixís evitarlem que l'estranger inter
vingués la defensa nacional en les seves
claus fon.amentals. »
Ve dessegnida un article de Manuel de
Montoliu sobre la Geografía lingüística, on
pledeja per la formació de l'Atlas linguístic
d'Iberia, prevelen.t que donará per resultat
limitar la extensió de les llengües 1 grupas
de llengües avui parlades a la península

1-3'\

p_.)

E.

1

r.
Ya;

La

mes

important d'Espanya-20

sucursal amb

PM,

(15

AV_

teléfon-Centrah Pelayo,

Egipeia es la única funeraria que
facte que no sía previarnent desinfeetat.
-com
fora.

mportidne

men

sual, que té per nom «Estudio», í per format
i aspecte els de les conegu.des revistes lita,
drilenye,s «Lectura. i «Nuestro tiempo». Un
retrat encapçala les cent vint 1 vuit págines
del primer fasciele, corresponent a Gener
últim: el de don Guillem Graell, professor d'
economía i secretani del Foment, retent-se

CL1V15
Ifl1EZ

•

Modista

aixis tribut al horne que molts joves procla
men rnestre venerable. El discurs que aquest
llegí l'any 1907 al inaugurarse la Societat
d'Estudis Econórnics, amb el tema «L'acció
económica» va al davant de la revista, tal

En maig, 10. A un d'ells (el de Romanyá),
hi acudeixen 40 pobles.

policía senyor Fernández

rriada de Coll-Blanc.
Any 1910.—En 1910

30.000 a
22 000 a

punt.

glorificació.

dita

el Patronat d'

un Aplec Infantil, pro «Bou Mot», i en 20
d'agost un meeting monstre en el mateix

de

una en

en

na)

En 11 de maig, atenent a requ_eriments de
don Marián de Cávía, Jacinto Ben.avente i
altres, el q-ctefe superior de policía a Madrid,
senyor Méndez Alanís, dicta una circular'
ordenant als comissaris que persegueixin i
castiguin amb multes i arrests, als blasfenas
mal-parlats, disposant que a les comissa
ríes s'obrís un llibre registre de blasfems
per medí de targetes que es lliurarán per

duplicat, quedant-ne

de senyores

Any 1911.—En aquesta data la propagan
da realitza per La Lliga comensa a deixarse
sentir en el reste d'Espanya. En 25 de naaig
es celebra a Ofía (Burgos), un important mi
ting contra la blasfemia.
En 11 de juny s'organitza a Collell (Giro

Balears en viatge de
El día 9 de maig fou una diada decisiva
«Jocs
per a la Lliga del Bou Mot: En els
precisava
conveniencia
d'
la
es
Florals»
orientar el llenguatge, tant cap a la seva
com

miting

Obreres de Sarriá.

Catalunya
propaganda.

deputació
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44

teléf. 1,1t3

isoss'eeix Cambra
—

de

Economía., Val/tal
Desinfecció,

no

13ít preus

servint cap arte
a la Capital

NOTA: Esrnerat 1 rapid servei tant
„ks.

an

78

p
dins les fronteras de les antigues provincies
roraanes, tal com_ el filóleg Morf ha observat
al descobrir que la,
divisió linguística actual
de França correspón exactaMent a
l'antigua
divisió romana de la Galia. «Els dominis del
cata,la, junt amb els del dialecte aragonés i
lleones, que en tants fenómens s'assemblen
eatalá, correspondríen a 14 tarracon,ensis,
i el doMini del castellá
prOpiament dit, junt
amb els dialectes andalusos, coincidiría
anab
la Bética i, fina,lment, el domini del
portu
gues; junt amb cls dialectes gallecsi•extre
raenys eorrespondría, a la provincia romana
de Lusitánia.»
En Juli Bassols és l'autor d'un altre article.
molt documentat i rie d'estadistiques sóbre

L'intercanvi hispano-america, 1 Donya Ma
ría de Maeztu, envía des de Leipzig un in,

teressant comentári a una exposició de jo
g-u_ines deis Reis «per que cap noi al voltant
nostre, el día dele Reis trovi buides les seves
saba,tetes i trencat el mán de ses esperan
ces.»

El catedrátic de I'Universitat de Madrid,
don Jull Dantas publica un eXtene tre
ball sobre 1' Home i el relleu terrestre de la
península
assaig de- geografía geológica.
Aixís con» se fa parlar als: números í a les
estaclístiques, tarnbé es,treu su_c de la ge,olo
gía, per demostrar cora ale carácters de la
—

messeta central

está fonamentada i anclada

la superiorítatétniça -de la -.L'assa castellana
sobre totes les deMée•de la península, a,ixis
com_ per amagar, curosament que las ves
salas
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TALVNYA

pirinenques haginpreduit

poble tan

definit i am.b llengua propia i esperit tan

singularitzat Com.

catalá.r.

_Eratalvi i l'Econbmía Nacional. Sobre
aquest tema l'Antoni Bala,nyá, fa una vigo
rosa defensa de les institucione estatals que
a totes les nacions r_n_enys
a
Espanya van
fent derivar l'estavi popular cap a les eaixes

de L'Estat, posant a la disposició d.`aquest
importantíssims eapitals, que Ji permeten
fomentar les obres públiques: tale c0)31 les

caixes d'Estalvi postal' i altreá que com
Escolar enebratgen des de peti?s
elsciutadans a l'economía.
Demostra támbé l'articulista cora l'esperit

l'Estalyi

estalviador

és escás

a

nostre

país,

on

les

CaiXes existents-no tenen la vida i la poten
cia d'altres bandes. «Es vergonyós, diu_, que
als quadros e,stadístics figuri Espanya al da,
rrer lloc, en el beneficiar-se de
les ventatg,es
dé l'Estalvi. No arriben aquí al 3 per 100 del
habitante el número de llibretes obertes a
les Caixes, m.entres que a Russia és el 4, Ita
lia i Austria paesa del 20, Inglaterra, Ale
manya, Franca i Holanda, del 30, Bélgica
del 35, Noruega del 38; i a Dinamarca 1 Sal
ga el 55 per 100. deis habitants té cornepte co
rrent,a les Caiies d'Estalvi:»
Les- ciutats-jardins, el generes moviment
m.odern a favor de l'embelliment i sanitat de
la vida ciutadana, dicta al sea apóstol en
tre n.osaltres, en Cebriá de Monto ha, un non

article, explicant principalment la organit
d'aquelles, discutint les que s'han
desenrotllat a Inglaterra, desde la primera
de Ealing, construetors d'un_ suburb1 de
zaeió

Londres de 700 cases, d'un valor de 270.000
lliures esterlinas.

Benign,e
el Greco,

Palla escriu unes pág-ines sobre
donant a corieixer la teoría de

l'oculista Beritens explicant la defornaació
caracteristica del personalíssim astil del

Theotocopuli per una malaltía ocular d'es
tig-matisme. «El Greco--din—va ser un Ve
lazquez arab els ulls extraviats.»
La col•laboració literaria de,Estudio és in
ferior

a les -denn_és.
Cal citar solaraent unes
traduccions de poesies de G-autier Y. Hugo.
No cal dir. corn desitgem llaga,, vida i
a-la nova revista. e
Els números- costereptes. 2'50 laRedacció
y administració é.s al carrer de. Mon.many
51 i 53, baiXos, Barcelona.

prosperitat

reuEsla «ffluseum.»
WOjLiZé -número
de 1912

Aeabem de rebre el pen
últird cinadern de l'any:pas
sati el-trobem també força
ínteressant. La prinaera--Part está conSagra
da: al_a 7,des-ena de les fan...loses 'exposicions
internacionals_de Bellas Arta :de-Venezia. Es
del áenyor LaBosch un.eetndi sobre els ar
tistes italians participaras- a dita exhibició.
Les personalitats dele més eminente entre
"

ells pogueren ser apreciades -sin.gularment,
per haver-se d_ispoSat liurs obres en col-lec
eions eSpecials, tals coM la del vuitcentista
Cremon.a, la del esculptor. Pietre Canonica,
del roent pintor Ettore Titto, un dels -pri
m_ers rnestres de l'AM italiá d'avui. Es una
llástima Que Museurn nocns dongui una in
formació Igráfica raés completa d'aquests,
sobre tot deis dos últims, i en canvi repró

dueixi molts quadros i eseulptures que -no
sala-ríen desvetllar-nos altre interés. Que el
puraraet informatiu. Cal citar un oaisatge
Pons Puríssirn,a, del Giuseppe Ca,rozzi, ayocador del Segantini.
ElIverdader ós del número el forma la mo
nografía de la Sea d'Osca, del sen.yor Gas
cón de G-otor, esplendorós reliquiari que hos
ta,tja uta de les més bellas joies de l'époéa
de.transició. hispánica: el retaule Imajor del
mestre eseulPtor valeneiá En Darniá. For
ment, artista opulent, saturat d'inspiracions
romanes

el

que al

mig

del

segle

barroquisnie,ri-que gravá

inicia ja
sengles pla

xvi

en:

fons, entre-mig d'aquélla exuberant flori
da, el seu--própi retrat i él deaNá Geronia.,
d'Alborea, la seva muller. També es -pot ad
mirar:per rnedi dé les fotografíes el chor ma

jestuós,

obra cinc-centista deis

Verastegui

i

Berm.eta.
Per Última ocupa la última :-part de Idu
seurn, un estudi dé D. Batel Dornenec sobre
el malaguanyat paisatgista madrileny Au
rellano de Beructe, mort l'any
Pintor ii'luminista del Ma..nzanaresi. deis ba
í rieres de les valles ciutats castella
una noticia illustrada, sobre les re

rrancs

nes,—i

troballes d'una necrópolis fenicia
Punta de Vaca, Cádiz.
cantes

a

sembla com si Catalunya vos hagués delega_
da la part más noble, la tasca més compro
mesa:
l'apostolat de la Fe entre els genero
sos lluitadors de la patria. I-així se as vea,
com sacerdots en campanya, alenant, ene h,
enllá, esperit de Deu i pregant com altre
Moisés arab els bracos enlaire, mentres els
altres lluiten i vencen..
T haveu tant encertat que, essent vosaltres
porta-veus de l'esperit, ningú ha discutida
mai la vostra actuació i tothom ha vist
tan cert és que Den és al mig—Que, de dreta
d'eáQuerra, el vostre lloc és el punt de
convergencia de tetes les brees del nostre
renaixement. I vetacruí perque aquest lli
bre gravita cap a vosaltres, acullint-se a
-

.

l'amable

racer de la vostra germanía, amb
d'altra banda, trobará eh l segura 31-=.,:
nova eficacia. Per ço, ministre que só de
l'Evangeli, vos el faig a mans 1 goso dema
nar-vos
Que, cantant 1 salm.ejant, porten
per tetes les eontrades de la terra aQuest
Evangeliari, en el qual, més que el migrat
esplet del mea esperit, amaren aplegar les
am.bostes qui hi han de divinal llevor, la
qual, sembrada per Jesús al món, és ja, a
horas d'ara, esplet abumdós de terres nos

lo

qual

Perqué, d'una banda, la -paraula de
Deu i la paraula humana polaritzen d'ençá
que el Verb se digná condicionar-se i de
vallar al nostre món de la representació,
d'altra banda, a la nostra terra, res divina'
11 és estrany, car ja Jesús és substancia nos
tra i d'EH cobren plenitut les nostres con
cepcions i imatgería.
Aixó perdonará, se-ns dubte, la gosadía
d'a„questes humils gloses qui, fent la rodona
al volt de Jesús parlant, s'atancen, balbes,
a la roentor de la seva paraula. Per lo qual,
si res hi ha de bo, poc és meu, sinó engranes
que hi cauen de la proveída taula de Jesús
a la Qual seiem per divinal
dignació, intro
duits per l'Apóstol de tetes les gente i de
tots els temps, sant Pau, de QUi, orella en
terra> encara, avui en sentiriera la ven po
tent, capes a través de la nostra étnico, es
tra,tificació.
1: com sía que eh—igual Que ele altres
Apóstols—no va fer cinó estendre pel món_
l'Evangeli del-realme de Den, per ço he es
tés-també el nom Eva,ngeliari, de la paraula
de Jesús a la dels Apóstols 1 a les mateikes
gloses nieves, trates fidelment del cabal de
la conciencia catalana que ele nostres pares
de Fe y Patria cuidaren pujar segons seny
de cristianitat.
Vulgueu, dones, acceptar aquesta oferta
que, en penyora, de cristiana afecció, vos fa
el Vostre Gonsiliari.
FREDERIC CLAS,W R, PBR,E.
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El notabilíssim Evangelia,ri de Al. F. Glas
ear, es publicará la setmana qui vé. Ens
és grat avençar a nostres lectors l'adreça
que
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modus de

se
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Ala estimats germana dala litiga Espiritual
de la Mare de Deu de Montserrat.
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Evangeliari,

rneu dins una amorosa efusió envers
vosaltres, i no sabría presentar-lo a la nos
tra gent catalana sinó per la vostra amable
mitjanceria.
En la obra de reconstracció nacional,

Per una lamentable errada es parlá en; el
número anterior de 1' «Enríe IV» de Sha,kes-a•
peare en lloc de
«Enric VI».
Vingut m.assa, tard, deixern_ pal número
vinent l'artiele «Resposta d'una recensió de
Las Bellas Mentes» del Dr. Diego Ruíz.
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