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TALIJNYA que estigu.in encara en deseo
bert amb la Administració, que procurin
posar-se al corrent

en

tot lo que

va

d'

aquest mes, a fi d'evitar molesties inne
cessaries de reclamacións, avisos de gi
ro, etc. Con-i a
formes molt avinentes de
pago senyalern la
librança; el giro postal
els segells.
•

Ademés, tinguin

paroxisme per la inatenció de totes
gents, adés contaminat del corrent de
fallía d'uns seguidors que no més seduí
la dissonancia, perd fins i tot el seu amor,
que era el seu primer móbil í tota sa
grandesa;.i aquest es el més cruel ma
lastre. Ben aviat tota la sublimitat emo.-

de les millors paradoxes de la
vida, es aquesta de la lluita per la justi-cia. Quant s'ama ardentment la justicia,
és imposible rornandre just. Un aital
abriváment ús esperona, un irament
tant bell contra la malvestat us neguite
ja, que la paraula brolla tota inflada
d'hipérbole i el gest se us descompassa
com
si fossiu profetes.—Ah, Ramón
Llull! ah, Sant Vicenc Ferrer! Per tor
nar a dreta vía els homens descarrerats,
usáveu la clamor, l'amenaça, l'avalot
sentimental i la fatillería de les paraules

al

Una

tiva, redemptora

present, que la

cripció anyal es daes pessetes més
rata que la
trimestral o semestral.

sus

ba

de

qualsevol ultrança,

s'esvaeix irreparablement: el zelós es
devé esperitat, infatuát, maníae, anar
quista. I la mort es fá. Inés densa sobre
el poble .rnalaventurat, sobre el troç
lamentable de humanitat encara inhu
mana.-

Es que cada

cosa

troba la

la mida, fora del zel, que
que l'amor.

no

seva

llei

Recordem, peró,

en

en

que la catástrofe
al zel. El zel es

mai imputable
fenómen gloriós, una

té més Ilei

es

-

Quant la nobilitat espiritual
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Barcelona 2

A y VII

Del zél 1

SETMA1NTAL

un

gran meravella del

febre divina.. Ço 'que
penetrar,
cal esrnenar
amórosir eS la
vella i dura entranya espanyola; amb la
cultura, amb la compassió i amb la gra
cia. Llavors el zel ens podrá ter perfec
món

un

no

moral,

es una

circula entre tots els homes,
ondejant i multiforme, llavores s'aixe
quen paorosos i magnífics els apostols
qui com el sant vianant de la Provença,
prediquen a les pedres. Espanya, terra tes
Més no caiguem ara, distretament,
sovint de les indiferencies col.lectives,
ze.1 que
individualitats
dins
una exageració d'aquest
del
és terra de les grans
advertir
les
possibles
Mar
efts
mena
a
zel. Més, com si la neceSitat col.lectiva
el
litoral
es
fugues
del
zel.
En
tot
d'un zel no hi fós prou trágica de per ella
l'ideal
possible,
es
estat
pos
panyol,
es
sola, esdevé aquí fatalment una de dues
tragedies, darrera l'aparició del esperit sible, i ad.huc hi té una bella historia.
1 aixó es .una característica nacional.
abrandat: o la tragedia del zelós, ço és,
la indiferencia de les gents qui doken De tal.manera, que el gran D. Miguel
de Unamuno no compren els mocadors
la prédica, o la tragedia del poble, qui
en un literalisme
fanátic, s'incorpora la blancs dels ninos levantinos, la fallía es
exageració de la forma, desconeixent la tética del somni col.lectiu; mentre a no
saltres„ catalanistes, homes d'ideal, sí
essencia espiritual del daler de justicia.
veiem un zel massa desaforat, mai aquí
Per aixó la Espan.ya está composta d'in
diferents i de fanátics (i diem aquests tant necessari com fou el de D. Quixot a
la Manxa, gairebé ens apar una mena
termes no pas vinculant-los en monopo
li al fet religiós, on la paraula fanátic d'exotisme. Davant del terrible dolor
d'un zel solidíssim, tením templacions,
pot ésseruna ambiguitat explotable, sinó
ara justes, ara rnalaltices, de minvar-lo
referint-los a la integritat de la vida).
una mica, de precisar-lo amb el cisell de
I cal esmentar que el fanatismo i la in
son,
la ironía. Aixó, si tant convingués, no
diferencia passen de fets coetanis;
ens ha pas de estermodir: el zel no
ha
en realitat, fases distintes d'una mateixa
mort
mai
a
mans
de
la
ironía:
mor
miseria, d'una mateixa negació.
soiament de tornarse. reganyós, que es
Per complement de mals esdevé al
induit:
del mateix que moren tants de Vells.
gún cap qué l'esper' it zel6s, adés

país

-

no

,

_
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i els Llacs i Surtidors

a

Febrer 1913

cámbi d'un. cf_

tobogan,

i l'abandó dluns
artistes que no reconeixen per centre de
llur art, sinó el Passeig de Gracia i els
nema

Míniatures perses

i

un

Boulevards.
Us les haveu mirades bé, ciutadaiis
de Barcelona, aquelles flors delicadíssi
mes
de l'art oriental que en Dalmau
ensenyava fins fa pocs díes? Al sortir-ne
haureu pensat: sortosa ciutat la nostra.
Les més perfumades delicies del viure
artístic son reg-al deis nostres ulls. Una
benhaurada frissança i obertor d'esperit
nosaltres les més encisadores
i un sincronisme afortunat
desvetlla al mateix toc de rellotge,
atreu

a

curiositats,

parisenques

i

barcelonines emocions

davant d'una mateixa meravella inédita.
Aixís creixém en finor d'esperit en
tre'ls pobles. Hem vist cara a cara els
futuristes, hem tastat els cubistes, hem
estret la ma deis polonesos, hem hos
tatjat els impressionistes. Ens hi sentim,
dintre del cercle selectissim del Refina
ment, on cap novell batee deixa d'esser
escoltat. Quan vingui un estranger li
parlarém, com de la propia familia, de
Cezanne, de Metzinger, de la Laurencin,
de Gottlieb i de los filigranes indiques
i perses de la colecció Demotte.
Mes l'estranger dirá.:—Qué em parleu
de perses i de polacs i de cubistes!
—Jo he cercat debadesen vostres gran.s
places i avingudes els Museus on vostre
patrimoni ciutada d'Art custodiat sigui.
Jo busco aquí lo vostre, els vostres con
temporanis, els vostres vuitcentistes, els
vostres renaixentistes, els vostres pri

mitius,

pintors, esculptors i de
voldríau guiar-m`hi?

vostres

coradors:
I HaVors emmudirá vostra boca i en
rogirá vostra cara i caura vostra mirada
avall a terra. Perqué, com d'un somni,
us recordareu que allá baix als arrabals,
entremig d'unes gabies de lleons 1 unes
barraques de cinema, dins un parc de
vastat i follat, un cobert esfondrat, de
parets regalimantes ern.magatzema qua
dros i esculptures, bons o dolents, pero
vostres. i que malendreçats a unes gol
—

fes,

misteriosos amagatalls i
arreconades en invisibles cambres, jeuen
per anys, altres obres que amb les pri
meres constitueixen
el tresor, el patri
rnoni dad, les col-leccions pictóriques i
esculptóriques d'una ciutat, de la Ciutat
'

en

uns

de Barcelona.

Seguirá Pestranger: Quina gent son
aquesta? Trepitgen i malmenen la propia
hisenda artística, cobreixen amb l'opro
bi del abandó Part deis seus, sepulten
entre ds'sferres Ilur

passaMent,

i

es con

amb el tast dominical de les
darreres novetats d'una botiga d'art.
tenten

Q í es recorda dels Museus Munici
pals d'Art de Barcelona, oh badocs ex
u

tasiats davant de les miniatures

perses!

A nostre Park hi havía jardins, hi ha
vía museus, avui no més hi queden les
feres.
Al Palau de Belles Arts, definitiva
ment buidat, hi fan congressos de for
Al Palau
ners i exposicions sanitaries.
dit antic Museu Arqueológic, uns pes
cadors de la Barceloneta hi ensenyen, a
deu centims l'entrada, xarxes, salabrets
i cries d'anguiles—i el cartell que ho

anuncia, l'Ajuntament l'encarrega, en
proba de democracia, a un pintor de ca
rros.

El

Palau

dit Reial

es

baix

sostres

esplendorosos i opulents, diposit d'unes
coleccions mudes d'art decoratiu, sens
gaire més catalogació ni utilitat educa
tiva de las que els magatzems deis anti
quaris acostumen tenir. I allí mateix, al
saló d'honor, tancat al públic, amagades
darrera una porta, per terra, apilades les
unes damunt de les altres, els ulls privile

giats podem

reconeixent totes les
darreres obres adquirides de la Ciutat
de Barcelona i pagades a bons preus.
anar

Zuloagas, Canals, Brangwyns, Aloiras,
Sorollas, Chicharros,
Ciutat
dará

posseeix,

a

que fa sis anys la
i Deu sab el que tar
.

gaudir-se'n; contemplant-ho i

aprenent-hi.
altre lloc, al casalot nomenat
d'Industries, entran-t`hi per un
porxo en runes, el sostre del qual va
caure
día i ningú reconstruí, i salvant
bassals d'aigua, contemplareu c.om se
van podrint lentament les
pintures i es
culptures, basis del Aluseu, i que algún
temps -foren decorosament servades al

es provisional, tot es interí a nos
ciutat,
i majorment als Museus. Des
tra
fa
set
o
vuit anys, unes salas noves
de
amb deturades ina
con.struint-se,
van
cabables.Ara diuen que s'han aturat de
finitivament.Mentres les obres no s'aca
bin, la desolació del Palau dqndustries
desmarxat 1 fent aigua com un vaixell
naufreg., la vergonya de les obres d'Ari
apilotades i amagades al Palau dit Reiaj
de davant del Saturno Park, no s'aca-íz.
!Darán tampoc.
Peró es que quan s'acabi la tasca _pre
liminar i elemental de donar teulada a
les pintures i les escultures, la obra de
misericordia de cobrir les nueses, lla
Paltre tasca, la classificació, la
vors ve
organització, la catalogació: perqué si
nó, no hi ha Museu, tampoc; es té un
magatzem i prou.
Veureu la gent com hi desfila, pels
nostres tristos museus; aburridament,

Tot

indiferentment,

I en
Palau

un

Palau de Belles Arts: les parets regali
men humitat i floridura,
esquerdes des
comunals foraden el sostre de les galeríes,
les goteres formen llacs al voltant de les
o van destriant la pintura
deis
quadros. Sense llum ni confort ni segur
xopluc tant sols, dues rengleres tristís
simas de pintures, .a lo llarc de les pa
rets, i al mig dues"tristíssimes rengleres
de guixos, com les avingudes d'un ce

estatues

mentiri del art i del civisme son avui
com
ja fa sis anys, com dintre qui sab
els anys, les coleccions oficialment vi
sibles de la Ciutat, el nostre Museu
Municipal; obert al p-ú.blic i al món.
A fora, i al mig dels jardins
trepitjatss
els brolladors desaparescuts, els
parte
nes pelats com sembrats
de sal, presi
deixen la desolació les carcasses
d'unes
montanyes russes i maquines d'atrac
cions pd'aquestes que avui fan
riure i
divertir la gent; es la follia d'una
ciutat

qui

es ven

l'Art,

els

Museus,

els

Jardin.s

perqué

la•

curiositat,

l'interés i l'admiració venen sempre
després d'una previa idea, d'una indica
ció que posi en valor l'objecte que és
veu o és
mira. I com voleu fer neixer
als nostres indocumentats visitadors ha
bituals sense una guía espiritual, adhuc
no sigui més que en la més rudimentaria
forma de paperetes, rótuls 1 Iletreros.

Jo he vist ciutats

on

l'erba creix

pels

carrers, on no hi ha tranvíes ni tan sois
prou feines empedrats
aceres ni amb

practicables—aixís Bruges---?qué hi fa?
si

un no hi cerca
les aventatges mate
rials que arreu se troven, sinó un Museu
ordenat i confortable, perqué allí hi ha
l'Anima de la ciutat, molt més interes

sant

que

el

N

cos.

Jo he vist també ciutats opulentes

on

el floriment de la vida comercial 1 de la
vida artística són com dugues roses ufa
nes a una mateixa branca: tal és Anvers,
on els carrers
1 passeigs mes céntrics
animats duen el nom de pintors ilus
tres, antics i moderns, on el Museu es
el mig del barri del port, llnstitut de
Comerç al costat del Museu. Jo aposto
qualsevol cosa que ni Bruges ni An
vers, dues viles dárt, coneixen encara
—i son a sis hores de Paris—els cubis
tes ni els polonesos ni les miniatures
perses.

Peró a una i altra, els Museus són la
nineta dels ulls deis ciutadans tots i la
visita a les pintures i escultures deis
mestres que la ciutat aplega, éS una
festa dominical consuetudinaria, cona
aquí el fer un tom pel Passeig de Gra
cia.

_
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Museu a la vida
I tant prestigi té el
alió
que hom prime
ciutats,
que
de les
pel
mon, a una ciu
anat
rament cerc I,
a
voltes- el cel és
el
Museu;
tat nova, és
l'aigua
és negre,
clima
és
fret,
gris, el
a
vostres
nervis:
en
ingrata
la ciutat és
allí
l'esperit
s'hi
esplaia,
Museu
i
tren al
perqué hi troba la escalfor inapagable,
el redós calidíssim del art; vaidament al
cel hi hagi tenebres i a la terra neu, a
dintre del Museu sempre sou a casa vos
tra. Hi han ciutats menys afortunades
qualitat deis tresors que guarden,
en la
peró llavors veureu que, si no poden
obres mestres, ensenyen mitjaníes, les

"obres deis artistes locals, peró a.mb una
cura, amb un amor que compensa bon
xic la pobresa objectiva. I així, en una
forma o altre mostren llur devoció ciu
tadana vers l'Art, més durable que la
ciutat mateixa. I en realitat aix6 basta:
n'hi ha prou amb que cadascú mostri
el que té, pero honorant-ho i avalorant
ho amb el seu amor.
I nosaltres, gent de Barcelona, quin
amor hi
posém als nostres Museus i al
nostre petit patrimoni d'art? Cobrim
nos el cap de cendra i fem penitencia.
-

R.unes,

recons,

funambulesques.
Es ciar que, donats els temps que co
encara hem de donar 'gracies als
regidors, de que no hagin desembraçat
de guixos, pintures i mobles, i no hagin
arrendat el Palau reial, per fer-hi Ci
nematograf dins les sales. Sería moit
pos-at en raó que aix6 es fés: ?perqué les
necessitém les desferres, les coPleccions
mudes? Nostres artistes s'acontenten
amb les ,espigoladetes parisenques; nos
tres burgesos amb son Cinema: tutti

rrem,

contenti.

L'estranger

-

que vé aquí, ja ho sab
trobará Velazquez ni Murillos ni
Goyas; peró sí té dret a coneixer i poder
estudiar convenientment el Viladomat,
el Flaugier, els Vergós, el Dalmau, els
Quatrecen.tistes, j els rnoderns, el For
tuny, el Simó Gómez, el Tusquets. Amb
no

que

Niegi un museu on totes aqueixes
estimables personalitats siguin
amorosament honrades i guardades, ja
ben

n'hi ha prou.
que mentres

perficial

Cf,o

que

es

exasperant és,

doném menjar

irissanga

poleries ensucrades deis cubistes i deis
perses, no poguém ensenyar ni tant sois
un

decorós

posseIr

de provincia.
quelcóm pitjor que

museu

Peró hi ha
una

cosa, i és

el no
tenir la neces
perqué llavors la
no

sitat de posseir-la;
cosa és dugues
vegades
mer

perduda. Pri
després

slan de tenir les ganes i

cal cercar la cosa. Aquí el rnés trist no
és que no tinguém Museus: és que no
sentim la necessitat de tenir-los.
Que us sembla, amics: si un gover
nant draconiá tanqués en una nit tots
els cinematografs de la ciutat !quin re
bombori s'aixecaría! fins les pedres de
manarien la imediata reobertura de la
diversió predilecta i indispensable de la
gran majoría dels ciutadans!—En can-vi,
estén). sense Museus de pintures, un,
dos, tres, quatre, cinc, sis anys, i el
mateix silen.ci glacial que sentiu dins la
carcassa del Park, sentiu
per la crutat
tota. Sem.bla que demanar Museus és
com demanar les
i les
zones .neutrals
reforma
par
admisions temporals; una
preferent
d'uns
ticular, en benefici

quants
sivitat.

interesats, amb caient d'exclus

barreges, amagatalls,

goteres, interinitats eternes, irnmoviii
tats destructores, obres sospeses, tot
deixat de Deu i deis homes, perqué ço
que els homes abandonen, Deu ho aban
dona també. I així com els cossos immó
vils atreuen parássits, i els cossos morts
›atreuen verms, perqué allá on no hi ha
vida del esperit hi ha vida de corrup
ció que es la vida de la mort, també al
demunt deis cadavers o sen-ii-cadavers
deis nostres museus del Park, s'hi be
lluga el podrimener d'unes «Atraccions»

que

83

Aquestes miniatures

perses de can
Dalrnau teníen un carácter que -encaixa
notablement amb el moment nostre:
tots

heu vist

com

els

artistes orientals,

menyspreuadors de la forma humana,
pinten--aixó sí, amb finura i obsessió
del detall fins a perdre la vista—els ho
mes grassos i panxuts, flonjos i greixo
en historiats coixins i habi
liats amb vestidures de femení caient,
els guerrers magres i mingos, escanyats
de pit, corn adolescents tísics, les dones
damunt les quals l'abundancia de veis
és menys escut de castetat que cobrido
ra de Pamolliment
corporal, aquell ge
gant o dimoni negre, terrible sois a co
pia de detalls esgarrifosos, peró de mus
culatura nuPla, amb la sanc pintada amb
munior de caps de mosca aixafats, tot
aixó és una mica simbólic.Retrata l'áni

sos, sentats

ma

d'un

poble apátic

i

amoilit,

sens

energía, pensant sois en geure i rnenjar,
i en passejar indolentment vestidures
opulentes i mirifiques, devassall d'or i
pedres i brodats: justament els trets ca
racteristics d'uns ciutadans babaus
platxeriosos, pensant sois en Huir ha
billaments enlioernadors, mentres els
estrangers fan la feina —duen la electri
citat, per exemple, com a Persia avui
Anglesos, Rusos i Alemanys duen el
trevall i elš carrils i darrera d'ells les ar
mes per la conquesta definitiva.
Una
contra

vegada,

a

les

antigues

guerres

nostre

su

artística arol les lie

mal, precisament. Les n.ostres
gents, indolentment breçades de les sen
nostre

sacions, a les quals participen en la
sivitat, obliden i menyspreuen les
vacions espirituals. Del art, no en

ve

ni en volen més que go que és nou,
go que és rescent creat, i tot variat inces
santment: com si les exposicions fossin
un número més de la
«Revista Pathé».

Aixe, és diametralment oposat al espe
rit de PArt, que és etern. Odien els Mu
seus perqué
«sempre s'hi veu lo ma
teix», i aquesta indiferencia, aquest
«tant se m'en.dona» general, deis nostres
ciutadans, és ço que explica l'abandó
moral i material deis museus.
1 en quant als artistes, als professio
nals? Ah, si ho -fossin d'artistes, si Pes
timessim l'Art, tots plegats, no perme
triem que la ciutat passés per l'afront i
-la ignominia de no tenir un museu: no
saltres mateixos, per nostra saó, aniríem
els diumenges, si l'Ajuntament no ho fa
els díes de feina, a aplegar els maons i
les pedres amb les nostres propies mans
i aixecaríem poc a poc les pare-ts, clou
ríen]. les voltes, i enllestirlem el Museu,
i voluntariament ordonaríem la classifi
cació, farfern els lletreros, i de diumen
ge en diumenge el Museu avençaría; i la
gent de les atraccions parássites hi ani
ría, liavors, a veure el nou espectacle i
•veient que hi ha gent que estima un
Museu, començaríen també a estimar
lo, perqué el poble fuig de la mort i cer
ca el rnoviment de la vida, i si els artis
tes en fugen del Museu, ?cóm voleu que
el poble hi vagi:

Mentrestant,

vingui
estran
pels nostres Museus,
haurem d'explicar-li que l'Ajuntament i
que la Alajoría i que la Comissió i que
la Junta i que la Subasta i que PArqui
ger i

ens

tecte i que

el R.

quan

--un

demani

l'Acord i que la R. O. i que

D., preteits aparents,

i que la IN

GENERAL,- causa real i
única,farique no tinguem més que un em
brió tríst i deplorable de Museu ciutadá,
que persa tragedia propia i pel vergonyós
DIFERENCIA

del lloc i ve-inatge, valdrá més que no es
molesti en anar a veure'l. I ilavors po
drem distre-ure'l— si ens escolta—par
lant-li deis cubistes i deis polonesos i
del futurisme i de les miniatures perses.
R.

davant d'un exércit molt superior
Agesilau, el capdill lacede
nombre:
en
moni, manit portar un escarnot de pre

pas
ele

-uen

Persia, els helens mitg tremola

RUCABADO

ven

-

a

perses i els feu despullar davant
deis guerrers d'Esparta. Els atletes
grecs, al veure les carns grasses, blan
ques i toves deis orientals, esclafiren a
riure: comprengueren que se les havíen
amb hornes ineptes per la lluita, i es
llençaren contra Penemic, desfent-lo.
La inercia, la platxeria, aquest és el
soners

El raillor Café

trella

=

es

el torrefaete de La Es

Carnae, (Davartt

de Betlera).
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Sort que ara els enutjosos comparses
han baixat, i un es queda sol amb la
pura sabor de la terra.
No tardava gaire a baixar a un pob:et
de la costa.
La tartana anava plena, i vaig empendre a peu la carretera que porta a un
altre poble, un d'aquells que el seu

GUST DE PATRIA
_FE ha díes que sembla que'l geni de
les combinacions us aborda els homes al
pas, a guisa de comparses per al vostre

als altres descobrint-se certa mena
de secrets, a veure qui ho aguantava
més impassible, o bé amb suficiencia
d'empresari passar-se per la boca el
personal de café-concert, o referir la I.Da
ralla d'aliir o la gracia descarada d'un
uns

disgust.
a mí l'altra
tarda. Dalint tas
gust de patria, assaciar-me de la
seva
forma material, em deixí portar
vía enllá vora mar. Gairebé amb sor
presa, al bell eixint de la Ilum d'hiver
nadie deis andens, em sentía copsat per
la plana marina i les rosses montanyes
arnb tant cel assobre. Per las vies anava
i venía la generositat dócil de la terra i

Aixís

tar el

deis

homes: alts

arbres, ja

nes

de les

ciutats;

la sorra, estesa

-

joc.
com si diguéssim, s'estava
que els demé-s, amb un tabac
dits anellats i un mocador al

ajaçat

entre'ls
coll deis que
matinada.

guarden deis aires

de la

Després vingué el segón plat (les dó
nes) d'aquest convit indigest, sinó per
a

rosses

que

ens

abracen

irnmóbils, i que
pensa: Abocant-te
darrera d'elles, en aquel' indret troba
un

ríes estesa

de repós

abaix la vileta que

tantes

et serví

vegades?

iTerra, más fidel que'l conjunt deis.
teus fills, en tu la patria hi és sempre
arreu present!
Tant ma.teix el geni de les combina
cions m'enviava una pena ben murria,

jo

que havía sortit aquella tarda per a
el g•ust de patria. Igual li

ells. Era alió de comprometre's els

costava

d'haver-me portat

-entorn

com

parses de bona Ilei, i, té, m'aborda el
rebuig. De segur que adins mateix d'
aquell convoi, a poques passes, homes
práctics en agricultura; en empreses,

_.

fos dit posaren noms diferents
a- cada clap de cases. Són gent conside
rada.
Totjust haveu caminat cinc minuts de
no

-

pujadeta, on la carretera tomba, assota
mateix•d'ella, veureu el primer clap de
cases, i, lluny, ja a la falda d.'una rnc n
tanya s'ovira el confí del poble; tot ell
eStá. posat, .poc ample a banda i banda
duna riera. El primer clap de cases que
he dit tenen cada urna el seu quadradet
d-'hort, alt uns quan.ts metres sobrcla
riera, Peró Per arribar al confí del po
ble arrapat a la montanya, encara es
tarden bons tres quarts.
Terra de vinyes; onejadeta; elles eo
-,
breixen la mes gran part del terrne,
peró en aquest temps la vinya és con si
fos;- tres mesos li dura aquesta
no hi
rnort, que el demás del any és ella, la
de verdor clara, i allavores per darrera
de les seves cornelles, el mar, que des
de allí se'n ovira sempre una o altra
-

_

conversa.

Iles montanyes

municipi i,'

-

d'una familia

que

polsos

tastar pur

L'amfitrió,
riaés

No teníen per a aquells
de la vida de la terra que batega
ven sota els seus ulls, ni un salut ni tina
invocació filials.
?Aquests homes, són també la meya
patria? ?No ho és infinitament más
aquella Ilerica de mar al Peu de les ro
ques conegudes, d'on sovint aguaití les
veles l'atines lliscant lluny cap a la pes
ca? ?No són infinitament más, sabor,
forma i llum de la meya patria, aque
llur

mateix

un

cal

s'avergonyiríen que
els passants les, vegessin tirar cada ra-massada pel Seu cantó, els veins per
tes

nestrales alhora.
Peró, a ells qué?
On els Conreus s'endinsaven més,
acabant en llisa explanada que fa recu
lar el mar, pro p de la caserna d'un
groc despintat, tal una decoració de cas
tell d'un teatre dels avis, uns soldats
que Pallunyament n'esborrava les feso
feien l'exercici. iPogués ser sem
pre sota aquest ceI de pau! Pensava un,
peró els veins, perfidiaven amanint
amb renecs els plats indigestos de la

-

Són

dissimular, un mateix poble;
peró, comprenent que les cases sent Lo
no

de l'empresa
mur hi havía el nom
novella i ja llegendaria que ha encés una
esperança en llars pobres, riques i me

a

criada a ciutat cap al despoblat, i d'al
tres -passant-se en viatge la mitat de la
vida per a dur a la ciutat el que hi man
ca i endur-se'n d'eil la darrera paraula
de salvació o de lluita. Arrán de les
vies esperaven mercaderíes, brotaven
per la plana, els conreus i oficis, i les
industries. Dés l'horitzó mar fins a I'
ampla falda que estenén les montanyes
tot exultava_ el sacrifici de l'individual a
la vida col'lectiva, de la vida-de les coses
hornes, de la quietut al movi
a la deis
ment, abnegació constant d'essers °en
tregant-se per tal de crear vides fóra de
sí mateixos.
Peró, aquí entra el geni de les com
binacions; adins del meu compartiment
un estol de joves,
als trenta, tornava de
ci-utat. Mig ajaçats pels coixins i fumant
(hi havía senyores presents; ?a ells
qué?) enraonaven. Sabut que les seves
interjeccións eren renecs, ja es pot supo
sa.r de quin llinatge seden els seus n.oms
verbs. Posseíen tots ells l'enginy de
paraula que modernarnent erigit en Ars
Política té per breviaris els periódics
satírics, i que és el poder que sha cre
g-ut convenient donar a la gent de baixa
má per a que es tinguin per forts. L'un
deis joves o algun.s alhora llençaven al
vol una reputació i desseguida anava el

montanya.

baix

suara

la platja o en les rieres també rodava
encaixonada per a dema afermar la pe
dra deis casals enterrant-s`hi._ Anaven
veníen homes, portant els uns la energía

de caseríu és a uns quant-s
mar, i a poca més alçada
que ella, peró que cal caminar devega
des una hora per trobar-ne les darre] eá
cases, ja enfilades sobre una falda de

minuts de la

El convoi rodava ara pel davant d'una
tova fábrica, partida en dos grans cos
sos; dugues altes xemeneies bessones,
acobla-des s'hi eriglen., encara verkes de
furnera. Inscrit en grans lletres sobre el

escorxats,

-

primer clap

pia corrupció.

en

-

-

company.
El bescanVi de vides anava i venía;
ells sols, menys abnegats que l'arbre
que la sorra, en comptes de donar dé la
seva vida, donavan al -atzar la llur pro

pals de telégraf que .s`ha
\ríen deixat pendre la fresca vida en pau
de les garrigues, i águan.tarlen aviat els
nirvis que trameten les febroses consig
convertits

19:

.

llenca, fa
-

encara

más

goig,

tot-sent

sc

in

veure. Terra de vinyes,
enjoieIlada d'arbres, perqué, ni els ta
rongers i pins que s'hi crien., ni les mi
rnoses, pebrers, acacies o palmeres que
guarneixen les cases d'istiu de la riera

pre de tant bon

no

hi

aquell

són
terme

prou
puga

abundoses per
ser

qué
pel

anomenant

d'ells. Ara aquestes joies, les ta-•
ronges sobre tot, brillen perdudes da
munt la contrada rossa i combadeta en-tre árides montanyes no gaire altes. El
nom

color de

la

terra

canvía

no

más en

a

quells hortets, vermellejant, al pet de
les prímeres cases, i en el mateix llo'c_
també,

a les faldes properes, uns quz nts
forns de calç deixen blan.quinosos, ar
bres i mates, i una cometa solitaria, per
germanor, sembla feta de cendra.
Per aquesta terra, adés veient-lo, adés•

converses

perdent-lo de vista, váreig arribar al
segón clap del poble, tres quarts des
prés d'haver deixat les primeres cases.
del mateix. Aquí, gairebé tot són caSés

una

d'istiu,

en

de gents sósterilen d'aquelles
que diariament fan d'un tren
cátedra ambulant del nostre present.

tracte

ara

deshabitades. Tot--ust

i

i lá

1

_
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tartana descansant davant d'un ample
porxo, o el cop de mall del ferrer o les
botígues de menjar i beure, o la igle

respiren una vida actual.
sia
Peró, aquesta absenga i tot, amb el sa
ber la febre, ni gaire sorollosa, ni gaire
visible allá baix a la plana marina que
-aguaitern, m'omplía d'un sentiment
rossa,

tant nostre! I el terme que acabava de
tot i veient-lo per primera ve

-passar,

tenint aquells motius
d'altres contrades catala
aquells racers polits de valls o
res ni
prades ni aquells remadets saltants de

gada, tot i
apassionats
la

aigua

no

escumosa que

us

atreuen

impe

rátivarnent, té la sabor i forma de la
patria. Eh l ens en donaría la essencia,
anc que els homes no hi fossin.

-

un

una vila
i entre tots procuren a
altres milers d'homes de que viure i
abrigar-se. Sant internacionalisme del
treball! En tot el que ens serveix hi ha
la empremta de la má germana, cada
nen a

objecte

cós

per les vies

Prop d'unes barques quilla en

laire,_ deixades fa poc de les mans deis
que les construeixen, llú un moment la
blancor d'una onada; passa una paret
llarga mal aclarida; incomptables rec

missatge d'amor,
en

un tribut
el continuat

iDolga patria que em posseeixes!
?Aquells bornes que no sablen donar a
aquest amorós bescanvi, sino la llur cor
rupció, són també la patria? Jo sé, al
menys que no poden veure-la i estimar
la com jo. Pero, ara no soportaría un
dubte. Aquella escoria déu fondre's dins
del

de ,retorn:

un

de l'home i de la terra
bescanvi de vides.

fosques

la vida.
•

tangIes de llum brillen en gran rec
tangle dins la fosca. L'únic dóna vida
a
estol, aquests únics reunits en do

seguía corrent la febre cap a la pau, la
pau a anegar-se en la febre, els camps
en la ciutat i la ciutat en els camps, amb
la generositat dócil de donar la vida per

Era
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teu amor, terra

immens

on

es

catalana. En el ten
cría la vida vegetal,

•

•

Compleixen

més

o

menys

perfectament

Ilurs devers •de Beneficencia, peró no
en tractar-se
dels boigs; els boigs són
considerats com rnalalts d'una categoría
inferior; go -que es fa per ells, es fa a
disgugí i sembla massa. Basta pensar en
el petit nombre de manicomi i instituts
frenopátics que hi ha al nostre país i
en les deficients
condicions de gairebé
tots ells.

Poquíssims

pertanyen

són

al Estat

els manicomis que
les provincies; a

o a

Espanya rio més n'existeix
del Estat, el de Leganés,
1
escassíssimes són les provincies que el
tenen. Per regla general les provincies
destinen unes guantes sales del hospi
tal, les pitjors, a departáment psiquiá
tric, les tanquen amb barreres de ferro
dins tota

un sol que sía

les amoblen amb meCanismes estranys i
torturants
llits closos als costats i a
clalt com gabies, cinturons de cuiro cla
vats ala paret per subjectar-hi les per
sones i altres per l'estil
i allá dintre
—

—

tensa de

il.lustres,

una

tercera

a l'estendre els bragos tu ets el
primer q-u-e-m`hi vé. Per ai xó em sem
bla el rnllior vocable per nomenar-la
aquell de: la meya terra.

JOSEP

LLEONART

boigs

hi tenen els pobres boigs igual que si
fossen animals ferotges.
No cal parlar de la conducta deis po
bles estrangers amb els alienats; compa
ri's solament go que es fa aquí per ells i go
que es fa pels altres malats. Convindría
que molta gent donés una volta pels hos

pitals provincials i es persuadiría d'aixó.
Al Hospital general de la Cort mateixa hi
una diferencia enorme entre les sales
de dements i qualsevol altra. La Dipu
tació de Barcelona no té fren_ocomi pro
pi, sino que té contractat el servei psi
quiátric amb el de S. Boi
propietat
privada
i allí envía sos alienats.
Moltes altres Diputacions fan també el
mateix, depositen a instituts privats els
pacients que no caben dins les misérri
mes seccions de llurs hospitals. Barce
lona, un centre de població tant dens
d'una vida tant intensa, careix d'un lloc
aci hoc, petito gran, per posar-hi els al
coolistes, epiléptics i pertorbats de tota
mena que amb freqüencia troba la poli
cía abandonats pel carrers.
Per raóns d'humanitat és de desitjar
qué la massa de _la gent es preocupi de

ha

-

—

—

la follía i

son

tractament. La responsa

bilitat individual i social en go que per
tany a aquesta qüestió es enorme; es
necessari pensar amb els molts crims,
obra d'irresponsables; basta fixar-Se en

inguarible de la bogería:
psiquiatres moderns

deis

din que recobren la raó
part dels casos que van als
manicomis. ?Qui pot dubtar que aques
xifra també valdría per Espanya si la
assistencia als alienats fos la deguda?
Que els recursos limitats no permeten
aquí l'esforg extraordinari fet en curt
temps a altres paYsos, als Estats Units
per exemple, en pro deis boigs, es cert,
peró es de justicia que es faci per ells
go que es fa pels demés malalts.
Qualsevol esperit recte trobará escan
dalosa la conducta dc les families ma
teixes amb aquests dissortats. Al prin
•

mes

abans,

un

més

cipi,

de Ilum, hi trobo sem
cada part presents la forma i
sabor de la patria. I aquesta tarda, com
en

esser

Krwpelin,

pre i

-

•

com les
altres malaltíes, guaribles moltes vega
des quan són tractades convenientment.
Es erronia en absolut, la creencia tan ex

enjoiat d'aigua i

Sobre la assistencia als
Els boigs són a ESpanya essers do
blements dissortats, dissortats per llur.
terrible malartía i dissortats també per
l'abandonament en que els tenen llurs
s-emblants. Amb cap casta de malalts suc
ceeix go que succeeix amb els atacats de
dolencies mentals. Tant els particulars
co.m
els diversos organismes socials

que les malaltíes mentals són

els primers sínto
s'en avergonyeixen i ho
amaguen, peró més envant, quant els
pacients esdevenen agitats, clamorosos,
de custodia difícil, llavors procure.n des
fer-s'en tant aviat com poden i els aban
donen i no se'n tornen a captenir. No fa
massa setmanes
que sentía al capellá
quan

comencen

psíquics,

d'un establiment de Catalunya, on hi
ha uns trescents asilats pobres, el "qual
es queixava del oblit en que les fa.milies
tenen llurs
parents boigs; raríssimes
vegades els visiten; si se'ls escriu derna
nant quelcom, no responen, i fins en
morir-se no van a visitar llur cadavre
d'enga que es són temuts que la casa pa
ga el bagul. Per l'estil solen fer les clas
ses més elevades: paguen la pensió i beri
feligos en acabar la cárrega. Natural
ment que aixó té explicació: d'una part
l'egoísme, d'altra els prejudicies anexes
a les bogeríes,
la deshonra que el vul
gus hi veu, el considerar decaiguts de la
dignitat d'homes els que han perduda
la dignitat racional. ?Deu un poble civil
obrar d'aquesta manera?
A la nostra nació la conciencia. social
es molt poc sensible en
go que es refe
reix a aquests patiments. I si algú re
tregués la qüestió de si la civiltat més
complicada d'altres terres porta en sí
una major
proporció de trastorns men
tals, convindría respondre que el punt
possible
es delicadíssim i que, si be és
que la vida febrosa deis pobles pro3res
sius sla causa d'un autnent en les ma
laltíes mentals, també es cert, certíssim
que als paisos com Espanya sembla que
no n'hi hagi tantes perqué la gent cura
menys deis orats i mig orats, i no pro
cura inquirir
la part de la bogería en
els problemés de la vida práctica. (I)
Es interesant observar que a Escocia,
on
s'está fent
en
aquests darrers
(1)
Nerv.

E.
u.

Krwpelin. Zur Entartungsfrage. Zentralb!2.t. f.
Psych. tgo8.—Psychiatrie• VIII. Auflage. 1 B_u.tx.1-
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anys

una

estadística d'alienat

revelar amb aquest detall la seva fina
flaira lingüística, car és aquest un inot

tot lo mes

completa possible,

no
es
nota una in:el nombre deis psíquica
ment pertorbats, sinó al revés una dis

tensificació

De

al sol

cara

interessantíssim per la summa sobtilitat
del seu matiç d'expressió i un mot an
tiquíssim dintre la literatura catalana i

en

I

la

a

',lava

mar

minució.
Als

psiquiatres

toca reclamar per Ilurs

nadiva, la
el n2z1sic, el
de cara a la mar ha
excepció
del ritn2e intern del
sentit la
que
es
el ritme per excel-len
Mediterrani,
cia, i déu de tots els ritmes graciosos
.

En

un

retorn

Costa de He-dala,
místic, el poeta,

la

terra

Millet,

en

son

«paraula viva, heuselaque,
nolitat

La musica de la Costa de Llevant hau

serenitat tota salabrosa,
harmoniosa; temperant
els sentits i obrint l'espera a la llurn es
plendorosa de la blavor forta del mar i
del cel a la llum blava i esblaimada.
Hauría de cantar cançó de mare, d'
una

tota d'harmonía

escalforeta anyorada de la mare i tona
da pura d'infants, germanets i amics
nostres, que corren jugant en els llargs
carrers assolellats de cases encantades a
la remor breçolant de les °nades.
Hauría d'ésser musica oblidadiça de
les tonades ciutadanes i de les modes
totxes pels enginys soperbiosos de ma
lejades civilitzacions.
Hauría de tenir l'alegría deis taron
gers fruitats i la puresa blanca dels at
metllers florits i la patriarcal vetustat
del ga-rrofer .centenari que en el suau
ondulat terrer
amplement estén la
brancada del fruit n.egre carregada.
La Costa de Llevant és un vas de l'in
finit; un vas clarificat a la llurn del sol

ginyers calen bons matemátics, per te
nir bons metges calen bons biólegs. El
Nord d'América dedica grans cabals a
fundar i sostenir hospitals psicopátics
de totaclasse peró no s'oblida de crear
laboratoris, de pagar dignament quí
mics, psicólecs i histópatólecs, de cer
a Europa si allá no‘ls troba.
La Psiquiatría es una ciencia de for
midable importancia social. La societat
té obligació de tenir compte deis pertor
bats i de no perdre de vista que son
sempre ésser humáns dignes de tot
respecte. Certament que un manicomi
no -és ni ha
d'ésser per la provincia o

car-los

tot encantat.
-

Els acords han de
fecció novella i tota

sonar

plena

amb una per
de sentit de

meravella.

primordials.

LLuis

ALZIN.A_

i

MELIS

Masnou, Febrer

1913.

lexlcólogic
A l'autor de «Les

El poeta Carner posá al seu darrer
admirable llibre de poesía Pescaient
de

«Monjoies».En

Carner és

aquel'

deis nostres escriptors que posseeix.en
aquella divinal es
un grau insuperable

del poeta que el mena sense
fins aquella amagada í dificilment
trobadora confluencia entre les dues co
rrents le la llengua antigua i de la, líen
ma

MILLET

paraula "Monjoia"
Petát estudi

nom

moment de
llicó de

alta

contempladora.

ría de tenir

un

La

a

en

de la humanitat.
1, tal com l'ha dita

eMpi
sapiencia prospera solament
risme raquític; per tenir bons advocats
calen bons juristes, per tenir bons en

JOAN

pairal

provençal

ha servat miraculosa
reliquia aquest estoig
flairós, mal que tant ignorat, deis

ment

malalts i per llur ciencia l'interés que
es mereixen, car s'ha de recordar que la
Psiquiatría te ademes d'una part filan
trópica, una part científica, d'investi
gació que mai sha de despreciar perqué
és la basa de tot. Es impossible posseir
instituts on es tingui compte destra
ment deis boigs sense fomentar al en
sems i per tots els medis la producció
científica. Alemanya, que es tal volta el
paTs de Europa de servei psiquiátric
més refinat, on s'atén més bellament
guariments mate
a l'assistencia i als
rials deis pobres alienats, es també el
paTs que més fondament, continuada
ment i admirable estudía els problemes
puramen.t teórics d'aquest ram de la
Medicina. En totes les bran.ques del sa
ber hurná succeix el mateix; sense la

per l'Estat una industria remuneradora,
més és per tants de motius una cosa del
espera i les coses del esperit son sempre

de ma casa

Del baleó

gua

Monjoies)

viva,

seva

rado

on trova el verb creador tota la
irradiació expressiva, tota la colo

mágica de

la

pedra preciosa

1913

que

re

flexa la llum del día aprés d'una elabora
ció secular dintre l'obscura entranya de
la roca viva. En Carner té per excel-len
cia el sentit de la continuitat de la llen
gua, í triant pel seu derrer llibre l'es
caíent titol de 41onjoies», lia tornat a

tant

que

ens

una

com

dialectes vius que tants i tants tresors
amaga als ulls distrets deis nostres es

criptors.
Estudiem

mica aquesta paraula.

una

En Carner en el Próleg n'explica el
sentit: «fiteS que marquen la via.». Com
veurem, aquest sentit és el més general
que té la paraula en els diferents exem
ples que havem pogut recollir.
En l'antic catalá literari en trovem els
següents:

Diu l'Auzias March:
Per lo camí de

mort

he

(r)
cercat

vida

trobat moltes falses monjoyes,
Car si guiat perles faIses ensenyes
Hora

he

So avengut

Diu

en

a

perillosa riba...

Jaume Roig: (2)
Seguint monjoyes
Piaras, monts e foyes
E rius passant...

Diu Mossen
Mes

Que

amen

tots

les

dones)

Gaçull: (3)
dels

jouens—les jouens monjoyes

los carvoncles—del mora, ni fermalls.

Com

se

pot

exemples, hi ha

veure

en

aquests

tres

significacions dis:
tintes, si bé agermanades, de monjoia.
Auzias March l'usa en sentit de fita;
Roig en el de camí; Gaçull en un sentit
eufemístic que respón al sentit general
tres

de punxa.
En la llengua viva, si hem de creuré
el que ens han comunicat verbalment
alguns naturals del Valles, allí s'usa el
mot rnonjoies per indicar les faixes que
resten

després d'arrencat

el

fajol que's

deixa en petits munts als dos costats per
assecar-lo i sembrar o Ilaurar la terra.
Aquesta accepció Ichem vista confirmada
en una nota del Diccionari inédit
den
Marián Aguiló. En ella es veu ben cla
rament que'l sentit de faixa o camí de
riva directament deis muntets de fajol
que'l limiten i u serveixen de fites.
També és viva a Mallorca la paraula,
segons nota de l'Aguiló, amb la signifi
cació dé poca cosa. Vermar monjoies
significa allí yermar petits bocins de
vinya. Monjoia en aquest cas deu ha
ver significat
primitivament muntet de
raim.
(1)

Ed. Biblioteca clássica catalana r 908-1909 p 206.
o
Libre de les dones (ed. Chabás) vers 3277

(2) Spill
segs.

(3) Cançoner

satírich

procés cle les Olivos,

valeLciá. (ed. Miguel

Vers 1233

1segs,

í

Planas)

LO

/-
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Labernia en son Diccionari (últi
diu que la paraula és ven
edició)
ma
signi
antigua i remet al lector per a
ficació al mot molió, límit, terme, en
castella «mojón».
En Roc Chabás en sa edició del Spill
comentant Pexemple
den Jaume Roig,
En

sa

mes arnunt transcrit, en el seu Comen
tario (p. 304) diu: «Se usa aún en Va
lencia para designar por medio de
inontoncitos de tierra el nivel del terre
fin de monjoyarlo ó igualarlo. Mon
no á.

joyes son

hitos, mojones

pues,

y,

mejor,

nuestro caso, rutas conocidas».
•En la toponimia catalana no coneixem
en

•l'existencia d'aquesta paraula.

Vejan' ara en provenga' antic. Levy
Provenzalisch.es Sztpplernent
son
en
Wórterbuch en porta els exemples se
güents:
Sathan de

tot

mal la

monjoyo.
S.

Adiou, rnoun
Adíou de vray

Pons, 306.

seignour,
chemin monjoyo.
Petri et Pauli, 5242.

mestre et moun

primer exemple concorda amb el
significat -genéric de punxa, aqui cim,
El

si és que no s'hi ven
sentit
de guía, senyal. El
mes 'aviat el
concretament
exemple
significa
segón
aplicació
de
guía.
fita en sa
Mistral en el Trésor du félibrige en
dona la següent descripció: «Mount-foio.

punt culminant,

Tas de

ierres

plantaient

une

lequel

sur

croix,

sur

les

pélerins

la route et aux

pélerinage, pilier

(abords d'un lieu de

qu'indique une route, tas de
vé par les bergers pour servir de borne.»
ierres élé

exemple:

-I posa aquest

De

nostre

vous,

car

terradou

Ii

tencho dou sang..
F. Gras.

Per altra banda
parlen gascó, viu

en

la Vall d'Aran

on

rnontjoia, significant
«munt de pedres per senyalar camí.» (1)
Ademés (2) Port de la Monjoia és el nom
que,duu

pedres
la

planta
creu.
S'ha de fer esment de tres
toponimia del Migdía de
mi se

altura de 2,115 metres que
és la divisoria fronteriga de la Vall
d'Arán amb la França.
Hem d'esmentar també el títol d'un
llibre de P. Román; «Lei Mount-joio.
Vocabulari dei proverbi e locoucioun
proverbial° de la lengo provençalo.
1908», on troven' el conegut sentit de

'

distance sur les routes pour
indiquer les bons chemins». Esmenta
rem aquí alguns dels exemples que por

distance
de

noms

França.

Monjoi

en

Ducange

que consta en el Trésor de Mis
tral com nom de lloc en el dep. de Aude,
Monjoio, vila en el dep. de Tarn-et-Ga

ta

(Agénois) a 21 kil. de Moissac (I),
Moztntjoyo
de Iloc en l'Ariége (2)
(antic Comtat de Foix). Mereix menció

Glossariztm:

,

una

En provenga' modem tornen', doncs,
a
trovar-nos amb els mateixos sentits de
fita, munt (de pedres), que ja hem trobat
en catalá.
El non' toponímic aranés es
sent aplicat a un indret fronteriç, deu
haver sigut posat a tot a la montanya per
la fita o creu de terme que sol haver-hi

Glossarium,presos,

seu

non'

montjoie.

C'est d'honneur la droite

aquest darrer cas dedica
Cénac-Mongaut: «Faut-il croire, avec

l'article que

el

en

els tres primers del Volum de Disserta
tions (n.° XI, p. 42) i els dos últims del

ronne

i

a

Car

je- vy d'honneur

C'estoit

certains antiquaires, que Montjoie vient
de Mons Jovis, mont de Jupiter? L'ety
mologie est tres séduisante pour les

montjoie

rnontjoie.

la

doulours.

des

•

Alain

C'une

d'antiquités romaines; (1) mais
nous ne saurions Padopter: Mountjoyo,
veut dire en langue vulgaire Mont de
!oye, mont joyeux, et ce norn est donné
tous les carrefours ornés d'une ou de plu
sieurs croix. On connait le vieux cri de
guerre français: Montjoie Saint-Denis.Ce
Montjoie du Nord avait la m'éme origine
que ceux du Midi... La croix plantee sur
souvenir de celle du
un monticule en
ufi tres grand
religion catholique... Il nous
parait donc incontestable que Montjoye
signifie, sur tous les points de la Fran
ce, .71/Iont de salut, Mont de joie, de triom
phe».

Calvaire, joue toujours
róle' dans la

etimológiques

totes

que hi ha

pierres apportées
monjoie i fu fondée.
Le Lusidaire MS.

una

o

Tant

son

qu'as

Du chastel

pensser sor
vinrent a la

sa

voie

Monjoie

celle menoit.

on

Vetus

moltes

Aquí trobem els ja coneguts sentits
de pedres, fitct, camí, guia, pun

xa, cirn.

Si provem

ara

de reunir

Sentit

primitiu

un

con

metafórics i secundaria

Sentits

í
1

fita>

,

camí 56.

camí.conegut.

punxa ›- puntculmínant, cím.

guía.
muntet
de pedres,de raim,
de fajol.

1on
•

CrellS

Geográfico, Histórico, Pinto
(t)
resco, etc. Madrid, Barcelona, Habana, 1866.
(2) Cénac-Mongaut. Histoire des peuples et des états
pyréneens I. 596.
Novísimo Diccionario

en

junt jerárquic i de fer la genealogía de
totes les significacions trobades de Mon
joia, podrem aplegar-les i classificar-les
en el següent quadro:

en

Si passem al domini de l'antic fran
cés també ens trobem amb la mateixa
paraula. Per no multiplicar els exem
ples, passarem per alt els que porta Go
defroy en el seu Diccionari i esmen.ta

poeta.

rnuntet

t

aquest article den Cénac-Mongaut i que
más endavant revisaren', recollim de
passada la constatació que s'hi fa, que
en llenguatge vivent Montjoie significa
carní ornat arnb

Celant

les fantasíes

consignades

Chartier.

Tant i ot

amateurs

Deixant de banda

de

que al nostre mot

dica el de Hatzfeld, Darmesteter i Tho
mas: «Montjoie (Vieilli). Petit monticu
le de pierres qu'on élevait autrefois de

una

límit, terme.

munt

de pedrea

se

planta

d'una

o

creu
creus.

una

varíes

> camí

ornat

montanya,puig (e)
\

poca

cosa.

Peró el que más interessant fa aques
ta paraula és que els escriptors llatins
mig-evals quan volgueren traduir la, 1 i
donaren

etimología popular,

una

des

composant-la en dos elements: aixó és:
mont joia. La traducció Ilatina corres
(e)

Aquest

sentit

el

trovarem

endevant.

mes

Goma, Ortopedia, Higiene

fita.

•

para-ules

les

rem

Aqui veiem el significat de camí sorgint
no de fita sino deis munts de pedra on
s'hi plantava una creu.

mount-joio

seran

aitals indrets. En el article den
Mistral se senyala una significació que
és la más precisa i concreta de totes les
que hem trobat fins ara, aixó és: nutnt de
en

un

La Joio

Siegue emé
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Cotons, giaees 1 yenes
13raguers 1 faixes yentrals a mida

TUSELL GERMAtIS

-

Barcelona

Fábriques:
celuleide.—Font
honrada, 3
Goma i

Apósits antiséptics.—Vilá Vilá, 89
Botigues i magatzems:

(1) Diccionari
(2)

'bid,.

de la

'lengua

catalana. Salvat y C..

•

Ronda de Sant Pere, 12.—Fontanella, 23
Enviam

eatalegs

a

Farmacias

1

Droguerías
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-ponent fou, doncs, mons gaudii.1 és sota
aquest títol que en Ducange redacta
l'article del seu Glossariurn on inclou els
dos darrers exemples esrnentats de
-

e,-st

ex

mont»

sia el era' de guerra deIs antics
francesos, l'etimología proposada per

nis!

,

timología d'aquest mot.
Ducange referma la seva hipótesi en
l'esmentada Dissertació XI (p. 41) amb
les cites següents: La primera, d'Oto de
Frissingen, diu: «Rex castra movens,
cum

Aquesta interpretació

suis per déclivium montis

.ve curiosament
passatge
del nostre
confirmada per un
prova
que
si
no era la
Eximenis que

al menys popular i coneguda
de les altres
en l'Edad Mitja -al costat
meumgáudium
i
mons
gaucl.
Diu el
de
Cresta
escriptor
el
Primer
del
nostre
en
(Cap. 245): «On deus saber que com un
Rey de França fos assetiat e cint e va
llat de totes parts per los infeels en un
mont qui es dins lo regne (de França)
qui s'apella mont-joya e no sabes ques

s'est pas servy de ce mot Mons Gaudii
que pour exprimer la petite colline qui
est prés de Rome par un terme familier
(montjoie) et usité en son temps et par
ticulierement des Français». A conti
nuació esmenta aquest altre exemple de
Otton Morena: «Ad portarn Romae...
qua est ex parte Sti. Petri versus mon
te,n gaztdii veniens». I diu Ducange: «De
sorte que ces montjoies prés de Rome
ne sont pas autre chose que ces collines
du Vatican appellées Montes Vaticani».
Si resulta certa l'hipótesi de Ducan
ge, hem d'afegir encara un altre signi
ficat puig, puja, als que ja hem vistos i
pel que toca a sa filiació derivaría direc
tament del primitiu sentit de muntet.
Aquí s'embrança la qüestió tan inte
ressant de l'origen del classic crit de
guerra deis antics francesos: «iMonjoie
Sai-nt Dezvis!» que ningú fins ara ha ex

justa,

_

de llir.
Creiem que Ducange va endevinar la
bona orientació en l'interpretació i en
l'etimología que doná a la paraula mont

joie,

tra

el poema francés, essencials

qüestió, diuen tex.tualment:

a

la

Ont

do M0,12).0

Si

ens

nos

Romaine;
eschauge.

iluec out pris
Mais de
Baron franceis nel deiyent oblider

Enseigne CA

mont.

sufixe —icu/u. De monte es forma mon
ticu/u (› fr. monteil, prov. cat. montelk
castella, montejo; molt freqüents en la
topo-i onomástica de França i Espan
ya). Ara bé; per una formació regressi
va el Ilatí vulgar forma en alguns casos,
diminutius en —icu,— ica derivats d'
aquests en—iculu,—icula. (1). De maní
culu se forma així *manicu (›cast. man
go), "-manica
fr. manche),Ide avicula
se
forma *avica, auca (> fr. oie, it
port. cat. cast. oca, prov. cat. auca) Aixi
de montículu pogué formar-se *nzonticu
que's va afegir a la 'larga serie de dimi

portet-l'orie flambe;

Mobjoie

diminutiu de

a la significació, aquesta inter
pretació ve confirmada-pels exemples de
la paraula, no sois en francés sinó en
provenga' i catalá. Hem vist, en efecte,
que la varietat de totes les significacions
es podien totes reportar a la primitiva
de munt, muntet, aixó és petit mont.
Peró, quin pot ésser aquest diminu
tiu llatí de monte que hagués pogut do
nar el mateix resultat
en francés, pro
venga' i catala? Examinem la qüestió
més d'aprop.
En Ilatí vulgar era molt general el

•

Gefreiz d'Anjou lor
Saint Pierre fut, si ayeit-nom

com

atenern

quest nom, en el següent passatge que
ficlelment traduit diu: (1) «N'unten a ca
val"; demanant combat i cridant: iMon
joie! Carlemany és amb ells. Jofre d'An
jou porta l'oriflama. En altre temps era
la bandera de Sant Pere i havía prés per
nom Romana. Pero el canvia per Mon
taje...» La interpretació que dona G. Pa
ris (Romania, XXXI, 417. Nota r.) d'a
quest passatge es que, segons l'autor del
Roland, fou donat a l'oriflama el nom
de Monjoie en honor de l'espasa joyeuse
o ma joie,
nomenada així per Carie
many, el seu portador, a causa de les
belles reliquies que estotjava en son
pom. Així, doncs, l'etimología propo

en

era

faes recorregue a nostre Senyor Deu»;
aprés, diu el tex-t que devana un ángel
portant un escut blau amb tres flors

plicat satisfactoriarnent. L'autor deseo
negut de la Chansan de Roland (vers
3.095 i segs.), explica així l'origen d'a

Els yersos

o

eh l a la paraula en ses altres accepcions:
i en conseqüencia el tradueix: colina o
púig de Sant Denis o de Montmartre,
en
diu la lIegenda que'l sant sofrí el
martini (Dissertation XI p. 41).

gciuciii descendens, leoninam urbem in
travit». I afegeix Ducange: “)thon ne

(t)

meum

que hern vist que ha proposat en Cénac
Mongaut, seguint una altra tradició de
redat mitja, en la transeripdió. que hem
feta de sa explicació d'a.quest hoin de
lloc.
Ducange aplica a Monjoie Saint De

Així, dones,

armatus

Roland és:

Aquesta és l'etimología admesa en
l'edat mitjana junt ab la de mons gaudii

segons Ducange, mont
joie és diminutiu de mons montis eiam
si aquesta hipótesi ens fa llum sobre l'e
I

del

gaudium.

L'article de Ducange mereix que el
transcribim: «Mons Gciudii Monticulus,
ex galileo Montjaye qua vox diminuti

-VUM

pel poeta

sada

ontjoie.
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iCrider,

_

(I) Vid. isleyer—Lübke, Einfübrung in
der romanischen PliiIojoiç. 2,3 ed. pg. 1-83,

das

Studiuzn
_

nútinái deHvats de monté que ja figura
llatí clássic: _monta
ven en el léxic del
nea, montículus, montaniculzcs, montice
llus, monticellulus, etc.
L'existencia de monhicus en 'latí vul
gar.esta confirmada per la toponomásti
eá catalana ont figuren: els noms de
Monto, poble del districte d'Arbucies i
Monjos, poble del districte de Sta. Mar
garida del Panadés. En aquests dos
noms de iloC veiem nosaltres el resul
tat més aviat de *monticu que de ni onacu
(*monicu). A l'acceptació d'aquesta dan:-

etimología s'-oposa semanticament
l'ésser en singular el nom d'un d'
aquests dos pobles. FoneticaMent con
rera

el grupu consonántic roma
en la mateixa relació accen
*mónticu
no
•és freqüent -en
tual de
catalá. Per aixes és dificil establir en
aquest cas una regla de derivació fo

siderat,
nic ntk,

nética. Peró- exemples coin *i)untica
punxar), *pendic. are (> Penjar),
manduCare (> menjar), amb el mateix o
analeg grupu consonantic porten a un
resultat que fa sumament admissible
monxo
o monjo.
hipótesi * monticu
la
paraula
monjo
fóra
de la to
Ademés
ponomástica, té en catala una signifi
cació que imposa per sí sola el llatí vul
gar *monticu. Monjo, en efecte, es diu
de la «biga vertical que's posa en Mig d'
una encavallada de fusta.»
Admés rnonticu dins el llatí vulgar,
podem suposár un dirninutiu" dé dimi

re.(›-

riutiu,

que

no

era

cosa

l'éxérnplé

Recordem

rara

niés

en

aquell:

amunt

es

de monticellulu (monticellu-Fulu).
En italiá que no segueix les lleis foriéti
ques del galo-rorná, al qual pertanyen
el francés, cátala i provençal, un dimi
nitiu doble com *monticu + uculu pot

rnentat

donar la forma semi-erudita: monte
cucolo i de fet existeix en forma' de

Montecucoli,

o

Montecuccoli,

nom

que

portava el farnós general rival de Tu
renté i de Condé en les guerres del

sigle
Tant
,com

en

francés,

catalá.

en

*

com

en

provençal

monticu dóna monge

(monjo). Afegirn

a
aquesta forma el
sufixe femení
ucuict en son derivat
dintre les treá llengues que ,és réspecti;
vament, escrif amb l'ortografía usual,
oille, ouille; odia; i olla, i tindrem *mon-.
torne, *monjolho i*monjolla d'on mon
joie, monjoio, monjoia formes respec
tives de les tres llengües.
*Monticu-i-uculu o més ben dit, mow.:
ge+uculu és, doncs, la forma etimoló
gica del catala monjoia, havent servat,
doncs,- fidelment en tota Pescala : de
significacions que hem estwliades, el
séntit originan i o derivat de petit mant
que té el seu étim.
Per acabar voldriem fer VindiCaci.6 IUi
—

potaser

on

el

nom

del

nostre

Montfid;

-

:---22 Fbrét -1913
es, tracti de la forma masculina de la pa
raula Monjoia. Monjói (i) se diría

en

._--an:principi
ser
-,en

•

:

nostra

designar simplement
una petita mon tanya. Monjói deuría des
-plagar més tard Paccen.t a la í (comp.
Montjuí.
nal, nuít, nit) fent Montjoí
sufixes,
afegiría él
per una confu.sió de
só
K al final Monjuich. L'etimología
tradicional: de in ons jovis ja fou rebutja
da per en Cénat-Mo.ngaut (obra citada
p. 575) si bé per admetre la etimología
absurda de monte gaudii.
o

bé per

_

(I)

MANUEL

Nona de iloc

a

Mude

DE

talails,

MONTOLIU

(Franca).

es a

dir, Roger Bacon,

'Alexan-t

j—lores perdude5

dre-de Hales i San Bonaventura.
Jo na puc entrar aquí en detalls, ni

El comerciant, el ban
quer, l'advocat, l'em
pleat de comerç, el
viatjant, en una parau
la, tots -els qui tenen
a llur cárrec interes
sos agens
o que vis
quin de llur treball,
no poden
estar ma
lats; els dies passats al
llit cuidant una indis
posició, són pura pérdua de diner. Tal volta
cap indisposició, com él refredat o catarro,
causa tantes
pérdues d'hores i res és tan fácil
com évitar aixó.
Els Pellets del doctor Mae
kenzy curen el pitjor refredat senapre, en 24
hores, sense necessitat de fer lit; prenent-los
a l'iniciar-se el
refredat, acabarán tot seguit
l'estat febril, la sofocaeió, la pesantor de -cap,
l'estornudeig, la destinació del nas. Els Pellets
fan son treball aviat i bé, mentres feu vostre
treball. Capa pessetes 1'50 en totes les far
macies.

citar textes, que, per altra banda, els
erudits Catalans de l'Institut d'Estudis
i de l'Ateneu, entre altres, coneixen mii
lor que jo; passaré doncs una rápida re:
vista de alguns autors célebres en apoi
de les nieves proposicions.
ARNAU DE VILANOVA, -en les seves ten

montanya pot

per una creu que hi hauría plantada
el seu cim, (y. el quadré de signi

ficacions)

-

de la
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dencies reformistes, malgrat de les se
ves confusions i exageracions, manifes
en el Rahonament
ta ja en el sigle
Avinyó per exemple, en el qual s'adreça
al Papa i als Cardenals, aqueixa mescla
d'espera crític i de meditació mística,
d'amor de la llibertat, que-es retroba
amb més moderació en altres catalans
com Ramón Llull, Francesch Eximenis,
Ramon Sibiude, Lluis Vives. Es pot
admetre en una época de pertorbació la
influencia sobre l'Arnau de Vilanova,
de doctrines adoptades d'alguns francis
cans exagerats.
RAMON LLULL, qui en Blanquerna, el
Félix de les Maravelles, el Libre del Gen
t•l, l'Arbre de Ciencia, els diálegs con
tra averroistes i les Obres rimades, sab
interesar per la varietat de la forma, la
vivacitat del geste, el pintores,: de les
imatges, l'harmonía de la frase o del
vers, no deixant-se dominar per cap
genre literari i practicant-los tots amb
la mateixa rnestría, és un exemple ca
pital de les característiques de que hem

.

Tradició Filosófica Catalana

•

Publiquém

el

següent estudi, especial

dedicat a
CATALUNYA, i a on
Mr. Pro bst Biraben estudia els trets ge
nerals de la filosofía catalana, amb la mes
graciosa simpatía, i mogut de la sola
Ment

pruija

de

son

amor

a

nostres

pensadors

mig-erals
França,

en
els mit
acollir amb un
sóniriure més o- menys discret, la idea
de l'existencia' d'una filosofía catalana.
'Poques persones hi han en efecte, fóra
deis filólegs o deis polítics, qui separin
netament els catalans deis altres pobles
•

No

és

rar

a

jos il-lustrats,

).

•

veure

el'Espanya.
•

•

•

En el reste de la Península ibérica és
inútil parlar d'un pensament catalá.
Per molts el comtat de Barcelona, el
reialme de Mallorca mai lhan produit
més que compiladors, traductors, si no
,

plagiaris.

•

•

Doncs bé, molt sincerament, sense
d'ordre polític o religiós
jo no soc ni catalá ni católic
em veig
obligat, pels meus estudis minuciosos
deis textes catalans antics, a constatar
la persistencia d'un pensament caracte
i:ístic, sovint més original que no's creu
cap interés

—

—

•

•

•

generalment.
Les particularitats remarcables d'a
questa tradició catalana són per mí les
següents: 1.er Una tendencia mística a

R

y

contemplar tota cosa., a emprofondir, a
despullar els objectes de les Ilurs apa
riencies exteriors i no solament per una
tensió intel'lectual, peró també per un
impuls d'amor. un moviment sentimen
tal, apassionat 2°n. El predomini del
pensa
concret sobre Pabstracte, del
ment viv-ent sobre la raó severa i freda,
de Pobservació sobre la teoría pura. 3er•
Una certa llibertat de sistemes, una
independencia de pensament i d'expre
sió qui va sovint més enlia de l'época.
4art. La forma fámiliar i popular, variada
com
la vida del poble rnediterrani en
ig del qual se desclou. 5 t. Una dolçor
de costums, un amor de la pau, de la
justicia, una tolerancia que no's troba
gaire en l'Edat Mitjana en el reste del
país transpirenáic, una consciencia de
el valor de l'individu dintre la societat,
deis seus drets vis a vis del poder.
Es comprén fácilment que aquestes
darreres característiques siguin conse
qüericia del sentit de la vida, de l'inti
mitat familiar i popular, d'aspiracions
místiques, a la vegada afectives i intel.lectuals, de l'independencia del pensa
ment catalá.
6é. Senyalaré, per fi., per les raons
precedents, una afecció particular per
Pescola franciscana mística, popular,
relativament liberal, i sobretot simpá
tica en els seus primers grans Doctors,
els que segueixen preferentment els ca

Totes les tardes Vcoucert

Rambla des Estudis, núm. 8 El -Saló rnés

7uFe.A.NT'll

.elegant

parlat.
Es sabut que el gran rnallorquí sub
ordinava l'abstracte al conCret: les figu
geométriques de l'Ars Magna ho
res
proven prou. La complacencia en relatar
les sev-es observacions i meditacions'eti
el Libre de Contemplació en Den,
Art
de Contemplació Per exemple, confir
men la tesi posada.
El predomini de l'Amor il-luminant
rIntellecte qui es sent arreu en l'Amich
Arbre de Filo
e l'Amat, Flors d'Amor,
•

•

sofía d'Amor,

molts poemes, esclata ar
eH sota una forma popular, fa
miliar, sempre al nostre costat malgrat
de la seva elevació sublim.
La vida de Ramón Llull és lliure de
reu en

•

violencia.- No tem de demanar re
formes als Papes i als Reis. Dintre el
límit deis bons costums i la Religió, to
ca tots els punts i expressa dretament la
seva opinió."Atreu Patenció tant envers
els mals prelats com envers els mals
tota

a

la sortida deis teatres

Menú. desde 5 pessetes

de Barcelona per

banquets

j lunchs
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prínceps en el Blanquerna o cert,z capí
tols del Gran Libre de Contemplació.
Malgrat deis seus projectes de creua
da. se'l pot comptar entre els horries to
lerants del sigle mí'. El Libre del Gentil
és una discursió curial entre persones
de religions diferents. No es nota cap ex
citació a la violencia contra els infidels
qui viven en pobles cristians.
LLuLL és tercian i de Sant Francesc i
en la seva dialéctica. recorda Alexandre
de Halés; com fa pensar en Sant Bona
ventura

en

les

obres

seves

atreia els oients

criptors
en

sigle

rnístiques.

xiv, tractats

i socials

de mística

el Dot-•
de Princeps) en
el qual emet idees interessants sobre
Porganitiació de les societats, les rela
ej.-0ns
entre elles tenen les distintes
classes de la comunitat:.marxants, arte
sans i burgesos, exposa ardidament les
seves idees sobre l'acord
del Rei i els
seus subjectes, sobre el pacte de fideli
tat recíproca que deuen mutuament res
pectar. No vol que es converteixi els in
fidels per forca ni que .els cristians s'a
poderin de llurs bens.
Eximenis és un es-perit relátivament
independent i la seva erudició no fa més
que servir-lo pels seus dessignis. Sembla
de primer entu•vi poc original, perque
cita les opinions deis filosops antics,
deis Pares de l'Iglesia, dels Papes, deis
Reis occidentals i orientals en apoi del
que .exposa, o contra aqueixa o aquella
oPinió antiga o• moderna. jo cree que
ell invoca l'autoritat de pensadorá o de
Personatges célebres per donar mes de
pés a la sevá propia opinió, per n-iodes

Cresti

als

pensadors catalans, populars,

místics,práctica

afectius i preocupats duna
liberal, humana, pacífica, sim

el -més indulgent.
es fa musulmá,
potser per curiositat més aviat que per
cap altra raó, tal vegada potser disgus
tat de les complicacions de la teología
católica per una banda, de la vida priva
da cristiana migeval per l'altra. La
Disputa de l'Ase és un eco fidel d'a
quest estat d'esperit més aviat que una
diatriba maliciosa contra les doctrines
del cristianisme respecte de la pfeemi
nencia de l'anima humana, i que una
sátira
venjativa contra monjos qui
no
han viscut en bona inte.l.ligencia
arnb l'autor. Berna,t Metge (qui el pre
cedeix d'alguns anys, ja que el Somni,
la seva obra capdal, és de 1403 i la
Disputa de l'Ase tau escrita en 1417)
és un humanista ecléctic i a mitges in
dependent, menys alliberat deis dogales
religiosos que no sha cregut algunes ve
gades. Sigui corn sigui, evidentment
Turmeda i Bernat Metge són ardits pro
sadors, vius, plaents, concrets, hornes
deis quals l'ideal polític de llibertat és
conforme- a l'esperit fantasejador i mis
tic, molt afectiu. La descripció del reg
ne del lleó en la Disputa de
Ase traeix
en con.cepció liberal den TURMEDA.

glesia católica, ádhuc
Turmeda és

enormes corn

(Regirnent

qUi

.

un

rebel,qui

de la

de l'immortalitat de l'anima en llen
gua vulgar, separa abans que Descartes
el món de l'extensió, els deis cossos, del
nzón del pensament, sense dimensions, el
de les animes.
RAMÓN DE SIBIUDE: mort a Tolosa
en 1437, escrigué en llatí una Theología
Naturalis, inspirada en les doctrines
principals del lullisme. en la qual es
transparenta la cura d'explicar a la seva
manera
eis dogmes de la Religió, les
constatacions de la Filosofía, sense apel.
lar per res a l'autoritat deis homes, pel
sol examen de la Natura.Estudiar aques
ta Natura, viure conforme a les seves
lleis en comptes de seguir les errors
d'una vida humana pervertida, contra
ria a les volences de Deu, ha estat la
cura
deis grans catalans com 'Ramón
Lull, Eximenis, Turrneda, potser de Ber
nat Metge, malgrat de son hurnanisme
exterior que sens dubte un día se'l con
siderará com una máscara. Sibiztcle
muntará de la Natura a Deu per un im
puls de tot el seu ésser, després d'haver
posat, ben abans que Descartes encara,
el criterium de l'evidencia, sobre la base
de la seva marxa intel-lectual i afectiva
a la vegada envers la veritat.
ves

i amable.
Ara arribem a dos esperits un. poc
excéntrics i fantastics: Anselm Tztrineda
Bernat Metge. No són pas- pensadors
ortodoxes, escriptors acceptats per l'I

com

zé del

malgrat

pática

plens d'observacions psicológiques,
la Scala Dei; llibres de moral cristiana
popular esmaltats de cites, d'anécdotes„
de faules, com el Tez-9 del Cresta; obres

polítiques

d'aquesta superioritat,
quasi ortodoxia de la seva
CODCIUSIÓ.BERNAT METGE precisa les pro
dubtes respecte

no

'lengua vulgar coneguts.Es

en

el

mitjancant capcioses

paraules. L'orgull, l'aristocratisme, lJn
tellectualisme deis Dorninicans i dels,
podíen plaure
Tomistes sobretot,

gaire

1913

Es pot negar la originalitat de l'un
de l'altre rnalgrat de les comparacions
fetes pels erudits amb altres autors es
trangers mediterranis? Tztrzneda és un
deis primers en posar netament el pro
blema de la preeminencia de l'home so
bre el reste de la creació, i emet seriosos

tia les més de les vegades, de tant en
tant aiximateix per no comprornetre's
vis a vis de l'autoritat eclesiástica.
No estima gaire els Frares Predica
dors, dels quals era Sant VICENS FE
RRER «qui fa la buffa» com ell diu, i qui

Un altre francisca, un deis més re
rnarcables catalans-, és Fra-ncesc Exime
nis de Girarla, un deis més fecundes es
criu

22 Febrer
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•

Sincers, familiars, populars, liberals,
mistics i práctics ensems, són aixís els
aquests gratis escriptors catalans.
Arribem per fi, als mistics, entussias
tes, sublims COM SOR ISABEL DE VILLE
NA populars ensems,els deixebles de Ra
món Llull com. Pere Daguí, ,Jomentadors
més o menys personals del mestre, a

MaiRraass9

d

Intstiu±

NORME.
Me-gena. edició Waltreo
Grans rebalus

H1MNES

a

Golres palities5-GSGDieS
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EVA-NGELIARI
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LIS.000)

.-_,.Jrereraplaro

ales entitats que treballan per

e
a

Número solt P e

a- -s--rirarmS

la difusió de la cultura saldan,

JoanaMar.agy,11.

de
que la

1.

2•1 Edieió. Preu.: duss uessetes. Cap alabanca millor Que fa avinent
edicio de la gran obra póstuma del Ln_estre s'es acabada aml
déu díes

compost per Mossbn Clasca.r. Un vol. en 8.1de VIII-300 planes. Es
gioria-a
RÉ.stéga Ptes. 4, en tela inglesa Ptes.

-justos.

una

obra

magistral elássica

que

com

cap

altra

cloure la serie deis grans noms de la an
amb el del valencia Vi
tio-a Catalunya,
cultura tant ve'ines, que
ves, de raga i de
se'l pot comptar entre els Catalans ji
lustres.

Vives,

savi po
En el sigle
independent
duna
esco
lígraf, deixeble
qual
aparta
els
termes
lástica de la
anyosos, peró de la qual serva sernpre
per mes que no vulgui, el métode lógic
xvr, Lluis

seguit, format també a l'escola
de l'antigüitat savia i elegantíssima deis
crític

i

autors romans i grecs, és
rós del terrer.
Jassia que escrigui
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en

un

Lluis Vives citen el bisbe d'Hippona. jo
cm permeto fer remarcar aixímateix, que
en

acompanya gairebé sern
els nostres autors citats, la qua

especulatiu
solamen.t excepcions

litat de francisca.

lista,

RAMÓN LLULL, RAMÓN DE SIBIUDE,
FRANCESCH EXiMENIS, ANSELM TURMEDA,
eón o terciaris de Sant Francesc o Fra
res Menors.
fi hauría doncs no solarnent una tra
dició filosófica catalana, sino un corrent

de

de 1' antiga escola
escoastica d'abans de Duns Scott, per

menys

sistint a Catalunya a travers deis sigles.
Ara bé, les idees de SANT AGUSTI i de

més

Jesús,

regnen

en

que

practic, qui,

com Santa Teresa
altres bandes corn a

mestres.

La tradició catalana és idealista, mís
liberal, vivent, per la qual cosa
s'ajusta menys al reste de la Espanya
pensadora, que als paisos mediterranis.

tica,

ang` ustinia, i franciscel,

fruit sabo

llatí i

tonisme modificat pel Neo-Platonisme
i la Patrística, pero distint del peripatis
me
sernític i del tomisrne intel-lectua

l'augustinisme
pre

escola franciscana eón d'un pla

l'antiga

PROBST BIRABEN
Membre de l'Ecole
Barcelona

20

des Hautes

Etudes

Híspaniques

Fevrier Igt3

pre'i l'idioma vulgar, si hem de creure a
textes dissortats i a despiadats biógrafs,
certes époques de la seva vida al
meny, la manera variara d'exposar les
seves idees en tractas didactics com el
De Censu7a Ven, escrits familiar com el
en

De institutione feminae Christiancte, el
Somnium Scipionis, obres psicológiques
d'observació com la De Vita et anima,
comentaris teológics com el De Verita-te

fidei

christianae. estudis

sociológics

com

el de Concordia et discordia i sobretot el
de Subventione paztperum í per fi el co
mentari a la Civitas Dei de Sant Agus

ti,

catalana.
En dl retrobem l'esperit rnístic,
és tota

el

sentiment, l'amor,
llibertat, a la pau,

les aspiracions a la
de la tradició gene
ral catalana. Molt ortodoxe en la seva Ili
bertat, en les manifestacions ético—ju
rídiques—practiques del seu pensament,

)-és
successor
erninent deis RAMÓN
LLULL, deis EXIMENIS, deis RAMÓN
SIBIUDE, del BERNA_T METGE, iI lustre fill
un

DE

del Mediterrani, ensems influenciat pels
mateixos factors i original en forga es

crits.

Jo
•

11._

no

goso esperar que la

meya

ple afirrnació sigui suficient per
dir la rnajoría dels lectors, de

sim

persua
la con

tinuitat d'una tradició filosófica catala
na.
Jo considero més capaç d'excitar
l'atenció la ressemblança d'opinions que
es remarca en
els autors qui no citen
ningú com Ramón Llull o Ramón de
Sibiude, Anselm Turrneda, amb les de
Sant Agustí o Sant Anselm, que no la
sol.licitut amb que Eximenis, Metge

r

fl:a
6'

??,

eme,

„

recensió la vostra, joseP
de la concepció del cicle -mo
dem de la cultura entre ncsaltres, tal
com l'he pensat i escrit; exacta recen
sió, en els detalle i en el co-njunt. Do
blement meritoria perque, venint de
Amable

m'apar

vos,

que vé den

Maragall

ma

teix, al qual; pertanyent .ja a l'histo
ria, el crític diría tota la veritat; i per
que no és la exactitut de les recensions
la virtut més respectada entre'ls hornee
de Iletres aquí.
Es per tot aixó que voldría fer dugues
observacion.s en resposta a les que cm
dirigiu en el vostre article de CA_TALUNYA,
La primera es refereix a la preferencia
que l'orador que vareu escoltar a l'Ate
per una determinada
neu podía sentir
Mentalitat de les tres en les quals per
sonifiCava el «Cicle»;
La segona, al concepte del cicle mateiv_.
conveniu -amb mi que Infancia,
i Edat madura están repre
sentats allí per lo verdagueria, lo mara
galliá. i lo d'orsia respectivament, la
Si

juventut

ella existeix) depén de
habit mental fa que l'amic de la
filosofía -estimi l'aparició de la Filosofía,
en uii cicle de cultura, com a punt cul

preferencia (si
que

un

min_a-nt de l'evolució.

S9,11JSZI61

L

Lleonart,

meenaga

Empero aixó apart, recordareu que,
distingint la meva crítica radicalment
el Valor (o el Preu) de les intel-ligencies
i la Dignitat, prohibeix, pel fet d'aques
distinció, tota declaració expressa de
preferencia en el domini de les Digni
tate. Penso, en efecte, amb un escriptor
famós, que «aquel' que prefereix New
ton a Shakspeare,
a la inversa, no sab
ta

o

compendre ni l'un ni

l'altre». I penso
que cada cosa ocupa el seu lloc i que
situar-la és la única missió del crític.

Tarnpoc considero expressament (al
en
l'intenció íntima) el cicle
ésser subjecte als canvis d'estat
que el símil de «infancia, joventut i vi
rilitat» justificaría, sino purament com
corn
una idea
en
un cicle, o, si voleu,
diferente moments dialectics. La meya.
posició no és biológica: és mes aviat
matemática, o ámb més exactitut, meta

rnenys,

corn un

física.
I eren.les aclaracions que volía

fer-vos,

per regraciar-vos del vostre treball, de
la recensió, ja dic, exacta i amable de
les conferencies de l'Ateneu, vostre de

votíssim
DIEGO RUIZ
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de reforma. Vaig
conéixer
tot el referent a
tenir ocasió de
turca,
al
desvetllament de
la revolució
Turquía a la ilibertat, des del seu co

període

comeng del

La

raó

Ja fa gairebé seixanta anys que jo vaig
posar-me en contacte personal amb Tur
quía, peró en realitat aquest país m'és
enCara més
llargament conegut. En
aquell temps el món dels_ Bósforus res
plendía en la llum brillant de l'admira
Ció i l'estima de POccident: S'exalgáva,
la gentilesa, la hospitalitat 1a. cortesía
de les gents, s',espandía l'estupefacció

davant dé la tolerancia. qué.mostrava el
fió sempre'benévol Islam, i 'una_ especial
abundor de lioanga queja 'sobre els sol
dáts turcs, la bravura, la resistencia i
"entusiasme deis quals eren proposats
com
incomparables: Ja m'explico bé
l'entusiasme amb que David Urqnhart
escrigué i publicá. la áeva obra «L'espe
rit de l'Orient».
Seixanta anys en veritat. són només
un breu període de
terrips, 'un moment
fugitiu,_en el curs.:Cle l'historia. Pero
quán jo. comparo la pintura d'aquell dia
ainb els esdeveniments d'avui, no puc
estar-me de pensar que la meravella
réstupefacció amb que ara el món guai
ta els darrers esdeveniments dels Bal
káns, i considera el canvi colossal qui
ha tingut lloc, són. Plenament justifica
des. Fins aquí" la historia del Món no ha
tingut de registrar gaires catástrofes
tant súbités. Cóm ha éssét possiblé que
una nació, una comunitat, un estat, i es
pecialment un exércit que ha 'esset ad
arreu, declinés tant Sobtadament
i. perdés tota la seva poixanga? El desas
-

tre se'ns

péró

presenta

com

com

una

endevinalla,

endevinalla la solució de
difícil si copsem els motius

una

qual, no- és
qui durant tant de .témps han vingut
prapárant prcicés de Paterrainent.Está
ciar qué la fatal ratxáda no ha vingut de
la

Turquía

de la desfeta de
questa d'aón

podía

anar a

parar el

sense cap raó particular, s'a.paiba
ga.va tornant a la rutina usual. Tal ne
gligencia s'ha castigat al fí i al cap ella

gent,

natural resultat,

com a

trobem davant de l'actual espaimament
i desconcertament de tota Europa. No
hem volgut regonéixer que Pacpeptació
forgada del nostre vestir, faisons i cos
tums, i a.clhuc de les nostres institucions,
podía ésser da.m.n.osa per la populació
gens preparada d'Orient, i d'un mq de
especial de POrient musulmá, fins a
-iant que una extraordinaria crisis s`és
aixecada desarrelant-ho tot, posant al
desnú totes les nafres, i revelant una
pintura de la confusió més horrible.
Aqueixa crisis va comengar amb Pin
troducció de Pera Constitucional. Si
tota persona coneixeclora de Turquía i
amiga sincera deis turcs, veié pesarosa
com l'Occident anava errat per una fin
gida civilització forgada, acceptant com
a genuines les séves manifestacions ex
ternes, no pogué, després d'esclatar la
revolució militar i de proclamar-se la
Constitució, meravellar-se pas menys
quan notava amb quina agradable sor
presa i amb quins aplaudiments Euro
pa saludava la victoria deis Joves Turcs
Pintroducció de les institucions libe
rals. El goig ben cert que era rnés gran
a

Europa

que

a

la mateixa

Turquía,

qué a Occident
Abdul-Harnid se
diava, i.no injustament; potser més
a

ras arnb .persones qui realment cone
guiri el país- i les. gents del Próxim

Eis Joves Turcs aleshores foren de
cop i volta considerats com heroes glo
riosos de la,llibertat i generosos patrio
tes, peró ensems com eficagos homes
d'estat qui en un instant modernitzaríen
Turquía, el_seu vetust i esguerrat gover-,
nament i el seu asiátic concepte del
món, i tornarien bona tota cosa nornés
tocant-la arnb la Ilur tija. Aquest concep

Orient.

No'ns inquietárem gaire. pels

progressos del

període de reforma turc;

aCceptárem llautó

seus

te era, está

fonaments

ciar, incorrecte
ho

era

en

els

l'adrniració

per

metall.veritable, i
si aquí i allá s'aixecav.en algunes "veus
per senyalar Paterrament qui comengw
per.cridar P"atenció énvers
table perill, eren desacreditades com a
iniéncionadament hostils a Turquía i no

se`n feia gens de cal. Cada membre del
Cos Diplomátic vora dél Corn d'Or aria
va darrera deis seus fins polítics
eco
nómics, fossin -grans- o petits. -Lwert

Sastrería
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ee

mancat de

seus
en

el

res

d'aquest Osmánida
Jo no fúi dones

talent.

no
es

trany al movirn.ent per la ilibertat de
Turquía, peró he de declarar amb fran
quesa, que tot el moviment de 1-Estat i
la Societat Turcs no pogueren entusias
mar-me, perqué no vaig trobar en els
factors directors del moviment, aquella
serietat, aquell coneixem.ent i aquell pa
triotisme sincer, i conscient de la seva fí,
qui és absolutament necessari per Páxit.
Gairebé tots ells eren gent jove, peró
jove en edat i en experiencia, posats al
cap per la revolució, absolutament in
competents en les diverses branques
de l'Administració, sense experiencia
del maneig deis afers gobernatius, i que
vivíen- en PiPlusoria opinió, que amb
un cop de ma
transformar-len el vell
món asa-tic i vivificaríen Turquía.
Está ciar que els actes i les omissions
d'aquests joves campions de la política.,
.

tingueren

cap eco especial en la mas
del món Effendi,—es a din, en la
classe intel-ligent de Turquía. La. no
no
sa

podría fer el que volgués. Peró
els turcs que pensaven seriosa
ment, en el fons del su con es planyen
de Pacció deis jovés turcs, perqué to
thom saben com estaven poc preparats
per unes reformes tant violents, tant el
poble com el país. La major part del
blesa
tots

propis subjectes.

com

treient

no

per
Po
que

entre els

.

poble turc, pel qual el mol «pateix»
(watan) era un mot desconegut, i l'Islam
el Koran han estat tots temps la _sola
autoritat, eren incapagos de compendre
la Constitució, la «Meschrutiet» turca.
moits aquest mot ádhuc els semblaba
el nom d'un nou legislador que havía
pujat al trone després d'Abdal Hamid,
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ment, quan provava de redregar, en les
meves relacions amb el Sultán Abdul
Hamid, l'absolutisme tocant a la follía

ens

cop i volta. S'és manifestada

en
faseá
formes diferents.
Com a testimoni ocular deis esdeeni
Ments del períodé de reforma, jo veig
Per fi ben ciar qué el nombre de perSo
ríes decebudéS i errades a Europa era
molt més gran que a Turquía, perqué
no :hem sigut mai particularment afavo

mateix, essent coPlaborador del
revolucionan
i turc qui apareixía a
diari
Pany
1864,
anomenat Much
Londres
Corresponsal).
Vaig seguir amb
bir (El
interés els esforgos subsegüents en
aqueixa direcciói vaig formar part del
cos directiu de Porgue qui apareixía a
París amb Achmed Rizas com a editor,.
anomenat el Meschweret (El Consell).
Més tard vaig intervenir-hi personal
menc

mo

viment reformista, els semblava cosa
vana; i si l'Occident era rudament des
vetllat de la seva indiferencia per sorpre
ocasionals—com, per exemple, la
ses
catástrofe de 1876, les matances d'arme
nis i la revolució deis Joves Turcs —la

ma.teixa, i,

1913
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verdader

miracle,

mig d'aquest

en

visquem
d'aquesta anar
mig d'aquest caos

que

caos

encara

i

quía.» Dones bé,
i aquesta anarquía,
esclatar la guerra
entre Turquía i els pobles Balcá-nics.
Apenes cal dir que en tals circums
en

va

rnateixa manera que consideraven
de la
Parlament
i les votacions parlamen
el

espectacle que se'ls
tares com un nou
llur divertiment.
Stambul
pel
osava a
per donar Pigualtat de drets a
tots els subdits, qualsevulga que fos
religió que practiquessin, és certament
humá i recornanable en extrem, peró

PL'esforc
era

una

il-lusió

massa

exagerada,

creure

més de 5oo
que la dura enemistat de
dominadors
Mahometans
entre
els
0.nys
fora
fácilment
dominats,
Cristians
els
descartada i s'esborraría el nom de tota
política nacional: «osrnanli». La nos
la

inexperta Europa es va
tra
poder enganyar fácilment, pero
encarnat conservatisme deis orientals.
Segóns he pogut deduir de les lletres
crédula

i

no

7

amics de Turquía,
que
s'atançaven eren
esdeveniments
els
esperats amb ansia, i la catástrofe havía
estat prevista de rnolts anys tothom
havía rernarcat que l'administració es
devenir -pitjor cada any, i que les in-ú.tils
discussions del Parlament només havíen
de molts deis

meus

fet que dominar totes les branques de la
vida pública per una irremediable ne
gligencia, que el desordre de les hisen
des havía aumentat, i que l'exércit, en
comptes d'enfortir-se i animarse, no
guanyava pas rés, per ben preses que
unes ordenacions
alternació
de rnentalitat
d'una
del
guerrer
Asiátic.
incompatible arnb la
de
la
nova
era
Pero el mal més gros
perdua
de
constitucional consistía en la
i
les
auto
la vella diferencia a la llei
a
ritats. La temor de les autoritats qui
regnava avans, especialment sota la do
minació terrorista d'Abdul Harnid, ara
mancava. Tot era un embull, o un des
ordre; la vella rutina asiática creixía
novament d'un mode temible, i, ja
molt temps abans, d'esclatar la guerra
un dels meus arnics m'escrivía:
.«Es un

les
preses
se

tingués; amb

Turquía no estava poc ni gens
preparada per una guerra, i que un
equipament convenient per les tropes,
les posicions -necessaries, els mitjans
de transport i especialment el
gerendarum, rnancaver. Els can
vis qui han tingut lloc
el exércit turc
tancies

n?rons

rerum

en

durant el curs de les -ultimes décades
no hem de
perdre'l de vista, especial
ment en el que'S refereix a la desapari
ció de les característiques personals deis
soldat turc abans tant admirades i al fet
que no han estat fets els llicenciaments
per les circumstancies étniques,

sesi socials.

Entreaquestes circurristancies poden és.
incloses les estretíssimes ordenacions
rhilitars Prussianes, introduides dintre
de l'exércit turc, de manera que la sola
cosa que el soldat
turc d'avui .no n'ha
rebut, és el case en punta. A conseqüen
cía de la qual cosa el turc, sense haver
esdevingut un soldat Prussiá, ha deixat
d'ésser un bon soldat turc.
El soldat turc-havía en altre temps
considerat el seu oficial com un amic
bon comp2nyó, qui compartía amb ell
la seva tenda j les estretors de la gue
rra. Avui, es -troba minat contra l'oficial
«Alikteb14», aixó és,
educat a les
escoles, el qual, com a conseqüencia de
la sea superior educació, ja no consi
dera més el soldat com a un amic y
germá, -sinó corn un inferior. La cordial
comunicació d'altres temps entre el sol
dat ras i l'oficial ha estat per aquest
fet completament destruida. Juntament
ser

sagrat. El turc té davant deis ulls les
paraules del Koran_ «El qui mor per la
compen
causa de Deu reb la IlléS alta
sació.» Dones be el soldat turc d'avui
veu al Bell costat en els rengles comba
tenas el guerrer Cristia qui no té res que
i, com s'ha contat
veure amb el Koran
pinta arnb guix una
no fa gaire temps,

giós,

5__1

que

•

cona

seu

feç

per que els

turc, per altra banda insuficientment
i mal habillat, aquell rnodel de valor:

resistencia en que s'havía tant distingit
en altres díes. En resum, quan Turquía
començar la guerra,

va

clucs cap

anava

perdua certa. Ja

a una

a

xércit s'havía de queixar de la manca
d'aliments i rnunicions, i en ocasió de
guerra, aquestes queixes es són fetes
novament en una major proporció i més
gran importancia. Sigui el com sigui
que es girin les coses, Turquía ha perdut

possesions d'Europa, i

les

seves

que

aquestes possesions

han estat

una
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important d'Esranya-20 sucursals ár_n_b teléfon-Central: Mayo, 44, teléf. 1,I i3 Economía., Verital en els preuS
servint cap arte
pambra de Desinfecció,
r.,c„ -La Egipcia es la única funeraria que Dosseeix
NOTA:
-.5smerat
i raffid sf,rveí tant a la Capital
desiD.feetát.
pl'eviament
que
no
sía
gke faete
no

—

com

a

fora.

6-7-7y

-

trai.

.1Wir.

mes

com
sem

cárrega innecesaria li
será possible de sostenir fácilrnent la
perdua si pot rescabalar les seves forces
les errors comeses.
a l'Asia í rectificar
Es de la rnajor importancia per Euro
pa, oferir tota possibilitat als Turcs per
recobrar-se i reestablir-se a l'Asia; per
tal com., fóra deis mateixos TurcS, cap
poder ni cap poble mussulmá és capaç
de fundar i mantenir un govern a
l'Asia.
pre per ella

3344Y_Twnia

La

ulls

durant

les maniobres turques que tingueren
lloc poc abans d'esclatar la guerra, l'e

quelcorn

,

t

del

Búlgars p-uguin regoneixer en ell un
correligionari. En aquestes circumstan
eles és impossible de cercar en el soldat

amb aquest factor, el menyspreu de
les coses de religió, ha tingut una in
fluencia sobre el exércit turc. Pel turc,
polític o
la guerra no és un deure
comanament
reli
sitió
un
social,
dl considera

damunt

creu

•
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De les

petites ciutats, les qui senyoril
s'ornbregen de les antigues cate
drals, i tenen seminari, i cases antigues
Les

nobiliaries

i

d'aspecte sobirá,

carrers

-amen.

viure,

el fruir de tot el temps que

amb nosaltres

passa,

envellint-nos:

és

passar els anys, amb les seves colora
cions de mesos i temporades.
Quin anyorarnent de la petita ciutat,
la del que viu perdut dins la gran capi
tal, on tot és monóton, quasi mecánic,
sense repsó, tot igual!
Quin enyoranga de l'apaibagament,
del gaudir la vida, la de les ciutats peti
tes, en mig de llegendes i evocacions de
passades modes, tenint a prop de Part
deis seus hostatges i temples, l'art de la
naturalesa, el camp i el mar,
S'ora quaresma. Ahir, darrer día de
carnestoltes, al casino hi havía ball: n'hi
havía també a baixarnar, i a les posades
de les masíes. La gent jove schi divertía
ballant i festejant: la gent vella, parlant
del seu, cadascú: els capellans —que n'hi

ha rnolts

com

—jugant

a

centment:

a

totes les

cartes
a

la

casa

al

o

del

petites
dominó, igno
ciutats
cornte

ra

Els capvespres ja fosc, s'ornple també
la Séu, del poble qui va a sentir la IPa
raula de Deu: la veu del ministre, s'es
pargeix pels ambas, escoltada am_b re li
giosa atenció.
A la sortida, el gran concurs desfila

temps

silenciós, s'esfuma pels

petites

ment

-1 és
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hi havía

ball de trajos d'época.
Tocaren les déu, i la campana major
de la Catedral, una Tornasa, una hora,
vibra potent dalt de Paugust campanar,
amb sons pausats: i una a una, anun
ciaren les batallades
arribada de la
quaresma.
Els balladors, cap baix tornaren a ca-:
seva; penjá el vell mariner el guitarró
al costat d'unes xarxes velles, i el sapat
pagés a la vora del cernedor, tocant la
.

traginada.

el mateix que abans: sempre és bo el
per criticar. Un de mes atrevit,
posa objeccions i fins es permet una
brometa volteriana sobre el serrnó del
Pare predicador. Uns somduen, altres
assenten, els més, arnb certa timid esa,
el renyen amorosament, som quaresma...
1 el crític calla. Es molt fatigós de pas
sar el temps, car tot just si's pot jugar
a

cartes.

Més envan.t, allá per la setmana de
a les deu
del rnatí, la campana

Isassió,

major, torna a batallejar pausadarnent.
Per les portes de la Séu, entren les sen
yores i noies de cases nobles i ben estan
tes i els cavallers desenfeinats
A Pirnmensa nau, mig fosca, hi han
agenoliats els fidels. Del chor surten els
sacerdots desfilant amb ciris encesos:
1' oficiant treu la santa fusta de la Vera
Créu, incrustada al mig d'una, creu ve
nerable, coberta amb un vel negre, i per
_

el temple corre un aire fret d'emoció:
els sacerdots canten amb accent triom

tot

Vexillct, Regis prodeunt.. ja surten
els estandarts del Rei...
Arriba el seguit rnig fantástic a l'altar
major, és descoberta l'im.atge de Jesus
crucificat, i Poficiant cubrint-se el cap
arnb el mateix vel, dóna la benedicció,
llarga solemne, mentres del Chor-alt,
baixen les notes sublims d'un O Cruz
Ave spes
polifónic: núvols d'en
cens revolten Pírnatge
i sembla aquel'
rnoment
moment sublirn de cata

fant,

cumbes.
Agó, cada

matí.

El

diumenge

hi

carrers estrets:
les senyores, cobert el cap amb la man
tellina: darrera d'elles, el servei porta els
petits catres: les noies riuen arnb devo

ció, comprimint-se forgadament: les do
nes
antigues, s'estrenyen el nús del
abrigall. Ve després el 'sopa de dejuni,
la llarga vetlla resant el Rosari i inter
minables parenostres per les bulles.
I vivint tot aquest viure, dins el coi-de tots, compenetrant-se amb el seu
sentit, sense les sotregades i vertigir ós
obrar de les ciutats grans, donant al
temps el seu color, se té el secret del
contrast. Per aixó, el dissabte de gloria
és triomfant i pie de vida, i el sol i tot,
sembla més lluminós. Al tocar gloria,
la gent surt als portals, dient-se uns
altres arnb goig íntim,Jesúsha ressucitat!
n'entres els sacerdots entren a les cases

beneint-les.

!Quina enyoranga de la petita ciutat;
la del que viu perdut i dominat per la
urb inamensa!
Un enyoranga de l'apaibagament
del fruir les belleses de Pany de les peti
tes ciutats!
JOSEP IvI.a

tota

RUIZ MANEN

Fla2PE-2Z_-,Efl

É
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PLEIBIr
as

sisteix tota la ciutat en pes, i allavors sí
que sembla triornfant la Creu, ajupin els

fronts de

Les avies contaven als menuts corn ja
prop la vella quaresma: ja era °vira
da des del campal-lar de la Séu, amb
els set peus caminant tot depressa,
arnb un fa.nalet il-luminant-se el camí.
Els pares desaven les cartes, duien_
els crespells i pastes grasses a Phospi
tal, als pobres, i l'avi tot satisfet, treia
de Parca, de davall d'una levita dels
seus
casoris, la figura de cartró de la
clássica vella, amb el nas corbat, el gep
estrafalari, el cabacet de bacallans
pinxes, i sortint-li per davall la falda els
set peus, que li serán tallats un cada
diurnenge. Ve tot resant ami) uns grans
rosaris a la má.
I va tota la ciutat a pendre cendra el
dirnecres dernatí, i a la tarda a sentir al
Pare predicador go que pot-ser tenen
més considerat que ell: cad'any se'ls re
peteix nzemento horno...

ziutats

sî

1,7

aquella gentada.

y

era

•

Al cassino, els senyors segueixen

enea

Itifoloffiat
Ell v1D.: d'oí?
Barcelona creix, s'aixarapla, riu i frueix
una calma insospitada en els agitats
-Periodes passats. En un moment en que tota
fantasía pot serablar cosa natural, a aquells
Que han vist en tant poc de temps un canvi
tant prodigiós, no és estrany que res el lila
ravelli i que trobin possibles 1 realitzables
les fan.tasies més absurdes. Veusaqu_i com
en.aquests moments, el bluff nortamericá,
ajuntat a la fácil credulitat d'un moment
tant dolç pot originar les m.és fantástiques
combinacions. Aquí, 011 SOVint la gent ama
ga ço que ella te, aquell que arnb gest ge
nerós llença qualques mil-lion.s nrodueixl`
admiració universal; aquí que sovint aquell
Cali s'arrisca a gua/Que empresa,
adés 130e
din

—

coneguda, adés força, renouera és tingut
per boig, 1 aquel! qui am.b el prestigi del que
de paisos on l'or mal no s'acaba, segons
el dir de la gen.t,
té molt guanyat i facil
raen tla gent n'espera gestes inverserablani s.
De la «Canadienca» d'en Pearson S'en con
ten coses fantástiques Compra de ferrocar
rils de salts d'aigua de can.als, de tramvíE s,
ve

--

projectes d'estacions monu_mentals de parb s,
tal volta de eiu_tats: de tot aixó es parla
moltas coses m.és; 1 tot aixb es creu-Per)
-

afortunadament de la ereença no es passa al
entusiasme 1 si alga lamenta la manca de
capitáls catalans en empreses tan colossa] s.
altres troben molt encertada aqueixa ae !tul de

reserva del capital catalá Quina cía
dcaqueixes dug-ues tendencies la més encEr
tada, la rnés eon.venieDt als interessos de Ca

22 Febrer 1913
ens ho dirán els naateixos interes
la nota breu, pero a bastament clara
larga per els catalans, anab la cual justi
fiquen l'emisió de 75 mil.lions de francs que
Brusel.les el 28 de a,quest mes. Din

talunya
sats

95
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en

fan a

dírectors d'aquesta empresa
fa
Barcelonesa de
a la «Companyía
tracció, d'ilumínació i de força»—son els Ma
teixos del Rio Light i del Mexico Litght, on
mostra de llur capacitat, per em
han donat
preses hidránliques i electriques.

així: «Bis

—

referencia

»Des d'are, la Companyía posseix practi
cament reserves hidráuliques que poden
desenrotllar 300,000 II. P; deis qua s podrán
125 000 H. P. ja ésser explotats a ultims de
enguanY
»Posseeix ademés una central terrnica de
50,000 H. P amb una xarxa de 1.230 km. de
distribució electrica.
»Sobre la base deis contractes

ja firmats

es

preven que del moment que's posi en joe la
primera instal'lació hidráulica, 100,000 H. P.
quedarán contractats. A.demés, un contrae
la Societat
te de 75,000 H. P. s'es firmat amb
Ibérica del Nitrat (Filial de la Societat No

ruega).

»Els directors de la Companyía eleven els
rendiments nets per l'any 1913 a 5.700,000.

Despres, quan les forces hidráuliques esta
rán en explotació, els rendiments nets están
destinats a triplicar se i quadruplicar-se
fins a pujar dins de tres anys a més en_llá

1.1

dels 20 mil' lions.»
Així diu la nota qu_cacompanya a l'anun
ci de lle-nçar 75 mil -lions de franes al mercat
Belga 1 Francés; aixó din i no calen comen

taris; no es discuteix arnb l'esperit generós
del artista.

Mala de PI Redacela
Entre altres interessants

originals, es pu
bliquen el número entrant l'article Per la
gloria, suscitat pel que en el número passat
publicárem sota el nom de Homes!

©Topra.
(Publieació

de la

no7-a

Miga Regionalista)

»No cal pas du_btar Que l'abaratiment del
fiuid electric provocará, arreu un rápid au
ment en el consum.
»Anc que I `objecte essen.cial de la explo
tació de forces hídráuliques no sía pas en
cara realitzat, els rendiments de les ern
preses que posseeix i «controla» la Compare
yía Barcelonesa de Tracció han arribat
any 1912

a onze

millions

3.800,000 son nets.

en

total, deis quals

Anteeedemts
La blaneomunnat Cata:lana.
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Obradors
arrete.Tra

natat-sediques. Sense

de temperatura

rival

reputació universal,

no

económics

Telbfon 8.250

neumátics.

fetge,

Aquestes,aigues,
embotellades i les bote

mes es venen

molt

CaMn

pendre admitint

id.én_ticlues

com

artifleSale que s`ofereixen

gie
=e_

que

en

ro

per
a

tal

no es

les .ziostres

aquest

mes

que

son

deixin

aignes
amb

mercat

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

Telegramas 1 Telefonemes

Aulontóbiles

d'hotels 1 ambulancies

marques de _fábrica I

1

sa

nitaries.
Per transports de 1

Sucursal

d'altres
de

col-legis

gers, servei de

BARGELHA

sor

n.oms

mes

essencia i
-;

Cridna la atenció deis consuraidors,

particularment deis malalts,

de

de
HP.

Chassis per- éranlbus

bicarbo

les duen tots els distintius ab el n.ord de la OCDeiletalt

Vilehy

ib&r, 279

de

Delrellzwtíto-2.ne, la diR.algetee

i les afeccions del estérnaé,
de

600, alcalines,

12/15, 15/20, 30/40 y 45
Els mes rápits i els

(nEraP2_,)
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Aigues hipertermals,

Chassis de turisyne

Barcelona:

a

a

França:

LevEllefis

correus.
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TALLADA

Economía Social a la Escola
de Barcelona.
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págines, 4'50 pessetes (eztanadernat).
Municipal, cerrar de la Aduana, 3, entLi Prin.cipals
CATALIINYA; IVInntaner, 221 bairos,

Demani's al Centre de Administració
Llibrenles i a la Administració de
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INTERIORS COMPLETS

A.„,.R.:

CD.DIC/M.A1.1

_

SECCIÓ COMERCIAL

NATURPAI:PURGRMTE

MOBILIARIS
EXTRAORDINARIA MENT BARATOS
Recomendada por las Academias de Medicina de Paris y Barcelona, etc., etc.

METAL-LISTERIA

LÁMPARAS

szwLemzs

mapnLLPIs

OLTO

PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

OBJECTES D'ART

constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
hígado bazo,
viscerales, desórdenes funcionales del estó
intestinos, calenturas,
biliosos, calenturas tifoideas, conges
tiones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obesidap
(gordura); NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía de
legitimidad,
xigir siempre en cada frasco la firma y rúbrica del 'Dr. Llorach,
con el es
o encarnado y etiqueta amarilla.
u
Desconfiar de imitaciones y substituciones.
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del
y
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