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lista —com el meeting de protesta contra
la deformació insidiosa de la institució
notarial, s'estimaren més una xiulada a
en Dato que no pas
un discurs tant pIé

nostre nacionalisme, que
responen pas a aquesta divisió en la
artificial esquerra i la que injustament
és anomenada dreta; la vera distinció
és entre optimistes i desesperats. Els
uns serán útils,
els altres no passarán

llo
se
corn
den Cororn.ines. Permeti's ara un record.
El qui escriu aquestes ratIles era al mee

a.

peraments del

Londres, per G- FERRERO.

Un

fí,

eo que els nacionalisteá dema
la varietat de nostres fets
es la declaració de una forca
creixent, o
si es vol, duna força méS pura de la
raea. I, dintre d'aqueixa espectació
constant, es dibuixen els dos vers tem
nem

famás

RAHOLA.

—

del

De la

ll'lustració Catalana.

no

d'una curiositat ibérica, d'una cosa tant
virolada i entretinguda com qualsevol
escena de vano o de pandereta.
Es ciar que foca millor que els deses
perats es fessin ermitáns, I ladres, filosops
o bohemis que nó polítics:
pero, ja que
tenen la manía de romandre en el co
merc vivid de les gents norrnals, no hi
ha cap dubte que també hi poden exer
cir una influencia preable. I aquesta
influencia, és notoria i dé bou explicar:
la energía qué presideix a la nostra evo
lució es quelcóm de tant poderós, de
tant
formidable i indestructible que
sense ells, l'éxit faría massa vía. Manca
ría a les nostres victories la fortitut que
dona la contribució del dolor i del obs
tacle. Madrid no pot presentar-nos sino
contraris sense vigoría ni gracia: els
•

Orlgens del

conelzement =La fam.

—De La Veu de

Catalunya.

•

:informació
Associació de

Música «Da Camera».
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corrents

económics,

ens

AVIE EWILPOIRTADIT

posar-se al corrent

en
tot el que va d'
fi d'evitar molesties inne
cessaries de reclamacions, avisos de gir,
etc. Com a
formes molt avinents de pa

aquest mes,

a

gament senyalern la
librança, el giro
Postal, els segells.

A.demés, tingui's present,

que la

sus

oripció a.nyal és dues
pessetes més ba
rata
que la

trimestral o semestral.

l'Espanya desitja

que la reconstitueixi;
ens calen, doncs, enernics aquí, que. ena
morats de Catalunya—per tal que la seva
una

Es suplica als Srs. Suscriptors de CA
TALIJNYA que estiguin encara en deseo
bert amb l'Adrninistració,
que procurin

les modes

favoreixen:

novetat

sana

oposició tingui

un

valor,

—no

capeixin,.

coordinin arnb la realitat catalana
rnag-níficament, facin nosa.
Es curiós el dogma que ha arribat a

no

es

unir tots els

guerrillers

del catalanisme.
a la mort,
qué el portar-se intel-ligentment i civil
ment (no és pas que ho raonin, peró
els ho repeteix un instint ohscur) fá

Creuen,

n'estarán segurs fins

Lliga Regionalista. Aquests, doncs, en
un fet tant notable—que
cal consignar
aquí en qualitat de

ver

triornf naciona

de

força lógica
el den Trias,
armoniós, salvant un cert latigui
de no
qué de les baionetes,
el
com

o

tant

ting,

vora un

bles,

i

joves terri
egregia nete
dat den Gambó l'aplaudiren quan pro
clam.a. el dogma esencial de la Lliga:
petit boldró

ells, seduits

de

per la

-

aixo és, que val mes la vida que el dogma,
amb la rnetafora de qué, encarat a un tra
gic dilema, s'estimaría més la derogació
de tot el nostre Dret que no pas la des

nacionalització del nostre Cos notarial.
Pero, totseguit adonant-se que havíen

aplaudit

una cosa

sinó també

que

no

sois

justa, exclamaren

—Be, peró també hern

de

era

bella,

ells:
cridar Visca
entre

la intransigencia!
Una altra qüestió. En les actuals elec
cions de diputats provincials amb vistes
a la Mancomunitat, el criteri a seguir era
ben fácil. Calía nornés que s'intel.ligen
ciessin per tot Catalunya les dues bran
ques del Catalanisrne: aixó era la solució
elegant, agradable, científica d'unes elec
cions com aquestes en las quals es ju
interessos trascendentals. Pero
..uen
una intel.ligencia aixi hauría semblat un
crim Els paorosos revolucionaris saben
que sempre que vagin del ba-ag amb la
Lliga vers quelcóm de vivent, la Lliga,
que tindrá la fé, tindrá la gloria.

Compari's els admirables discursos
d'en Cambó i en Puig i Cadafalch a la
amb la presentació de candidats
esquerráns.A Puna bandahi ha la creen
ça en la Mancomunitat, a l'altra el dub
te i fins el denigrament. La Lliga ho
deplora, peró sab que ella te el secret,
supremes, d'operar, fins en
en hores

aquestes

xacroses

natures

d'epigrama

tistes de penya, o entrebancs de la plaça
pública, el contagi de la vida.

en-113Tants condicions

mg.g

4

IV
a

té

l'interés

de tots, fan de l'Iberia una
natural. I és aquesta la
raó per la qual els catalans no

personalitat
primera

Separatistes, malgrat convidar-hi
impolítica i depravada gestió deis

som

la
vells oligarq-ues espanyols.
Eis naturalistes qui blasmen de
formisme, som els més respectuosos de
les unitats. No som sistema:tics sino qué
adapten-iel nostre criteri.a les vicissituts
de la realitat. Per aixó demanern la
descentralització i l'autonomía de les
apeLlades regions s_egons nosaltres
nacións espanyoles;—per aixó, en virtut
del rnateix principi sancionador de la
obra de la naturalesa, ens inclinárem a
favor de l'agregado deis suburbiS bar
celonins a la capital. En un i altre cas,
pero, _tendint a l'organicitat.
La manca d'aquesta—al ferse l'agre
gado de les barriades veYnes—encara la
paga Barcelona, víctima-en el seu nucli
més urbá—de la tiranía desaprensiva de
la.burgesía i de les demagogíes d'immi
grants desarrelats. Aixís notava, per
exeMple, un ami° meu, que els regidors
d'aquestes barriades rieguen la banda
municipal per la nostra professó del
Corpus i trenquen les nostres festes
tradicionals, .i• en canvi porten
mes
aquella a les mes insignificants solemni
districte municipal, ,i
les subvencionen, ja sien les tradicionals
de le barriada, ja sien rrioxigangues o
divertirrients de casino.
El separatisme, -a Espanya, és, per
consegüent, injustificat. Tot lo més, en
tats del

retrospecuu
,

una

separatisme, la nostra península,
per tant ine
una raó essencial, i
vitable, des-ser.
La geografía, l'etnología, l'historia,
la varietat orgánica del conjunt, fins
El

no

quan se' n.

0

0

respectiu

tofigada

de

persecució, podríem

rable.
D'altra banda, ni que fos possible
que no In) és, per raon.s evidents—ens

—

convindría. Económicament, implicaría
pérdua deis
un daltabaix mes fort que la
l'ordre
interna
mercats colonials. En

junyiría, mes que avui, al
albir desbocat i petulant de Franca.
tot imperialis
Hauriem de renunciar
petites
nacions
l'exer
me. Justament -les
ens

a

ceixen, a travers d'un gran
sia, per exernple, avans de

estat. Prus

món, influí Alemania i

copa la di

en

pesar

en

el

d'aquestes
L'Iu

Els nostres
paisatges de

ulls

han

dugues

vist

aixó s'es donat entre nosaltres,
un
fet curiosíssim: els qui encara es
diuen separatistes, o criden com si ho
fossin, son els rnenys nacionalistes.

•Vénen a ésser—parlem en tesis general
—els lerrouxistes del nacionalisme; els
més an_alfabets, les penyes
més radicals, la gent més inactiva per
tota obra de cultura i de trevall, i d'éti
professionals del pa
ca depuració, els
trioterisme. 1 en canvi, els homens més
constructíus, els leaders més intel.ligents
les joventuts políticament més 'discipli
nades i fortes, els estols rnés estudiosos
depurats, son—tant a la dreta, con-La
l'esquerra, com al centre—els mes na
cionalistes i els qui senten mes repug
nancia per tota violencia i agressivitat.
EIs prirners son separatistes per ternz
perament. EIs segons son naciona
listes per equilibri i plenitut espiritual,
ja sien naturals, ja adquirits després
duna llarga educació.

jovencells

paisatge

es

la realitat observable i altres
qui anant pel món, troben un cop de
vista o qualsevol altre recó d'aquest
mateix rnón i el cacen amb teles i pin
zells. Aquests ultinas se subdivideixen
es rnanifesten
en dugues branques que
ovirar-ho

en

floreixen de les s..zegüents

manereJs:

la segona di

visió

una

que

€11

el

triomfa de‘,.

canvis atmosferis que puga ex
perimentar el rnodel. Quan ell ha vist,
posém per cas, una airosa nuvolada este
de les muntanyes-, pinta la
sa damunt
visió encara que els nuvols s`hi hagin
tots els

BOFILL.

Aquesta primera subdivisió

de la

se

qual l'Iu pertany, té la
participar
de la primera divisió
gracia de
l'artista
pinta
una imatge ins
en quan
opulenta
fantasía humana
taurada
la
la
segona
j té la gracia de
subdivisió,
gona divisió

a

la

en

quan trova en la Yerra les arrels de
l'obra concebuda i reaIitzada.
Fetes aquestes consideracions gene

en

qualitats
predominants de les obres que estudiém
veurém desseguida que són la frescor
i la m.elangía. El paisatge d'Olot, en el
qual l'Iu va pintar el que are exposa,

rals, passém

a

examinar

les

general el de tota la provincia de
Girona, té aquestes dugues caracterís
tiques: una fresca' melangía i una me
langiosa frescor, no exemptes de gran
desa, ornplen aquella irnmortal encon
en

trada i les obres igualment immortals
del divi pintor qui les ha copgades en la
copa d'or de la pintura.
Ja hem dit i sostingut en altreE arti

cles, qué are no és del cas copiar tex
tualrnent, que la frescor, la rnselangía,

es

la

no

eren

qui en major quantitat posseixen aquest
quid, que encara no ha estat defina

el paisatge tal corn
l'han_ vist al primer esguard i passi el
que passi; és dir que si ells han tingut
la visió en un bon día, segueixen pin
tant-la igual, encara que estigui nuvol o
plogui, perqué go que allí estimen i
desitgen mes que tot, és la representa
ció que en varen tenir en aquell mornent
de la vida; i segona: els pintors qui
enarnorats d'un paisatge, esperen per

pintar-lo que

gracia

i denles delicies
rés, si no poss&en el
quid divinum, o siga aquella essencia
inefable que constitueix la bellesa.
Pascual, es justarnent un deis artistes

primera: pintant

pinten rés que no els hi hagi
no
comparegut a l'opulenta fantasía, sense

a

primera: Per

visió, subdivisió

grandesa i totes les altres coses que
produeixen impressions estetiq-.com

pintors de

qui

maneres.

la

C

pintors

ubava
ns,

esvaYt.

.Per

Fa
rnaneres:

tres

Pascual, pertany

l'armonía,
del home,

•

tri:

es

Hem vist amb els nostres prop
tres maneres, crea
dors de meravelles, i pintors d'aqr estes
tres mateixes rnaneres, qui no Creen
bellesa ni rés que s'hi assembli; go que
prova evidentment que cap de les tres
conté el secret del me: ave
aneres
llós; de go que se'n segueix que al fer
la critica d'un artista del pinzell no co
rnengarern
mai per retreure-li cap

recció.

j.

que

enamorar.

varen

pintors d'aquestes

arrivar al separatisrne polític—si és ?iué
els separatistes no fossin els persegui
dors—peró no al nacionalista i perdu

cional,
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trobi

en

les mateixes

o

amb la

deguda justesa. La frescor

i la

melangía, a voltes grandioses de les
seves pintures, són
impregnades i vivi
ficades de l'essencia rneravellosa de la
bellesa. Poca cosa en treuríem de pon-,

qualitats d'aquest gran pintor'
catalá, sino fessim constar ben clararnent
d'nna manera palesa, que agt estes
qualitats posseeixen l'esencia divina.
derar les

Les escoles anantes i vinentes que pas
i traspassen_ pels horitzons artistics:

sen

trasbalsen

sempre la

crítica, i

el de dalt

baix flns el punt que llegím estudis
d'obres incomparables
enter, profonds
esment ni. se saluda
quals
no es fa
ea els
_aquesta cosa que no té igual, que és ara
les altres
tot temps diferent de
i en
está
subjecte
parts artístiques, i que no
com
aques
di.cussions deis homes,
a les
depénen
de
mil
parts que
tes altres
Alguns,
ens
dirán
que
aficions i gustos.
divinum és diferent de totes
Ši el quid
que pugui tenir una obra,
les qualitats
som servits, de presen
fern l'obsequi, si
tar-lo sol i vern, fent-lo sortir a rebre
va a

aplaudiments i a ésser coriegut del
,públic. A aquesta petició, instancia i
-demanda, presentada en forma, respon
els

dife
drem que el quid divinum
estéti
qualitats
rent de totes les altres
ques, que per portar-los 1a:contraria, si
existir
elles es caracteritzen per poder
independentment
de
totes
per sí ,soles
aquest
es
les altres i del mateix quid,
subsistir
sen.se
caracteritza per no poder
alguna d'elles. El quid divinum n.eces
sita una substancia radical. Es, en una
paraula, com la vida, que si no hi
hagués substancies vivificables no ecis
és

tan

tiría.

Tornaht a go que déiem del Iu
cual, creiém haver-ho dit tot, fent

perfuma

Pas
cons

oualitats

amb
p.questa essencia divina. Anem rnirant
l'exposició de quadro en cuadro i res
pirarém l'aroma que -és desprén de tot
,aquell bé de Den exposat. Els uns dirán
que queda, a voltes, poc construit i altres
din que el color deis seus colors té
falsetat, peró nosaltres
una indefinible
respondrém com un sol horne, que
aquella construcció primparada, i aques
ta indefinible falsetat, són plenes de
bellesa i respiren el perfum del diví,
amb la qual cosa demostrarém que als
qui jutgém per Pessencial no ens es
panten els acciden.ts.
Passem a contemplar els quadros; el
titolat «Tardor» es l'essencia de la be
llesa. A primer terme hi ha sis arbres.
El primer comengantiper la dreta (Dreta
tar que

les

seves

esquerra les del espectador) té les
quatre fulles que li queden daurades per
la tardor. Dificilment trovaríem un ésser
mes delicat que aquell arbre que ha
estat el

primer

efectes

de la

veiéro.

de

sentir els terribles

opulent tardor. Després

arbres inclinats robustament
ialbe1l mig del quadro
un
aflore, la forga i grandesa del qual
no exclueix la'cl.elicagl-esa. propia del pri
mer arbre descrit.
El que fa sis d'aques
ta colecció
divina, és completament
daurat en les fulles de la part inferior:
les de dalt van perdent el daurat per
conf?ndre's amb la suavitat celestial
del fons del quadro, constitu•it per un
celatge de tardor, que deixa cla-rejar les
cap

a
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tres

l'esquerra,

frescors d'una

eterna

palier d'or, alguna

grandiment esvaeix. En aquests dos
Pascual, se`ns mostra en
quadros,

primavera. Un

que altra

cosa

oculta

sumptuositats tardorals, una
figura humana, seguda sobre una tanca
de pedra, morada i plena d'ornbra; una
vaca que
pastura amb llum al ibm, i

el seu aspecte sólid, constructiu. Re
coneixém que en aquest aspecte assoleix

muntanyes morades i blaves se
gons la distancia, que tanquen el quadro

just

entre

les

unes

descrit.

Contemplém

el que té per títol «Des
A primer terme
un prat
en el qual el pinzell troba més
delicadesa que fluidesa, cosa que de
mostra que el delicat i el fluid, no són
una mateixa cosa. Hem de convenir ade
més, que els primers termes deis qua

préá de la tempestat»:

Pascual, generalment
essencia de bellesa,
Com els altres termes de l'obra. Al fons
del quad.ro que are admirám, els nuvols
-de la tempestat dada i beheYda, es desfán
sobre els arbres de ma esquerra, de
grandiosa concepció i fermament cons
trurts. Sobre mateix de la casa, un ar
bre vert platejat. El conjunt forma una
potent visió.
Passém al quadro «Istiu». Dugues
teles 'ens presenta el pintor sobre o sota
aquest mateix tema. En el de menor
tamany hi trobém condensada la visió
tanny potser
que en el de major
dros
no

de

PIu

conten.en

escapa

tanta

pels arbres, cels i nióntan.yes.
primer, tenéh una res

El nuvols del

i una fusió amb el cel, qué,no
assoleixen eh el quadro major.- Les
muntanyes del fons, evidentmeht dife
rents de color en ambdugues teles, son
igualment meravelloses, peró els dos
arbres protagonistes de l'obra, tenen en
el petit una riquesa d'ombres que l'en

plandor

Per
La setmana

passada, prenent per re
el minyonet Delfí us
joc per exercitar-vos a

un

peró

que
quan tot

art

tenen la
es

esquerra. Després sis arbres més, del
últim dels quals se'n poden dir mera
yenes. El titulat «Arbre mort», ja fou
exhibit en altres exposicions. Un riu
atravessa l'obra amb arbres a cada ban
da. El del primer terme és mort per la
Naturalesa, i eternament viu per l'Art.
El titulat «La Muixina» es caracteritza
per la forga viva del color i el titulat
Can Maia» és un altre prodigi. Sis
arbres a primer terme formen com un
trasparent brodat amb seda i or darrera
del qual hi clareja la casa i les mun
tanyes.
No acabarém aquestes quatre 1-afiles
autor del
sense saludar el diví_ Nogués
l'Exposició
Iu
Pascual,
con
cartell de
de
má.
mestra.
sistent en un aigua fort
Aquest artista, talent veritablement
prodigios, amagat darrera d'una sens
igual modestia, n'ha fet una-de les se
ves. El cartell anunciador es un anunci
deis tresors que amaga la pensa del
autor. Lluny d'acontentar-se amb anun
ciar

una

exposició meravellosa,

anuncia

altres meravelles que no són exposades,
i que viuen dintre d'un home.
FRANCESC

PU JOLS

nols
re

vostre

verament grans,

vida del seu
construTt.
El quadro titulat «La font del Pesse
bre». No hi ha rés com el cel d'aquest
quadro. Un arbre torgat amb gran ten
dresa s'hi destaca; és el primer a má.

no

a

II

presentant
_.proliosava

concepcions

i filla,

o

acompanyanta! pupiPla,

ErenIzangleses La

no

.al marge
ho sé.
un'cOl.'s
vinticinc
anys,
teniadiscret
dels
en

totes

ses

micles,-.cabell

ove,

ros

polidíssim,

'-v'éure amb una ullada els més detálls també molt polida la complexió, un xic
possibles d'un objecte, horne o escena: rosada tot just, sota les galte torrella
de marfil amb roses i --or per gala. El
el joc de la bona ullada. -Avui, -un altre
seu vestit, dels tallatse sastre, que re
per verificar la extensió dels vostres co
velen la forma del coS.,>"castament. Més
tieixements; tot provant la _pbtenciá de
amunt de la cintura hi portava picades
la vostra memoria, i; aquesta vegada no
ed-1`ordre.:.:46 les coses vistes de mornent unes violetes en pomell, i la netedat de
la jove i del seu
sino apreles en els.11ibres, o, anc qué.,2,„ aquestes, de 'la pell de
acabats
semblaven
d'eixir d'un
vestit
vistes en part, semlre materia de defi
joc
mateix
bany
de
rosada
polidora,
i tam
nicions en els llibres. Aixl com del
discreta
de
mateix
l'aroma
violetes
tant
bé
de la bona {11.1ada vaig fer-ne jo
altres.
podía
atribuYr-se
a
les
propies
flors
com
l'experiencia, el d'avui el glec a
ésser
ál
cos
a
la
jove
com
al
teixit
que
la
ves
Fou anant en tren. Un tren ve a
ambulant, si un tía. La mare o tutora tenía de comú
una uhiversitat popular
amb ella els cleins de distinció i netedate
sab ésser bon oient. En el que jo anava
Passada /Taja hora de trajecte, la sen
aquel' matí de diumenge, venien una ma
.
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yora inicja amb la jove un joc d'erudi
ció. Consistía en endevinar un peronat
ge del rn.on de l'historia o de la litera
tura que una d'elles dugues es pensava.
La sen.yora, suposem; avençava:
Bí

blic—Sembla

que la jove tot seguit hau
de demanar altres indicis. Hl
cab tanta gent dins la Biblia... Doncs,
no. Mai siga
sinó per gravar-se bé a la
memoria aquella entressenya, a fi de po
ría

hagut

der-la-hi sumar
nint-ne d'altres,
pausa.

—;Rei?
—I la

Després
—

per

sense

confusió

en ve

la jove callada, una
preguntava dócilment:

exemple,

o

bé--?guerrer?.

per ventura afirmava, o con
testava:—Home de pau—o quelcom per
mare

tinent.

tot

categóriques,

entressenyes

pero sumament generals.
?Assirie
inquiría la jove, i la senyora responía:

—

—Egipci—diguem. Corn
preguntes

més anava; les
de Pendevinadora eren al

cap de silencis més llargs..—?Enarnorat?
—1 la mare: —Si.— z,Sortós?
I lama
re:—En les guerres

aquel'

senzill nom (fue ara eixía
rnanyaga de la británica rosa
or; no mes podía estimar-ho en son
preu un sabedor del que és estudi.
Per tres circurnstancies es distingía el
joc de les dugues viatgeres:
Ira.
Que la proporció entre les pre
guntes i repostes orientadores i les pau
ses
que déiem, d'examen interior, era
d'unes
vull dir que si el joc durá
una hora hi hagué 12 rninuts de parau
les i 48 de silenci.
ha
Que l'endevinadora en tenía
sen.tava

de la

veu

.

prou amb

general

entressenyes de carácter tant
o
heroina propo

sobre l'heróe

sats.

Que Pendevinadora,

lila.

o
bé en
personatge a la primera ve
gada de dir-lo, o bé es donava per ven

certava

el

çuda, cas raríssim.
Que diferent d'aqu.ella

jugar

a

endevinalles

tarda, Delfí,
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manera

que

l'un d'ells

fogós

surtía amb

prenent-se la paraula
per
fiant

poder

«jo

dir:

amb

altres

he estat

a Pinspiració
el
reflexió.

jugal

estrilot,

un

uns

que

primer»
pertany a la

competencia amb ells. Del
de les viatgeres británi
ques, aplicant-lo a les vostres nocions
d'Historia, de Geografía comercial, per
en

fí, aquell jóc

alhora que repassar el vostre petit ca
bal de ciencia, registrar la potencia de
la vostra memoria i esmenar-la, si con
vé, car així com no basten per anar en
davant les

que els ulls

coses

veuen

i

es

necessita ademes el que s'aprén en els
llibres, tampoc n'hi ha prou amb capir
les coses de moment, cal saber quedar
se-les gravades per temps.
josEp

LLEONART

de

féieu Paltra

tu i els teus companys, que

El millor Café és el torrefaete de La Es
trella
Carme, (Davan.t de Betlem).
=

Poc se Ii con.eixía a la cara. peró in
defectiblement-dins del cervell de la jo
ve tenía
lioc aleshores la comparació de
subjectes bíblics•sabuts per Pestudi deis
llibres sagrats. Al cap de llarg silenci
potser una nova pregunta:
La senyora declarava el. país d'on era
natural l'anónima estimada del anó
--

nimi personatge. 1
talvegada més llarg,

—

al cap d'un silenci,
la jove havía ende

vinat el personatge.
Pel joc de les dugues viatgeres, as
fent
d'examinadora luna. adés l'al
tra, hi passaren els perses, i Pantiga

Grecia; Alexandre, Roma, l'Edat mh
jana amb Carlemany, i els merovingis.

pareixíen

eni

re

silencis

plens d'erudits

pensaments, les respostes
tes:

—

?Cristia?

a

Pagá_?.

les pregun
—

?Orient?

També ern sembla (infidel me
moria) que una de les preguntes de l'en
devinadora era:
Ficció o Historia?
T si Paltra responía:
Ficció —, ales
hores:
?Autor?—I de resposta:
No
ruec— o —Espanyol—o el que fos.
Era un prodigi el que les dugues an
gleses havíen tingut de llegir o apendre,
i, per aixó, la complexió floral de la se
va pell no
s'havía marcit, ni esborrat
deis seus ulls el sornriure perseverant
d'ingenuitat i bona criança.
—etc...

—

—

Aquell joc

era no

menys que

un

exa

men-repas d'Historia i Literatura uni
versals. Examen que tenía lloc oculte
pensament i es donava a conéixer
en el
enfóra rnodestament, no mes per aque
iles guantes preguntes i respostes d'una
par aula.
En munió passaven els perso-natges.
els drames, pero invisibles. Al cap de
-molt de callar ún sentía—Semíramis
per exemple, peró les previes lectures
Ilicons i l'intern repás actual que repre
—

III.—París i Londres
talment poques coses podríen sim
bolitzar millor l'anima i la societat an

A París s'hi sen.t la força armoniosa
de la raó humana que equilibra: a Lon
dres la desenfrenada energía de la na

glo-saxona que l'arquitectura de la City,
la pedra hi té un ánima, i hi parla; par
lará força més ciar .si es comparen les

turalesa qui crea. París ens representa..
una societat on tot es sotmet a
una regla
de rae), o que per tal és tinguda; on l'es

mudes véus amb les tan. precises
pedres parisenques. París amb els
seus carrers drets, sempre d'una matei
xa
arn.plada, tallats a plom, irradiant
d'uns centres que són les places regu
lars, vorejats d'edificis si no eiguals, no
gairé diferents; París amb els seus bou
levards, posats en ordre, embellits d'ar
bres equidistants de la mateiXa mena i
gairebé d'una alçaria idéntica; amb les
seves

de les

places rectangulars
quadrades,
els seus marxapeus rectilinis; París,
finalment, tallat, afacetat, contrapesat
seves

o

bandes, segons rectes
geométriques, com un dau eixit
de totes

o

curves

de la ma
d'un gran torner representa bé una civi

lització

administrativa,

una

societat

or

denada i regulada per un poder central
segons normes predeterminades; és un
arbre que s'aixeca de la. terra arrib soca,
branques i fulles tallades en forma si-métrica per les estisores de l'horticul
tor, elegant pero artificial. Londres, en

canvi, simbolitza

una

civilització funda

da sobre la lliure expansió de l'individu;
és una alzina crescuda en la llibertat del
bosc, criada pel sol, la pluja i el vent en

l'imposant desordre r_nagnífic de la

natu

ralesa, amb la desproporció, la mons
truositat, l'extranyesa d'una gegantina
creació natural,'

tética, la moral, l'industria, el
la salut, la vida, la gloria. la
nen

oficials;

cánons

palau, obrir

on

no

es

corriere,
mort, te

pot bastir

via. implantar una
fábrica, inventar un plat, exercire una
professió, sense seguir les normes deis
reglaments i de les lleis; on la ciencia,
un

una

l'art i la filosofía són considerades rams
de l'Adrninistració pública, exactament

igual

que l'exércit o la justicia; on es
donen no solament les palmes de metge
i de rnicer, peró fins el Flor de l'immor
talitat i el diploma d'homo de geni, mit

jantçant

assessorament amb

un

precises d'un

normes

public. París represen
ta molt bé una societat on
l'esperit 16gic domina; on es fan les revolucions
segons silelogismes; on de temps en
temps es -proposen refer les institucions
politiques del país o de la societat tota
ella, com es refán les ciutats, aixó és,
donant a una cornissió Per cárrec d'es
tudiar un bell pla total; on en totes les
ocasions de la vida práctica Podi teóric
per les contradiccions i la il.logicitat no
és menys viu que Podi estétic contra l'as
simetría que es troba a l'arquitectura
edilicia.

Londres,

cos

en

canvi, representa magn.ífi

cament amb

la

tónica

civilització de.en rotllada,

una

seva

anarquía

arquitec

Març 1913
certament,

CATALUNYA

sense

un

lógica

procés de

ri

lliure joc de les for
civilització on les rnés

gurosa, creada pel
Ces nata ls;

una

supervivencies

antigues

rnig-evals

es

rnesclen amb els progressos modernís
sirns del segle; on l'Estat és una repú
blica que ha conservat intactes de la
part de fóra les formes de la monarquía
feudal; una democracia liberalíssima en
Ínig de la qual román la més aristo
crática institució mig-eval, la Cambra
deis Lords; on la religió, aixó és, la més
formalista i la més ritual de les institu
cions humanes ha sabut alliberar-se de
les formes, dels rites, dels dogmes, es
devenint una mena de lliure culte mo
peró on la comedia judiciaria és en
cara recitada amb les formes i els cos
turns de Petat mitjana; on en el Parla
rnent, el minaire, d'americana, parla al
Speaker emperrucat i engavanyat enca
ra com un notan i del segle xvi. Londres
representa bé una civilització on els in
dividus, amb aplecs voluntaris han fet
tantes i tantes coses que a altres bandes
esdevingueren realitat amb l'ajuda
sota la

vigilancia

de

l'Estat;

on

els in

dividus amb llurs patrimonis han cons
tituídes les puniversitats organitzada la
major part de la beneficencia, favorides
les ciencies i les arts, desenrotllades les
industries i els comerços, on l'individu
és estat fins ara més lliure i més respon
sable que enlloc, on ha tingut manera
de revelar tota la seva potencia i de des
fogar moltes de les seves fantasíes, pero
on les conseqüencies deis errors han re
caigut del tot sobre d'ell, on l'horn e ha

avençat pel

seu

impuls, resoltament,

en

de la propia fortuna, sen.se espe
rar que una Ilei del
Parlament decreti
la felicitat de tots els anglesos.
cerca

/V.—La

Londres pot trobar-s'hi, grollera
esboçat, el tipus de la ciutat del
pervindre; perqué schi indica una dife
A

d'orguens

i de funcions

sense

els quals la vida i el treball serien into
lerables en una tant infinita aglomera
do d'hómens.
Londres no és pas una ciutat única;
es composa
d'una ciutat central, que és
el que s'anomena la

de

considerables; les majors estacions
de viatgers; els rnés grans
casals; les
Corts de Justicia rnés altes;
les redac
cions de gairebé tots
els diaris de Lon
dres; els estatges de cent mil societats
polítiques, científiques, filantrópiques,
religioses; els rnagatzems colossals

gran nombre de subastes al
minut
que ocupen botigues a tot
el llarg de la
un

via.

A la Cal; gairebé no hi
viu ningú, els
palaus són tots ocupats per oficines;
la
població imrnigra el dematí i emigra el

capvespre vers els vilatges on viu.
La vida d'aquesta singular
ciutat-ofi
cina és força curiosa, i
diferentíssima de
la que veiem nosaltres a
les nostres ciu
tats, perqué no dura sin_ó méntres
dura
el dia. Imagineu-vos Turín
i Milá que

al
capvespre es buidin del tot, restant ben
deserts, i que al matí seomplin altre
cop d'una població arribada de les
pe
tites contrades del voltant a on aná
el

capvespre anterior; aixó és, si fa o no
fa,
la City. Del dilluns al
dissabte, tots els
dematins entre 8 i 9, tots ele capvespres
entre 6 i 7, s'assisteix a
una vera mobi
lització d'exércit, a una vera
immigra
ció i emigració de Doble; és tota la po
blació adventicia de la City—força més
de 5o,000 persones—que cent trens, mil
ómnibus i mil carruatges han de portar
endur-s en a‘ correcuita de tots els
punts i a tots els punts de Londres.
Cada capvespre es buida el rusc irnmens
i les abelles després d'haver el-laborat
quantitat irnmensa de mel s'atorbellinen
en multituts vers tots
ele punts de l'ho
ritzó per retornar el jorn ,:següent, amb
el sol.
Entre vuit i nou del matí la vasta im

migració s'acompleix.
o

un

tren

de la
arriba

dels barris més extrems, i un torrent
d'homes es precipita fóra de les esta-cions espargint-se en les direccions més
vares.
Els ómnibus davallen de totes

bandes,

en

Ilarguíssimes restelleres,

plens de dalt, plens de
sota, deixant en terra una part de la co
mitiva a cada cantó de carrer, a cada
ernbocador d'arteria. Ele cabs, ele Ileu
vers

el

centre,

City, i d'una serie
importants vilatges dispersos a l'en

torn de la ciutat central
tats de pasturatges. La

pel

gleterr

i tots els estatges centrals de
les banques
rnenors; els estatges de to

incomptablessocietats industrials

cornercials

que

trafiquegen

alón; les Borses i els

rusteris,

els

Correus

per tot

Mercats-;
j les

pels

marxapeus un veritable exércit
espes i en silenci. A les nou, tot
hom és al seu lloc, i aleshores la tasca,
la gran obra diaria de Londres, co
mença.
La City és encara el vell Londres, i
com ja he dit, els carrers
principals hi
són estrets, com els de les antigues ciu
tats; ele carrers secundaris són posi
marxa

tivament

carrerons obscurs; els uns i els
altres poden amb penes i fadigues con
tenir en llur sí ofegat el gegantí torrent

d'homes i carros que hi volta del matí
al vespre. Sobretot les víes més centrals
d'aquest gran centre de Londres, les
víes que circumclen la Banca d'Angla
terra es van sempre estrenyent més i
més; CheapSicle no és pas molt mes am
pie que la Vía San Paolo a Milá, i s'u
neix arnb Holborn Viaduct per medi
d'una placeta que no és més gran que
Penclós d'una iglesia montanyenca i apa
reix

encara arnb la nosa d'un
monument
PeeI que li han plantat al mig. I per
allá caldrá que passin cada día cleu o
vint mil vehícols! La City, naturalment,
no pot oferir sino
rares
vegacles al es
a

guard

l'espectador

de

d'aquells

un

qua

dros imposants de multitut humana
que.'
ofereix París amb els seus espaiosos
boulevards i les seves places sens fí; no
pot oferir, per exemple, res semblant al

llunyedar meravellós de la Place de la
Republiqzte atapaYt de poble a la posta

de sol. Londres no us dona, com París,
la vaga visió d'un gran riu que avença
amb la reial majestat del seu corrent, o

d'un gran llac plé de barquetes i amb
una

bellug-adiça

veles,

de

sinó la selvat

d'un torrent alpí qui romp en
cascada i salta dins un fondal oprimit
per altíssimes roques.
escena

V.— L'art de caminar per Londres
La intensitat de la vida en aquelles
i durant deu hores, és verament
prodigiosa; la velocitat amb que van ho
mes i vehícols per la
estretor deis vells
carrers, és extraordinaria. L'home sab
deseixir-se, amb l'energía del esperit, de
la opressió de l'espai i de la materia.

vies,

camp, i vol

City és la ciutat
dels afers; conté el
Parlament, els pa
laus dels gratis Clubs, la Banca dcAn_
les les

gers i eIegants carruatges londinesos,
roden al gran trot per totes bandes; i

ge

quinze estacions

City cada cinc minuts

ment

renciació

més

A les deu

City

117

el
els Mi

més

impor

j les

Tg-lesies

tants oficines de
l'admin.istració públi
ca; els Teatres,
ele Museus

CIL9Ortt-tped4,1a9
Cetons, giaces
g,

1

ge

yenes

Esrautzer,--1 faize.s ventrals
IZT E
11,„

GEINUij15

a

nrlda

ruircGEria.

Itábriques:
Goma i eeluicidG.—Font

honrada, 3
Vilá, 89

ADósíts antiseDties.—Vilá

Botigues 1 magatzems:
Renda de Sard Per-e, 12.—FGntanelia, 20
caatIlles

:1-',C171,="aieleS

Apar

aquella gent, qui fa camí
la fortuna, vegi escrita da

Iluita fadigosa s'entaula entre
aquells rnilers d'essers humaná qui
len forçar, amb la máxima rapidesá pos

una

vo

sible, els passatges més

per

per la City és una vera ciencia es
pecial, fadigosa i continua, per la qual
nar

basten les carnes, sinó que. ádhuc
l'esperit hi contribueix en m_ olt, car se'l
té de posar téns nerviosament, torçat
fins al punt extrern de corbatura, mes
enllá del q-ual es romp. Cal espiar el
no

dins les

més

camí

amb

en una mura

qui

tasca

una

fácil pene

cada rninut, variant cada minut el pro
blema a resoldre. Es ciar que tots

aquests esforços individuals adreçats
assolir la máxima celeritat algunes ve
gades seanul-len, i dos individus que te

a

ten ambdós

tarden la

massa

carrera

pressa,

re

imprimeix

una

velocitat extraordinaria

l'enorme massa humana que avença
per la vía del treball amb una rapidesa
inconeguda als exércits més poderosos.
La necessitat, •peró, d'escapar a 1'
a

opressió

del

que té

un

ver, que cadascú

espai

és tant

negocis,

que

urgent pel

no

tem pas

an

al

guna volta de fer brutalment violencia a
la materia que l'empresona. Cada dia,
pels carrers de la City esdevé una des
gracia de cavalls que cauen, de carros

moren

va

gairebe

sense

veure

ningú giraría la
instant la
el destí.

seva

testa ni

carrera

HIMNES HGfi

EVANGELIARI

mostren_

tantes

coses.

De que serveix

treballa,. que han d'ésser
placables, corn el dever.

els altres indi

on

nu-us

El nombre i la varietat deis afers que
duen a terme en aquelles cases és
esplegá
fabulós; i l'activitat que s
és tan formidable que la repercussió ne
arriva fins als indrets más Ilunyans del
món. Anornen.ar la City el cervell del
món, sernblaría ma.ssa; mes és ben se

interrompría
afanyosa enverá
un

si no n'es tot el cervell, n'es,
Pero, un deis más grossos centres rno
tors, d'on es difón per tota la terra,
sin.'ó l'idea, el moviment. No puc mai
gur que

món

de cinc pisos, ruscs enormes on tot el
día rondinen, ixen, entren milers dc
abelles laborioses a de-posar el -néctar de
la riquesa del món. Les oficines fan niu
sovint en els angles más reculats i más
estrets. Una mica per l'antiga tradició
del comerc, una mica perque les tendes
assoleixen preus llegendaris, els comer
ciants a-nglesos s'acontenten d'oficines
modestíssimes i rnenudíssimes, on coni

1---

passejar

aquells carrero sense sentir
imaginació sobreexcitada per
mateix
un estupor infantívol del qual jo
cm ric devegades, analitzant quina me
agafa al pobre ex
na de ingenua paor u
tranger arribat dels meçquins i ernpo
brits pa.isos de l'Italia. Moltes vegades,
passejant d'aquí d'allá per Ch,eapisde
la

per

meva

o

per Fleet

Street,

ça histórica

u7,9

A

una

estranya recordan

m'esdevenía tota viventa

Al

7---4-73
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j
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,d1fusiú da la liultura riatalarra.

tradu_cció de Joan Maragall. 2.1 Edició. Preu: d-aes- 7.1esesetes. Cap alabanga millor que fer
1a edició de la gran obra póstuma del mestre s'és acabada amb d'en dies justos.
al públie Que la

eompost per Mossn Clasear. Un vol. en 8,1de
Plor1;2 vJAustega, Ptes•
en 1.,e1-9,
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i im

es

Un nombre irnmens d'oficines s'aca
ramulla en aquells palauaços de quatre,

é-Z1 9

en

la bellesa allá on no podem gaudir-la?
L'art es fill de l'oci, i ha d'adornar els
llocs on l'home reposa, no pas aquells

somnárnbul,

aTitrGoiOOs--11—s-Erzpliazpo
Guares polloss

necessitats de l'anima que els anglesos

rnovent-se d'es

V1.— El cervell del

NRMBŠ
abaixes

d'impaciencia

com un

casa

podría pas gaudir-ne. En aixó jo hi
veig una de les más savies aplicacions
d'aquell instint psicológic, d'aquella in
conscient pero fina penetració de les

vidus sinó alló que cal per no abraonar7
violentment, tenint al davan.t seu
.1`infinit camí a
no más la propia idea i
seguir, sord i cec a tota altra cosa.Si un
bólid caigués del cel en mig de la City

é--ri

egona Gdfl

tota

els para

dorninat d'una idea fixa,

llur; pero malgrat els

encontres, els rebots i les ernpentes, la
tots els esforços individuals
suma de

duen;

petit retard

a

cines, apretant-se elsunsals altres, sense
demanar sino la mínima q-uantitat _d'aire
necessaria per respirar i el mínim espai
necessari per seure i per escriure. Els
rics con-ierciants guarden el luxe per la
llur, pero no el volen a les seves
casa
oficines on tant mateix l'esperit és tant
afeixugat d'altres pensaments que no

un ins
seu
átorn
del
consumir
un
fa
tant i els
l'absorció
de
profonda
i
és
tant
tresor;
tots els esperits en l'idea_ del gran de

ma,

recornenca

topant,

que

tantost

tracio; calcular els passos i les deten
cions, combinar els rnoviments i els en
contres

que

en

nostra semblaríen des
modest comerciant, s'hi

honroses per un
fan totes les operacions d'un :gros co
rnerç de mil.lions d'esterlines. Així s'oh
té que en espai relativarnent petit hi ha
gi un nombre gegant d'hómens i d'ofi

es
tro.g de glaç, apenes el seu posseYclor
aixó
sol.
Es
per
al
detura un rnoment
que tots corren, cobej osos de afeblir el
menys possible de la llur riquesa, pel

petites .distancies

lla humana el punt de més

perill! Sembla

gran

un

corn

tes que

aquesta gent ha de
propia fortuna un tresor
a l'estoig de la
un
-preuat, el temps de la seva jornada,
un
..fos
disminueix,
com
si
tresor que

moment que després del carruatge so
bra una escletxa per passar; aprofi
tar-se deis clars que deixen les 'nomen
tánies ondulacione de la multitut; insi
nuar-se

volquen;

topen i-

portar cada vespre

ofegats. Cami

entre les persones; trobar

es
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a rnoblatge es troba el mí
necesari, i on sovint,
cambre

es-pai i
nimum

la rnarxa dels
instant el
passatgers tomba apenes un
segueix
cap, dona un co-p d'ulI al cas i
el seu canaí. Time is money.
Estrany i meravellós espectacle—per
tranquiles visions
a les
un italiá avesat
d'una
existencia—el
de la n ostra plácida
sern
afers,
gentada que corre als seus
encalçada
fugís-,
blant -mes aviat com si

que

que tota

per la via de
vant del seu esguard, amb lletres Ilumi
noses, sobre el fons del cel, la gran pa
raula de la raça anglesa: Time is money;
ningú en vol -perdre gota d'aq-u.esta
preuadíssima riquesa de l'home civil; i

glés

8
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4.

Planes. Es una obra magistral
?tes. 5,

i

elássica que

eOra

avinent

cap

altra

1911

•iocna creia

ésser

un

Egipcia,

Siriac,

un

a Roma, esmaperesplendor del
rnáxim
del
dut, ale temps
no
devíen
pensava
que
itnperi rofla i
impressions
de
diferents
les
pas ésser

Macedó, arribat

aquell rnodest provincia, vingut

deis

quan passejava
del Forum, de
governaven_ el
que
ordres
les
on eixíen
que
les
feien obeir.
exércits
rnón i els
L Roma moderna.
VII.

llogarets,
seus modestos
grandiositat
al mig de la

—

Perque Londres és certament la Ro
rna

moderna,

una

Roma

cuiraçada

no

pas de ferre, sinó (Por; i els cónsols
procónsols de la qual, qüestors i edils,
-senadors, dictadors i emperadors són_
representats per aquells senyors vestits
de negre i arnb berret de copa qui co
rren tot el dia afanyosament d'aquí
allá per les vies de la City. Tot al llarc
d'aqueas carrers, en aquelles cases, s'hi
combinen les societats que colonitzaran
al Centre de l'Africa paYsos grans con-)
l'Europa, que agotarán les mines d'ar
gent de Madagascar, qui construiránno
Siria o orga
ves linies ferroviaries a la
de l'india;
l'exportació
del
cotó
nitzarán
la
des
d
'can
gran for
allá són les casernes
capital,
del
segle,
el
ça conqueridora
per
les
seves
expedi
impel.leix auxilis
cions aventureres a través de tota la te
rra; allá són les oficines on
tren els colossals comerços que els an

aquella

l'Orient,

que

xarxa

immensa de fils qui

misteni i un misteni romandrá
rnalgrat deis -vostres esforços, perqué
élla és silenciosa com una tomba, i el
sen posat és en sí un refusament a en
trar en conversa arnb qualsevulga que
és

sola persona afavorida ella
descarrega la seva ánima. La seva confi

a

•

l'Europa

corn

Melbourne,

a

us
veieu forgats
seva man.fer
la
a concloure que ella va
fusta en
quatre
parets
de
sió d'aquelles

el

de

FERRERO.
Trad. J. C.

és la llegenda pin
tada en grans lletres negres al darrera
de les cadires de jardí qui están en du
gues llargues rengleres a una banda
altra del -passeig en l'Unter den Linden;
i aixó vol dir, que si us asseieu en una
d'aquelles cadires, una dóna petita i de

La dóna

vindrá a posar-se-vos al
parará la ma esperant en
que hi poseu cinc pfennigs. Si
sóu servits d'allargar els diners podeu
ocupar' aquella cadira particular durant
tot el reste del dia si és que no teniu rés
més que fer; si, al contrari, sóu tant
poc gentil d'aixecar-vos corrents i fu
gir d'allí totseguit que us adoneu que

rostre

sever

davant
silenci

i

us

us

estant esperant que paguen per asseu

re'us, ella arrugará
i retirará la rhá

nació.

poquet les celles
amb un aire de resig
un

Peró

ningú rondina pels

cinc

pfen-

extraordinariament miserabie. El pagament d'una senzilla pega
de cinc céntims us permet de seure có
rnodament al mig d'un deis carres mes
bells i més anirnats d'Europa, i Berlin
us fornirá un es.pectacle meravellós. Per
darnun_td el vostre cap els llimoners extenen un doser vivent i els ocells volen
d'ací i d'allá als vostres peus, no perdent
de vista els goços; i hi ha un corrent incessant de gent qui passa i torna a pas
Si la currúa cessés
sar davant vostre.
per un instant, podríeu estudiar els vostres co.mpanys del rengle de cadires; i

nigs si

no

esbelta

en

que

la

dóna

en
general, i especialment
de
vos
mateix en particular.
qu.eixant-se
voluble o callada,
realitat,
be
sigui
En
sempre té l'aire d'estar enemistada arnb
el reste de l'humanitat. Adhuc quan ve
cap a vosaltres -pels cinc pfennigs, us
mira de tal manera, que esteu segurs

tra el

món

que hauden de

pagar-n'hi cinquanta; i

torneu cap

vos en

a

casa,

vos

sentiu

corn

avergonyits de vosaltres mateixos, d'ha
gaudit, per tant por preu, l'entre
ver

teniment

tot

nou

que el

Linden

os

for

neix.

L'espectacle

a

Unter den Linden,

Certament és non i variat, car a cen
d'actors i-actrius juguen la seva
part en l'espectacle del carrer, on les bo
tigues i una arcada i un o dos restan
rants constitueixen la decoració i els so
berbiament solemnes policies els tra
moYstes.Mainaderes del camp pintoresca
ment vestides amb les llurs robes de pa
gesa, atravessen_ bondadosament l'esce
na, empenyent davant d'elles els peram
buladors duna estranyesa inartística, en
tenars

Una In 2essfibdJDe21127.1
«Benutzung 5 pfs»

una

llengua

'A

"Benutl--

era

de les cadires re
i
la fa servir. De
troba la seva
l'expressió del seu rostre durant la con
versa, inferiu que ella está clamant con

genial

i per entre totes les races, la máquina
irnmensa de la civilització moderna.

(Acabara)

encara

sortir-ne més des d'ales
presenCia d'aquesta ánima

sense

hores. Es

victories i noves de desfetes. La City de
Londres és la gran caldera central on_
pensament i de diner bull
en forma de
la mitat de l'energía vital qui cada ma
tí, al aixecar-se el sol, posa en movi
ment sobre tots els contin_ents del rnón

G.

temps que

joveneta

corn

t'oyes

una

fer-s'ho per entrar-hi, i

atra

Nova-York, Calcuta
i de portar-ne

A

dent és la vella frau rodanxona qui séu
tot el dia en el quiosc de diaris; i la
confident és tant ampla i el quiosc tant
estret, que son meravellats com pot

el

Moscou

un

sigui.

capdamunt deis carrers, i im
pedeixen a qui aixeca els ulls la vista
del cel, no es fadiga un mornent de dur
ordres a tots els angles de la terra, a
vessen

allá es com
glesos tenen
Moscou,
les
pells, els
pren, amb ordre a
de
la
Siberia
ferres i tots els productes
vénen
totes
sense fi; allá es compren i es
les
rnetzines
les especies, els perfums i
de

gat el vostre seieht. Ja adrneto que l'es
tudien llargament i acurada, peró ella

el té, el café, l'o-pi, l'encens;
allá s'obre el gran mercat blader del
món que sacía la farn europea arnb el
grade la Russia, de les Indies, o de l'
América; allá s'acaparen les immenses
provisions de primeres rnateries que la
industria anglesa devora cada any, eIs
minerals de ferre, el cotó en brut, les
fustes, el sofre, les llanes; allá s'orga
nitza finalment el servei d'exportació
vers totes les parts del món
les ma
nufactures angleses i el servei d'impar
tació deis queviures per nodrir aquest
Doble immens de treballadors, als quals
no pot
donar el magre escull on viuen,
pa ni viandes a bastament. La City de
Londres és talment l'estatge d'un im
mens estat major, on per un exércit de
generals es preparen, s'organitzen i es
menen les batalles de les tasques huma
nes contra la naturalesa i contra els hó
mens, sobre tots els punts de la terra;

consumeix,

monopolitzats;

ubriagadores

119

CATAWUNVA

:8 Març 1913

és

-

si trobáveu desagradable la vista: podíeu
fer girar la vostra cadira (sens,e cap recárrec) i guaitar alguna altra cosa—com.,
per exe,niple, la dóna a la qual heu llo-

els plácids bebés alemanys
mirant-vos amb els ulls tots o
berts; vells qui passen vacil-lants amb
uns
teixos immensos de dia.ris; vells
tant vells que os esten de comprar-los
diari de por que no sigui de la
un
els

quals

seuen

passada centuria;

escamots errabundes
d'estudiants, ostentant plens d'orgull
les cicatrius deis duels acadernics; arro
gants soldats per fi, saludant s igida
ment els oficials qui a una bella distan
cia no s'acIón_en d'ells, o guaitant amb
ulls modests, admiratius les mainaderes
de rostre agradable-. ..Uns quants angle
sos o arnericans deis quals els bai:5,1-os de

pantalons
tots els

ris amb

retrossats

ulls;

capells

són

la rallería de

foscos i revoluciona
de feltre i llargues ca

éssers

-

120
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empleats

pes;

legió;

en

cotxers amb

qual

és tal, que us treieu instintivarnent
el capell i vos esteu en silenci mentres
ell passa. En un instant ha desaparegut.
Tornen a començar les remors ordina
ries del carrer i el teló s'aixeca per un
altre episodi de la fábula incessant.

uniforme anomenats
capells forts, blancs;

1 gent 1 gent qui atravessa l'escena i pas
sa i desapareix.
Der Kaiser.

Pero

ara

ve

quest escenari

la figura
alemany!

més gran d'a

Gerlerasitat.

5.

(a)
(b)

El meu i el ten.
Generositat amb els altres.

Bona fe.

6.

(a)

Dir la veritat.
La COIlfialna en els pares i els mestres
dén ésser encoratjada.

(b)

K. D.

Hi ha un sil
ba emmudimen.t de tota rernor; el trá
fec s'es interromput, i homes 1 dones es
tant esperant en silenci la seva entrada.
Hi ha una tivant i muda excitació en
l'aire, i de ben lluny pocleu oir, través
de la quietut, el percudir de peus de ca
vall 1 el murmuri de les aclamacions de
la gent distant. El soroll deis cavalls es
fa més fort i Ponada d'aclamacions s'a
llarga en el carrer i arreu és el crit
«Der Kaiser! Der Kaiser!»
1 us aixequeu del vostre seient i us gi
reu a
veure un estol de cavallers galo
pant aval.l pel mig de la via; tots els
vostres ulls siguin per un sol d'ells—el
qui cavalva al cap de tots, alçant la má
en
resposta a les salutacions deis seus
súbdits: els ulls del qual penetren un
home fins a dins de tot, i la reialesa del

Març 1913

Carate.

7.

(a) Qnan s'está sol.
(b) A les fosques, ombres

1 sorolls

es

tranys.

Cartes de doi

CRUP I

!Quantes d'elle:, tenen
el seu origen en un re
fredat mal curat y deg,e
.-.1/ nerat en bronquitis, pul

(7-8 anys)

I II -21

monía, tisis

,,,,--M-.

o

catarro

gás

tric i llurs complicacions!
No obstant ;es tan fácil
evitar aquestes doloroses
conseqüencles1 Els Pe
z,
,,, llets del doctor Macken
Al
zy, presos al primer
er sín
1 1
,.,,,,1 .•--.
toma de refredat o ca
--40....,?>,
tarro, sernpre el curarán
,.-t.
en 24 llores, eyitant que
-----..,el catarro degeneri en
aque-stes malalties que a
tantes families porten el dól. Els Pellets curen
els refredats sense necessitat de fer llit, ni de
-usar suoríScs; estoven el pit i faciliten la ex
pectoració; són fácils de pend-e i no fan cap
mal al ventrell més delicat. Són la medicina
casolana per exceldencia. Capsa Ptes. 1'50- en
-totes les farmacies.
1

0

IkTetedat.

1.

(a) Us i cura de les parts del cos—p. e.
cabell, ulls, orelles, nas, llavis, dents, raans
peus.

(b) Cura
(a)

En el rnenjar 1 el honre: moderació.
(b) En el demanar i el respondre: genti

,

,

-

.

de la roba.

IsfAaneres.

2.

lesa.

(05 En el portar-se: quietut, discreció,
paciencia d'esperar.
(d) Puntualitat a casa 1 a l'escala.
ZenIgnitat.

3.

joc.

(a)

Amb els companys

(b)
(e)

Amb els animals casolans.
•

Arab les masones,

en

el

cuquesi altres ino

fensives bestiales.

(d)
4.

D6cd'ucalció moral

5

Un

bus de la Moral Education

Leag-ue, confecczonat

a

z

ca

neutre

del

Syllabus.

Es

i,rograma

un

mftzucids i gradual de lot ello'
que
1'h-orne civzlzlzat deu acomplír en el
íerreny
material z en el de la relacid amb els
al/res
homes. A nosaltres, a qzd la moral
empírica
"10 Pot satisfer, i ya' estem
convençuís de que
sois. la idea d'Eterniiat pot

worals

fo;,-Ta

dallar

ira

z

a

les regles
el

atflori14f,

proporciona més que

del Wi711-2217,022: de crowdzczons

res

moral el rentar-se la cara,
diu sobre el Crist- Mes/re de la Moral
norma

rentar-nos la cara.—R.

tribueixen premis, ó quan
l•éxit deis altres.

senzillesa: evitar l'afectació.

Coratge.

7.

(a)

Endurar arab l'esperit alegre les peti

contrarietats; viritat i gracia.
(b) Denuncia: ouan sigui justificable
p. e. per protegir el feble o l'ignacent.
(e) Respecte de les besties qui inspiren
tes penes;

temor instintiva ala

una

e.

rates,

CRUP II
(8-9 arnys)
1.

Netedat.

de la Toilette.

N.erteda..t.

(a)
l'iís oportú

Er_Ddreça-n-Rent.
(a) A casa, a l'escala i al carrer.
(b) Endreçament de la persona.
(e) Cura deis mobles, 'libres, joguines

tata
3.

nois—p.

granates, aranyes i esearabats.

(a) Mans, cara i roba fletes.
(b) Hábits de n.etedat— p. e.
2.

qua.n es dis
té noticia de

(a) En el. parlar: importancia de l'exac
titut; evitar l'exageració.
(b) En la conducta: importancia de la

(menors de 7 anys)
1.

es

Bona fe.

6.

INFAIITS

a

organilzadors del Primer Congrés. a"Educa
cid Moral de Londres, 19.98.
Els ltegzdors renzarcarán tot seguit el

ens

les emanacions de la qual onzplen tot el Sylla
bus, ens reíreu que durant massa temp.s he/7z
predicaí el Crzsí poíser sense recordar-nos de

les

Avebury,
Sir E. H. Bzsk i Sant
Georg-e Lane Fok Pité, quifiguraren e-ntre'ls

Lord

i

o

escoles, amb independencia
de confesszd pólítica z religiosa (non -sectarian
and non-party), principalment per medí de
!libres aukilzars pel mes/re, z de !libres de lec
tura, con/es, hzstoria, etc., pels infanís, z de
follets, fascicies i _Mies y.5el pz.blic, de /oí lo
qual n'ha publicat ja una nodrzda serie. _El
President de la Lliga és el professor 7.5. Mac
kenzie, z entre'ls Vis-presiden:1s coneixem
i cívzca

acurat

Per przmera

o

Comités d'Instrucczd pública (Education Au
thorities). La «Moral Education Leag-ue» és
una
socielat fundada l'any 18„o7 per
f.,'"0moure
un clesenrolllament eficaç de
l'educacid

no

exigzdes per la .sacie/al moderna, no amb mi
res de
comunitat cl'esperíts, -pero' si sola
ment de convivencia. Bo és
que les tinguem
presents, tant maíezx. Un programa qui posa

rzntent d'ajudar l'ense nyança sistemática
l'entreluzment moral deis nois a les Escoles

elerae.ntals d'Anglelerra i adoptat, integre
bé amb modificacions, per diverss autoritais

caláleg-

un

cmca

a

present Syllabus

am 3

rcter

Magn.animitat, especialment

Syllar---15s 1-'51-Lstkucci7

Prosseguínt rinfor-maczó sobre qiiesIzons mo
rals començada des rde fa lemps z nostra revis
ta, avui íraduim z ~liguera sencer el Sylla

Amb els ocells: els nius.

C-Iratitut.
Envers els pares í els mestres.
Genenneitat.

A casa.
A l'escala, pati de jocs, i al carrer
evitar de llençar per terra papers i peles

(b)

p. e.
de taronja.

(e)

Curiositat

en

la persona i

en

els

tre

balls.

War.teres.
(a) En el parlar: cortesía i claretat.
(b) En el portar-se: ordre pels carrers.
(e) Com s'ha de fer un petit servei—p.
portar un raissatge.
2.

i

cosa propia.
Maneras.

-

•

(a)

Salutacions

i

l'escala.
(b) Comportament a les menjades.
(e) Pantua.litat i promptitut.
4
Ben.11.71----q_tat
(a) Amor als pares.
(b) Benignítat els uns amb els altres
casa, a l'escolar 1 al carrer.
(e) BenignitIlt amb els anírnal,
a casa

a

3.

.

-

-

e

•

Horiradesa.
(a) Respecte de les propietats deis de
_

més.
a

(b) Retorn d'objectes trobats.
(e) Defensa 1 protecció de la propietat
agena a casa, a l'escala, en els pares i en al
tres lio.c.5 pública.

Març 1913
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En el treball.

(d)

7.

jusssticia.

4.,

Perseveral- c4'

1.

(a) En el treball, tasques dures o des
agradables.
(b) En el joc, defensant fine a la lí un joc

(a) Amb els companys, a Pescola, en el
joe, a casa.
(b) Amb eis menys sortats p e. ele fe
tartamuts, esgu_errats.
bles, imbecíls,

perdut.

-

.

(e) En

el propi amillorament.

Bona fe.

5.

(a)

Per

seguir

el bon

exemple

i resistir

1.

Maneras
(a) Bon humor: mal de rondinar i de
recercar les faltes dsaltres.
(b) Coneixement de sí propi: mal de l'arro
gancia i de la timidesa.
(e) Modestia.
(d) Respecte d'un mateix.
2. Flumanitat.
Tal com es mostra, en institucions públi
ques-p. e. cos de bombers, salvarnent de

als dolents.

Per confessar les faltes o errors.
Ea les dificultats: confiança en

(b)
(e)

un

mateíx.
En el mal temps-p.
els liampecs.

(d)
trons

o

Gov.ernament

7.

e.

témer ele

no

mateix.

(a) En el menjar; preferencia pele men
jars senzills í sanitosos.
(b) En el portar-se; evitar la toçu_dería,
"la impertinencia, la obstinació, d'ésser so

náufrecs, faroles,
Roja.

rrut, la violencia i el barallar-se.
(d) En el pensament: rebutjar ele m_als

(a)

_Ajudar a

(17)

La valor de l'industria

casa.

a

l'escola.

4.

(9-10 anys)
klanee.

1.•

(a) Finura del lienguatge.
(b) Coreportament en ele llocs públics,
urbanitat.

(e)
(d)

.

5.
persones

Ajuda personal dele necessitats.
Treballar pel benestar dele altres.
Benignitat ámb els animals.

(e)
(a)

Pescola.

rfnegna fe.

(e) En

Obediencia imnaediata i espontania

el pensar: severitat amb la

en

7.

el treball i

en

beure,

coratge; evitar la

fanfarronería.
(b) Presencia d'esperit, evitar el pánic.
Traban
8

(a) Satisfacció del treball perfecte.
(b) Us dele lleures: valor de les aficione.
GRUP

(11-12 an.ys)

!loe

cosa

deísst

nArn

Trz-bo..11.

(a) Necessitat 1 dignitat de treballar.
(b) Guanyar-se la vida: diferente moti
vacions; les liare responsabilitats i valor

social.
8. Sconomia.
(a) Ele diners: usos i abusos.
(b) Economía en les petites coses.
(e) Despendre amb seny: -rugir de l'ex
travagancia i la prodigalitat en les des
peses.

GRUP VI

(12-13 anys)

.11

:p7.114,---,7

en

l'habi

llar-se.

(b) En la elecció d'amics, llibres i de
porte.
(e) En la benevolença amb ele nene
petits.
(d) En

ele nois: en la cortesía especial
amb les (Urnas i noies.
2. Corate.
(a) Fets heroies realitzats en favor de
Phome: sacrifici d'ún raateix.
(b) Fleroisme diari.
(e) Cavallerositat: dedicació delsfortsals
febles.
(d) Coratge moral.
3. Patriotismo.
(a) Amor de la terra: erablemes

'LeO'gr.

(b) Qué han guanya.t ele

A

a _a

-z3- LT2 _AN_

ss-apros
,e,j

Iftaneres.
Com E3(5/1 manifestades

(a)

(b) Com es cultiven i com es perder/.
(e) Dar_ys de fumar prematurament.

re T3--Li4''

.441

sme.

7.

més
del

71otes les tardes Té-cuca-1
g

el

Corat4, e.

(a) Importancia

i cada cosa en el seu lloc.
La valor de la puntual itat.
La valor de la prorn ptitut.

Jn,

i compte

el depon.

-

Pon.ael

/aoves

ve

amb el

(a) De pensament, paraula: i obra.
(b) 3./roderació.
(e) Perdonar les faltes deis altres, recor
dar les nostres.
5. Baria fe.
(a) Tota la veritat i res m.és que la ve
ritat
(b) Evitar el subterfu.g-i i l'amagar part
de la veritat.
(e) Evitar Pengany per la faisó o el gest.

(b)
(e)

ti

'Prudencia.

(a) Necessitat de la previsió
parlar i amb l'obrar.
(b) Ternperança, en el menjar i

Justicip..

per cada

Zona fe.

veritats.
El que ele hornee han sacrificat per
la veritat.
6. Zel.
(a) Valor del zel i energía en el sobre
pujar les dificultats.
(b) Perills del zel raalm.ena,t-p. e. fanas

1•

6.

mestres.

(c/) Importancia de la franquesa.
Ordre.
(1,) La valor del sistema-p. e. un

escola i llealtat

(e)

(d) No esquivar una dificultat amb el
pretexte de no compendre.

(b) Respecte. dele reglaments.
4.

propia

(a) Respecte de les diferencies d'opinió.
(b) Viu_re per la veritat: voluntat d'accep

ritat.

Obediencia.

amb els pares 1

la

tid.9..

-

3.

a

En el reportar: correcció; evitar el
fáls testimoni i la raurmuració.
(b) En el obrar: candor; no dir cap men

HieRms.nitat

(a)
(b)

i

(a)

d'edat.
2.

Justicia.

a casa

Desinterés.
Essex respectuosos amb les

5.

tar

(a) Amb ele altres-p. e. no escampar el
contagi.
(b) Evitar la cru_eltat amb ele animalsper
seguir la moda, divertiment, deports cruels
-p. e. plomes pel capell, dur les regnes,
tirar al s coloms, tallar la cua ale cavalls.
(e) Justificació de la defensa o el cástic

G-RUP III

Orgull de

(b) Deure de patriotismo local: manera
de servir la propia ciutat i vila.
(e) Valor de les institucions locals.
4. Justicia.
(a) Envere tots ele éssers humane, sense
distinció de sexe, edat, religió, posició so
cial, nacionalitat o raça,; i en.vers ele ani
mals, siguin casolan_s o be feréstecs.
(b) Esser caritatius de pensamen_t.
(e) Valor dele tribunals de justicia.

Creu

Honor.
(a) Als ulls dels altres: ésser digne de la
llur C0/2L allga
(b) Als ulls d'un mateix: respecte propi.
(e) Evitar el fals orgull.

Treball.

8.

hospitals, asile,

3.

pensaraents.

Com s'adquireixen..
Eiremeres.
(a) Cortesía i respecte envere els altres.
(b) Contenció.
3. Patriotismo.
9.

amb ella.

(10-11 anys)

Coratge

6.

Hábito.

(a)

(a)

GRUP IV

Promeses i CODfi.aUga.

G.
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nostres

pares

sartida deis teatres

Mendd?

_;r‘
-

4.

de -Pr'clr7(41(r'rIP
1/4.J

á

P.'(>"
'

banquets

-1

lunchs

nosaltres—p.

per

e.

llibertat,

institucions

socials i polítiques.
(e) Manera amb que cadascú Dot servir
la seva terra i la seva -oosteritat.
(d) El Soberá: el seu poder, influencia i

responsabilitats.
4.

Pau

Mals de la guerra.
Amor de la justicia.
Relacions justos i injustes entre

pa

•

empleats.
(e) Drets deis animals.
Propietat.
Disposicionsi oportunitats: responsabili

tat
7.

el llur ús.

Manera i: raó

d'Estalvi.
(b) Dar_n_nes
nació.
8.

4.

Economía.

(a)

-

i guerra.
Relacions internacionals: com les
nacions poden ajudar-se les unes a les
altres.
(b) Valor de l'arbitratge.

en

•

en

que

de
la

l'estalvi:- Caixes

beguda porta

a

la

Zona fe.

(a)

Victoria de la ciencia sobre l'igno

rancia 1 la

superstició.

Progrés de la veritat.
(e) Amor de la veritat.
9. Consciencia..
(a) Els drets de la consciencia, indivi
dual i
(b) Esclariment de la consciencia.
(e) Desenrotllament de la consciencia,
G-RUP VII

(13-14 anys)

seva

EDropietat.
(a) Propietat individual i col-lectiva.
(b) Responsabilitats de la propietat.
(e) Cura dele llibres, estres, etc., emprats.
EconO mía.

5.

Senzillesa, en el viure.
Mals del deute.
Mals de l'apostar i del jugar: signifl
cació del desig de cobrar sen.se retro cap
(a)

(b)
(e)

servei.
6.

(b)
i el
7.

Entre les n_acions;

en

natura i res-Ponsabi

litats.

(b) G-overnament local.

D./jan.; 1913

qui canta una romanga
placa silenciosa, veu de nuvia
de nina

en

una

acaro

nada.

Vaig sortir
tionat.
I quan el

Novetats tot suges

de

poble cridava:

Viscct la nos
la manifestació mes
espontánea i clamorosa que mar he sen
tit, també jó vaig cridar. iVisca! j vaig
aplaudir en Guimerá, i vaig sentir
d'aqueixa forrnosa ciutat que
me part

Marguerida!,

tra

en

,

mon esperit.
vaig compendre que la llengua és
l'expressió personal, quelcom d'inefable
qui es perd sempre al traduir-se, l'in

tan fortament atreu

a

vertir-se

a

una

altra

llengua...

que és

altre sentir.
mb fonda penetració d'artista, Be
nedetto Croce va advertir com és impo
sible esteticament la traducció.
Peró Goethe digué que el qui no sab
llengües estranyes a la seva, ni la pro
un

pia sab.
el rneu castellanisme, el
patria
espiritual ço qui em
rneu
feia aplaudir la Marguerida Xirgu.
Per aixó mateix que jo era tant de la
meya terra,
tant castellá, m'era plaen.t

Per tant,

Cooperació.
(a) Entre ele ciutadans.

era

recó de

el corn_erg, l'art

pensament.
La Volluntat.

(a) Educació de la voluntat.
(b) Aven.tatges de fer les coses intel-li
gentment, sonso vacillació, fine al termo,
a,mb jocu.nditat i plens de zel.
(e) Perill de la porosa mental fmoral.
Merspeete (Irún -rnateix.
d'ún inateix i reten_ció en pen
sament, paraula i obra.
9. Ideals.
Valor i bellesa d`un ideal per la vida.
8.

Respecte

1.Patriotierne.
El vot: la

les lleis.

(e) Desenrotllarnent de l'idea d'igualtat.

-

(b)

(a)

Fraternitat universal.

Juotiela..
(a) Desenrotllament de l'idea de justicia
des dele primers temps.
(b) Desenrotllam.ent de l'esperit humá

trons i
6.

(e)

3-

Justicia.

(a)
(b)

(d)

(a)

guerra.

(e)

La nació i el seu governament.
La societat COM organisme: el seu
desenrotllament a través de la familia, la
tribu i la nació.

(e)

2.

gv.zerra.

(a) Valor de la pau i les seves victories.
(b) Delires deis ciutadans en temps de

5.

8
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tant catalá.
el fons tots som uns!, el que
creiem que més ens separa, és el que
veure

aquell públic

En

lliga.
vaig dient, sincera
ment, mes impressions catalanes, aquí
en
alguns periódics de
a Barcelona,

més

I

ens

uneix,

ens

rnentres allí

Barcelona,
ment: La

aon

11S

hi col-laboro assidua

Vanguardia, La Actualidad,

hi escric impressions de Castella i de
Ilurs grises Ilunyadanges mortes.
Qui sab: Així com a mi m'atregué la
Marguerida Xirgu, fins l'extrem de fon
dre'rn amb la seva raga amb el sentir de
la sena raga, potser que hi hagi algún
castellá perdut per les Rambles
em
pleat, comerciant, jovincell descentrat
—qui, al llegir els rne-us articles, recor
di la seva Castella, i els cants guturals
deis jovençans de la seva Castella i la
visió de la seva planura, irnmensa com
el mar i com el mar infinita.
—

En Sánchez Rojas, l'acurat escriptor,
el cónsol de l'Unamuno a Barcelona, és
un deis més gentils amics de Catalunya:
ultra la seva col-laboració a periódics ca

d'a-sidua a la
una
llunyana que vol vivificar intel
lectualment la Cas-tella. Allí dona notes

talans,

n'exerceix

prernsa

de tant franc benvoler de les coses de
nostre fogar, que sería pecat no retreu
re'n alguna, anc que no més sía com
pretext de senyalar-li nostra correspon
-aencia a la seva simpatía.
Veusaquí, portat al catala, un article
publicat -recent-n-ient arnb el títol de El
retablo de Maese Pedro:

Vaig

castellá en el teatro i
vaig sortir-ne catalá. L'art ens renova
; ens fa viure en cornunicació íntima
arrib les coses que creiem mes estrah.yes
a nosaltres. El conflicte passional de la
Reina jove també el vivim nosaltres en
la planura. Peró qu.al és el mar i qual la
planura en els dorninis de l'Art? Té per
ventura l'Art carabiners, aduanes, fron
teres i ádhuc llengües? No és una ma
teixa la llengüa de l'emoció i la de
l'arnor?
Na Marguerida Xirgu parlava en ca
talá, peró per aixó precisament, per
entrar

tres els

parlar

Marguerida!

aquesta

que totes les dónes qui figuren en pri
mer tenue, en ele teatres de Madrid.

T quin dir el seu!, vibrant, harmoniós,
sugestiu, dolg, vela de record llunyá, ven

qui ara
alegría,

en

i amb la

en

una

llengua

que és

qual

sab expressar-se
sentir desinvoltarnent, la vaig compen
dre millor i va arribar en lo mes pregón
del meu esperit assedegat de bellesa.
Quin gest! Quin reial gest el de na
seva

qui

no

Orgu.11:
regionals vosal

sortiu mai de la vostra

terra, i qué saben d'amor a la patria els
qui jarnai d'ella en sortiu:
Car les coses de lluny s'estimen
és
S'en perd l'angle cantellut, amb la dis
tancia s'apaga l'estridencia enutjosa, el
recó mes apartat i obscur s'embelleix
a la llum del record; fas
les imbecil-litats
dels figurons locals qui de tant en tant
ens exasperen, vistos a la llarga ens fan
somriure.

Com festa del cor recordaré sempre
la tarda del diurnenge, amics rneus.
Vaig fer coneixença amb na Margue
rida Xirgu en el teatre de Novetats.
La Marguerida Xirgu és Pactriu més
portentosa que he vist: niflior que la
Guerrero, rnillor que la Pino, rnillor

la

catalá,

Petulancia d'artista:1
Que sabeu dearnors

Sigui

tu, Marguerida Xirgu
enyorança de la Castella,
m'invadeix en llores de forta
de goig íntim; en niornents en
per

dolça

a

911
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Mar

8

d'espaordir-me l'Esfinx,

que, lluny
brins de la pilosa cua, rient
c0,-ripto ele
boig, encara.nt-me al pervindre
com

(5)=S-1570
,

4'

un

i alegría.
arnb serenitat
Catalunya! Salamanca!

Castella!
celona! Castellans eren

els

meus

Bar
avis pa

els de la meva mare, els
la meya mare eren tots

terne,

dente de
un

C-51

1

poblet

ascen

ells de
lluminós
de
Tarrago
blanc i

Moren.
cal advertir

na: de

que el Mediterrani no
1
la meya sang i penso que fa
és estrany a
rnolts anys, quan jo era infant, deam

bulava
enfront
diafan.

per aqueixes platges blanques,
d'un mar blau, sota un cel

tu, per a ton art, per la
oh Marguerida Xirgul
teva
infant qui creix en
d'un
confidencies
les
l'Art
i en l'Amor, qui
i
en
la Gloría,
ve
a
la
teva terra, dei
pelegrí
com un
cerca de calma i de pau,
seva,
en
xant la
facin Ileu la
de sornnis robustos que li
qui apendrá ta llen.gua que será

Siguin

per

a

Catalunya,

jornada!

Oh Marguerida, oh Cas
Barcelona,
oh Salamanca, la
tella, oh
demá la
meya

seva.

Salamanca!
JOSEP

SANCHEZ ROJAS

Manuel de Montoliu
sufixe

lluminós estudi etirnológic sobre la
paraula monjoia, que publiques en el nú
mero passat de
CATALUNYA. Tant-de-bó
tots els qui sabeu d'aquestes intrincades
qüestions en cornuniquéssiu sovint amb
el públic a proposit d'una paraula viva,
com ara tu ho has fet. Si el meu vot en
aquestes materies tingués autoritat, di
ría Tiene raó»; ara sois puc dir-te «me

apareix

has convençut».

cularment,

el

en

a

com

la forma
tu

com

ya,

a

nom

la

l'Ande

a

sinó també

a

Montjoy, próxima

cala

al cap

Norfeu (costa brava de Girona). Ara bé,
jo no dubto que podría ésser la paraula
Montjuic una evolució de monjoi, pero
tampoc dubto que no ho és; i, corn tu su
posarás, no perque dongui crádit a Van
tiga i fantasiosa etimología mons jovis.
La paraula que`ns ocupa no és una for
esporádica; ha d'estudiar-se junt
ma
ces germanes coi/ juic, Vilajuiga,
trilla j2,tiga, etc.: així apareix clarament
que el catalá juic, juiga és l'adjectiu
corresponent al llatí judaicu.s, judaica
(amb accent desplaçat? Amb canvi del

-un vep--1,
L'AVARA

POVERTA

(Divina Commedía.

Aqueix

vers

-

Cernentlrils
famas deE Deo

DI

CATALOGNA

Cant VIII. Paradiso)

del Dant,

que pesa

con._

un es

tigma sobre'l nostre poble, fías ara, que jo
sápig-a, no ha tingut explicació complerta. Res
hi há

que justifiqui

l'animadversió del Dant per

Catalunya, i es de creure que en aquell farnós
la intenció injuriadora que la
no tingué
gent que no: ens disting,eix ab son bon valer, ha
volgut donar-hi, rebaixant el prestigi históric
a

vers

Shind

Prál,G-edia-a-1

e

Velen-la abans (l'adquirir cap altra marca i la adoptaren
Agent general a E spanya
O7.71,
Cortes, 619.-BARGELORA.-,,vo-,a del Paseis, de Gracia

de la raga catalana.
No satisfet arnb cap
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Ileg-ir

Capdevila,
«Tractat

e

el famós manuscrit den Arnau de
existent en nostre Arxiu Municipal.
Co7npendi fez' de les monedes per

qual pot esser mes e compres com zz Regne
robat e ?'as/al _per art de
o Patria poi esser
creguí
haver potser trobada una
B.Uloneira»,
lo

--7-..
%,-,-~."-.:~,-...,...4--; 1.--_,..5E--.1-=__5

llegit, relacionats

imprecació.

,54

-1"

„

,.9

P.

•

deis comentaris que

amb aquell vers,•he
tenir el Dant per
motius
que
pogués
cercat els
bescantar-nos i l'alcanç verdader de la seva
som

llatins

corn

Monte judaico.
1 és que nostres hebreus feien llurs ce
mentiris en altures apropiades, més o
menys próxinles als calls o a les mura
lles de la Ciutat, cementiris que rabien
el nom de monts juics, monts deis jueus.
_

Ne tenim
altres

Vich,

a

a

Manresa,

a

Girona,

Barcelona, parti

poblacions.

teix

El femení de mont
de lloc no sols existeix,

Montjoi

indiques,

documents

Catalun

paragraf.

darrer

!ola,

els

en

(França),

Admet, pero, que et faci algunes pe
tites observacions, referente totes elles a
ton

icus

A
és sois a la muntahya que
i de les
serva
encara el nom,
en
qual ja
sepulturas
de
la
veteres judaeorum
havía
ce
ro9o,—que
hi
se'n parlava en
mes
irn
en
Ilocs
men_tiris jueus, sino
rnediats al recinte ciutadá, i fins al rna

amb

WalbEca

per-icz,ts? als filólegs us per
sempre, ja
toca Pesbrirnar-ho). Per aixó
Montjuic
llinatge,
sigui nom de lloc ja de

Benvolgut amic: Amb la simpatía i
l'interés que'm mereixen sempre els tre
halls sortits de la teva ploma, he llegit

no

—

Taber: els

mont

Montjuic

carrers

del Carme, Montjuic del Bisbe i Mont
juic de Sant Pere (on també sghi han

descobert

petúen

enterraments)

encara en

el record. Les fins

nornbroses lapides sepulcrals
que nostres

cert

a

per

punt

hebráiques

museus conserven

d'aquests

cernentiris jueus, _d'aquests rnontjuics
procedeixen.

Esperant haver-te convençut i felici
tant-te novament, t'abraça ton devot
amic.
L.

NICOLAU

D'

OLWER

Barcelona 25-11-1913

de les

raons

que indun-en el Dant

a

mal

parlar

de nosaltres.
En dita obra s'explica com los florentins es
vallen de mils medis_per emportarsen lo tresor
d'aquest Regne, en tant que J'ere tercer,
que ha,gue percebu,da e entesa la cien
arteria del billoner, no consenti que _tia

despres
cia

e

renti algu s'aturas en son regne ne encare
Italia algu, per por de que _tos factor cl'alg-un
florenti. Després de mort el Rei b.i tornaren,
segons diu en Capdevila, sois color de fer
plana mercadería, empero pren los ne aixi
com fa al lladre qua va a vi/esa per furta,r lo
calser o al/res joies de la ígiesía, sí pot..
En el Capítol XII, ens refereix l'Arnau Cap
devila, com en la ciutat de Florença es tenen
escoles com en quina manera se pot haver e
adquirir aur e argent aventatjosa,ment. Re
sulta pintoresca la relació deis enginys de que
es

vallen

ele florentins

moneda bona deixant

nos

per emportar-se‘n la
la dolen_ta. Els flo

rentins, diu,

cosseg-en e barreen gran part
ço es tot lía on• ells sente-n que puxen

del mon
trobar pastura o se puxen pexer e alguns
d'e& se dúposen arrendar seques en esfranys

-
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Regnes e catres dells a fer cambís.
ells se ýortexe2 en diverses Regnes e
empero

Pairies

tot son

Al lleg-ir aqueixes coses, que dernostren una
gran mala voluntat de Catalunya envers els
fiorentins, vaig deduYr que a Florencia per.

forga devíen correspondreens arnb la mateixa
malavolenga, ja que les simpatíes1 les anti
patíes entre les persones i les colectivitats son
reciproques. Es cert que el manuscrit de n'Ar
nau Capdevila fou
escrit Pany 1437, quan ja
feia m.és d'un_ segle que era mort el Dant,
peró es veu que responda a un estat d'esperit
arrelat que,

poeta,

que

sens

cap

dubte,

florentins de

Barcelona,

vivesr

banda i Paltra.

a una

en

coincideixen amb

els temps del

Pexpulsió

debía mantenír la

deis
seva

La meya suposició de que(' florentí en aquell
famós vers podía haver pres revenja del catalá,
tant rnés quan la rancunia de Barcelona y Flo

qüestió
désvaneixer aixís que vaig-

rencia

era

se'm

senzillament

de

floríns,

va
comengar a
repassar la Divina Comedia arnb l'intent de
trobar-hi quelcom_ que confirmés la meya sos

pita.
El Dant, emportat per son sentiment impe
rialista, no raostra gratis entusiasmes locals, 1
poques vegades se'l veu dorninat per l'amor a
sa ciutat nadiva, de la qual va viure exilat bona
part de sa vida. Es més: en alg,uns llocs de la
Divina Comedia parla deis florentins amb tanta
rancunia com de sos pitjors enernics.
En el Cant XV del Infern din deis florentins:
Ala
si

quell ingrato popolo

no en

ting-ués

prou,

afeg-eix:

Gente avara, invidiosa

e

de la gente

Pisa, vituperio

més enllá de les florentines
Cant XXIII del Purg-atori, on escrigué:

en

tots

en

viuen

ton

en

Purgatori)

mo

volpi si plena difroda
non

temono

ingegno

Els genovesos

che le

occupi.

per la seva part res
poeta, qui en PInfern

tener/

no

que agraYr al altíssim

(Cant XXXIII) els impreca
crudels paraules:

següents

amb les

Corra

veu, els catalans

se

encara

Arribo

a

creure

que hi ha

do

curt,

en

compa

quelcom de cornil,

i catalans, que 'non Pani
madversió feridora del poeta, i alzó és, per
mi, la natural cobdicia mercantivola, que tots
ells nodreixen. De noble alcurnia i de tempera

aristocrátic,

inclinat a les

armes

i

a

la po

si s'inscriu Dant en el grerni de Part
de la seda, és perqué era indispensable

lítica,
major

per obtenir els oficis públics de la República
esser inscrit en algun gremi, peró mai es troba
en

poema

son

cap

elogi

del comerg ni cap in

clinació als honres que el practiquen. Al con
trari, en aquells temps eren a Cahors els han
quers
a

tot

Dant,
ment

prestamistes que
Europa, i contra

o

exercien

sa

professió

d'ells es dirig-eix el
Pinfern sos habitants junta

fent bullir a
anab els de Soddoma.. 1 aixis parla

deis

lafrode, ond'ogni cosci'enza el
e

in

usare

que

que brolla de son vers, que és Púnic
desafectes a nosaltres con.eixen pot.

alg-uns

de la Divina Comedia.
Per esbrinar el que hi hagi en el fons de la
intenció del poeta, he volg-ut relacionar el pe
en

que fou escrit el poema, i el
riostra

corres

historia.

Seg-ons els cornentaristes 1 biógrafs del
Dant, Pany 1300, trobant-se el poeta al mig
del =ni de la seva vida (comptava allavors 35

anys),

va

comengar els

cants

de la Divina Co

media, acabant l'Infern, seg-ons el Fratucelli,
Pany 1308, el Purgatori, el 1315 i el Paradís,
Pany 1321.
Pere el Gran morí Pany 1386, quan el Dant
tenía ja dinou anys. Alfons, son primogénit,
regná sis anys, i Jaume, son fiII seg-on, Rei pri
mer de Sicilia y després d'Aragó, pujá al trono
Pany 1291, essent proclarnat son germá Frede
ric Rei de Sicilia Pany 1296 contra la voluntat
del d'Arag-ó, qui va declarar-li la guerra.
Tenim, dones, que el Dant assistí a un pe
ríode gloriós de nostra historia, aquell en que
es realitzá, nn_éS
forta.ment l'expansió catalana
cap a llevant, escriguent-se la Divina Comedia
en els temps en que era Rei d'Aragó
en
Jau
me
II, 1 Rei de Sicilia en Frederic, ambdós
fills de Pece el Gran.
En aquella época, Catalunya

-

'

can

en

costuras

desordenades i excés de luxe, con.trastant amb
la parquetat 1 senzillesa deis anteriors regnats.
Es per aixó que l'avara pobretat de Catalu
nya encara es compren menys, puig no es diu

caorsins:

puo l'imano

agravi

ponent de

florentins, pisans

ment

quelcom de més fondo i de més perso
nal per a que eh, que en tot son poema de
mostra marcada simpatía per al nostre poble,
trobant-se ja en el Paradís, ens fes el roent
d'haver

riode

poden

puix va restar
va fuetejar a
sos

per contents,

comparació del que
tricis, l'immortal florentí.
en

ar

ser

Ahi Genovesi, uornini diversi
d'ogni cosiume, e pien d'ogni macagna,
perqne non siete v. oi del mondo spersi?

nar-se

els

on

no podem
plicar-nos pas per la seva antipatía a la natu
ral cobdicia mercantívola, la causa del afront
que va fer el Dant a la nostra Catalun.ya. Fll ha

teja

che

pobles mercantívols,

poetes neixen deis comerciants

mercader de Génova.
Cal dir, de totes maneres, que

si.

En altre lloc (Cant XIV del
els pisans de

els

menestrals, ponderant-nos el trobador i poeta
Folchetto, de Marsella, fill d'un Alfonso, rie

pee

morsa

ín colui que si fida

amb

quena chefidanza non ímborsa;

l'esplendor de

la Cort 1 la fastuositat deis

senyors.
es a

dir:—allí pot

aquell

usar

el frau Phome

s'hi fía sense que ehl fi a ning,ú.
El cornerg i el tráfeg que portaren a Floren

ha, per altra banda, l'inclinació que mos
el Dant per lo nostre, influit per son ánima

Fli

envera

que

tea

gibelina

cia els sobrevinguts plens de vanitat mancats
de mesura, arren.quen a son esperit refinat

que tant s'avenía arab les gestes de
Pere el Gran, qui va recullir el guant de Co
rradino j s'ernpará de la Corona de Sicilia con

aqueixos

memorables

tra els

La gente

nueva e

g-üelfs i el papa.
En el Paradis (cant VI) parla amb amor de
Ratnon Berenguer de Provenga (el Dant l'ano

versos:

í subiti quadag-ní
dismisura han generzta

mena

Piorenza in te.

malparlant

vat

du.g-ues illetes,

orgoglio e

superba,

poema.

boca del Cornte Ug-olino:—que les
la Capraia i la Gorgona que es
tán_ a la vora de l'Amo, es moguirt barrant la
surtida del riu, i que es neguin tots els que
exclama

e
corconar mentrés pot trobar
haverne argent. La citztat de Florencia, ale-7
g-,eix, pot esser comparada a Infern tant com
toca en aquesta arl e aco per tant com aixi
Infern tramet sos factors en lotes les parís

quirir e haver tot aquell fresor que pot per
vis decepticza y enganyosa,.

meravellós

seu

tistes i els

sino roseg-ar

mon per
haver e acqu,irir lotes aquelles
animes que poi aíxi lo comu de Plorença
tramet sos factors en diverses parís per ac

tenen

Ahi

?aquella flaca moneda damunt dita.
En el Capítol terg, després de notar que'l
billoner es de natura de corc quis met en la
fusta lo qual no fa james sino d'estruhir la
dilafusta mentres /roba res cencer, ell no fa

del

el

en

IVIarg 1913

No preven la superioritat que als pobies
dona el comer-9 per arribar a la fortalesa polí
tica i als esplendors de Part, com demostrá
fet obser
arreu Florencia, si be marca ja un

rnotius d'estar satisfets els
genovesos de com els tractá Dant

Tampoc
pisans i els

E aixis

corresponents e correlatius uns
ab al/res e tots tiren ab una corda, co es que
com a-un contrahent qui sera en aquest Reg-ne
e haura
amester moneda en algun deis clits
altres Reines, ell tren cambz del cht florentí
o de sonfactor en
aquesl Regne e paga al dzt
gore-nti bona moneda daquest regne e lo clit
florenti fa h complzr lo dít cambi en aquell
Regne hont lo dit contrahent la ha mester

com
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Berlinghieri), princep

celon.a,

i de

son

senescal

el

en

de la Casa de Bar
Romeo de Vilano

Alle sjacciate donne florentine.

podríem citar, entre altres
Florencia, els .versos anab que

encara

afronten

a

que
co

-L

L1.

1,11
Li JL

V

.1>

rnenga el Cant XXVI del Infern:

.114

00
el e

Godi, Tdorenza, poi che
che Aer
e

per

se

si

g-i--ande

mara e per /erra baili l'ah
lo inferno it nonze luo sz. spanare,

d'erIfsr?ete-=1,24E
(5

W4' o_

D7 a V 7.2Z

PlaçaSta. Agna, 24
1 Capellans, 17.
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d'origefl catalá

va,

alguns historiadors,
resplendors de la glo

segons
els

del que diu:

nía posades

expressa les esperances que

Alfonso,

fill

Recordan.t-lo,

sense fills.
E

son

en

se re

explotaven

te

jove

mort

i

exclama el poeta:

dopo luifosca ;Pi:nasa

lo gwvenetto, que retro tui siede
bene andava '1 valor di vaso in vaso.

Al referir-se

a sos

dos germans

deric, que flaquejaven en
francesos de Nápols, amb
encara d'esperança, diu;

ses

Jaume

desalent

1 Fre

mancat

no

plany

es

pare els

del

no

les

niant amb l'obra començada

qualitats,
per

poble; peró

al

no

hi ha cap

dato

som

el Rei

en

El poeta hi havía tingut les esperances po
d'Aragó, com pot
en els fills d'en Pere
veure's en el cant terç del Purgatori, quan per
boca de Manfred exclama:
Vadi a mza bella figlia, genetrzce
dell' onor de Czczlía e d'Aragona.
Es dir, que reconeix encara que l'honor de
Pere ha sobreviscut en sos fills en jaume, fiel
d'Aragó 1 Frederic, Rei de Sicilia, que més en
clavara

de

tracta

Quan Renga
passat

ja

vers

de l'avara poverta,b.an

molts anys i el poeta

desenganyat

Ilegit

degenerats.

son

en un

de

de

esta

plenament

Frederic, al qual, segons
comentaristes, b.avía pensat
he

sos

dedicar la terça part de la Divina Comedia «El

Paradís».
En el cant
Rei

en

d'Hongria,

que

figura dit vers parla el
Marren, germá de Ro

Caries

bert de Nápols, i diu aixis:

Si el mal

sotm.esos,

senyoriu,

no

que atormenta

b.agués mogut Palerm

els
a

el record de

gui dur el nom, anornenant-se Rei de Trina
cria, amb l'oblig-ació d'entregar-la a Caries o a
sos hereus, mitjançant l'entrega de cent mil un
ces

d'or.

el g-ibelí, es casa amb Leonor
descendent del más gran enernic de
son pare, cobrant un gros dot.
En Frederic havía Iluitat sempre amb falta
de recursos, per causa d'haver desiliurat son
germáJaume Pilla de Sicilia de molts impos-L
tos, veient-se obligat en sa pobresa a recórrer
als avenços_de sos senyors,qui per força teníen
de rescabalar-se. Ell, per la seva part, es veié
obligat a restablir 1 a crear imposicions.
En

Frederic,

El

Dant, apassionat

perdona mal

sos

en

tot

enemics i

que

el seu,

que

no

fa servir la Di

vina Comedia d'arma de combat en la gran
Ituita empresa per redimir l'Italia, entre'ls que
més afronta, séb_i pot posar el fill del Rei en
Pere, que un día va encarnar totes les seves es
perances, 1 que rnés tard va condensar totes les
seves desildusions.
Per aixó, en el cant vuit del Paradís, fulmina
tota la seva furia personal, tal ve-.
contra
garla injustarnent, ja que pel que en diuen els
historiaires, no mereixía tal anatema.

de quel que

e

la valacle

guarda l'isola delfuoco

dove Anch,ise finí la lunga etade.
Avar 1 vil—aixís

injuria Frederic, qui,

se

gons Benvenuti de Imola, comentador del Dant,
quza ipse vale et avarus ízale gobernat zntra et

pobles

les

ves

l'avara

povertcl

l'avaricia i la pobresa, ensems
gen, que en altres temps tenía

que

regnzcolis.
Comparant aqueixa fulminació

reddit se odzbziern

del Dant amb

di Cata

per

totes

retreuen,

meu

peró

treball

una

crec

son

les

camí per fer

gibelí que era el Dant, l'avía sofert
allavors el major descon.ort, al veure en jaurne
abandonar la causa deis sicilians, que era la
seva, i 'ligar la casa d'Ara.gó amb la d'Anjou.
Encara restava en Frederic que lluitava, re
gran

Vedrassi avarizia

signorza, que sempre accuora
popoiz sogettz, non avesse
mosco Palermo a grzdar: mora, mora;
e se mi frate questo antmedesse,
l'avarapovertá di Catalogna
g'za fugg-iria, perque non gli offewaresse.
Se mala

proclama

que

talana fora de Sicilia.

d'Anjou,

sacies

vers

logna, ?no hi ha motius per creure que el Dant
al escriure'l, més que Catalunya tenía present
Frederic d'Aragó, pobre i avar, qui es venía
imperdona
a la causa deis giielfá per cobdicia
ble? Qui volía veure fugir de Sicilia el Dant,
per ses qualitats,
era a Frederic, que senyala.va

fíes del Dant.
No tinc la pretensió d'haver donat
plicació definitiva del famós vers que

mornent

que'ls fills hagin here

regnes i

ver

son
pare; mes arriba el
de la pau de Caltabellota, i Frederic
queda fiel vitalici de Sicilia, sense que en pu

altre rede.
non si puote dzr
Jacomo e Federico hanno i reami
ma`l retaggio migizor -nessun posszed'e.
El Dant

dubte admeten els

el

aqueixa intervenció en el Reg-ne de
Nápols allavores, mentres sí que es troben_ en
el Regne de Sicilia. Llegint-ho be, es veu que
d'on vol dir el Dant que fug-iría l'avaricia ca

novant

?he

tat

sens

per trobar

El

arnb els

Iluites

que

del Dant.

Alguns comentaristes volen referir se als mi
nistres del Reí. Robert que, a son dir, afamats

valor portd cinta la corola

continua

a

l'in.terpretació
sos

d'ogni
i

sicilianes, 1 si el meu germa prengués ex
peaiencia d'aixó, governant bá i no carregant
rnassa la barca, l'avara pobretat de
Catalunya
hauría fugit i no ofendría Sicilia.—A queixa és
pres

que col-loca
ría.
En el cant VII del Purgatori, en lapidaris
versos enalteix la memoria de Pere d'Aragó,
entre
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ori

simpa

una

ex

tant

ens

senyalat un n.ou
Ilum. Quí sab si el

haver

mica de

donará ocasió

a

més 'luminosos

comentaris!
FREDERIC

RAHOLA

(De la Illustració Catalana).

Oulgens deU cortiektemen1.4-1, fam
Els volunas V 1 VI de la serie publicada

la «Societat Catalana d'Edicions»,conte
la obra del doctor R. Turró «Els origens
del coneixement.—La fam». Editada ja en
llengua alemanya, porta a,questa versió en
per

nen

nostra un apendix, «Criteriología
de Jaume Balmes», que Ion publicat en el
segón faseicle deis «Arxius» de la Seeció de
Ciencies de l'Institu_t d'Estu.dis Ca,talans.
Tota l'obra del Dr. R Turró bu escrita,
evidentraent, pel goig científic de tractar la
materia con.tinguda en els seus tres darrers
capítols. Materia atraient per excellencia,
rigurosa, esquerpa 1 ennoblida per la conti
nuada gloria de ser un deis esculls científics

llengua

que Dubols-Reymond considerava eternals.
Es tracta del problema máxim deis orígens
del coneixem.ent.
No cal pas dir, coneguda la personalitat
del Dr. Turró, el punt de mira adoptat per
judic,ar el problema. Les llegendesdels qua
donarán la
tre primers capítols de l'obra

pauta del métode segult: «Orígens fisiológics
de la fam».—«Naturalesa de la sensació de
la fam».—«Auto-regulació de les sensacion_s

trófiques».—«L'experiencia trófica,9.
Les més interessants de les premisses es
tablertes pel Dr. Turró en el decu_rs del
sea raonament metbdie, son les següents:
«Entenem per fam, segons l'accepció cornú
en 1'
o empírica, la neccessitat d'introduir
organisrae quelcom que li manca: aquest
quelcom l'anomen_em aliment quan es tracta
de cossos sólids, disolts o no, i begu.da miar"
es tracta de cossos líquids. L'excitació que
determina la fam no prové de l'estómac. La
en les
causa determinant de la fam radica
perdues que sofreix el medi intern a conse
la nodrició celular».
A l'esdevenir aqu_estes perdues entra en
joe l'acció deis centres trófics-reguladors.

qüen_cia de

gin
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sensoriairnent». 1 ano és possible adquirir la
conciencia d'un efecte- trófic, sino represen
tant-se aquest efecto per l'intermig del sig
ne sensorial».

Merces

a ells
ala nodrició :no's sospón, en
que minvin les seves energíes, mentres
qu_edin reserves disponibles de materia
transformable, com no s'a-paga el fiara men
tres en el blé hi qu_edi oh; peró per la sensa
ció de la fam s'impulsa l'organisme a cercar
en el pelón exterior l'aliment o la beguda que
ha de saldar el déficit i restituir a la célula
els elements de reparació que agotarien els

cara

capítol seté—«Percepció de la realítat
emp-friea»—és la chau de l'estructura metó
dica forjada pel Dr. Turró. El problema
El

arriba

expressi». Cal, dones,

síntesi, la llevor que esreprod_ueix abun
dosament en els següen.ts capítols.
Es tracta en el segón de la sensaCió de la
fam global; de la seva descomposició; de
respecialització de les sensacions famíni
ques; de l'instint trófic experimentalment
considerat.
En el tercer s'exaraina la fixació de la
racció alimenticia; l'autorregulació de les
sensacions trófiques, a mida que aumenta
l'energía del moviment nodritriu. En el
quart s'estudía l'experiencia trófica arab
en

—

tel-lectives: l'intel-leceió resulta d'un -procós
lógic, els eler_n_ents del qual són imposats

precisar

en

primer

lloc qué s'entén per coneixement. Peró, el
subjecte atormen_tat per la sensació de la
fara, jo no sé veure que entengui rós, diu el
Dr. Turró. Haver la sensació de la fam, «es
senzillament sentir un efecte la causa del
anal s'ignora». Aquesta sensació, no es de
per si raateixa intel-lectiva, can intel-lecció
•

vol dir relaeió.

iyís, dones, la sensació queda excluida
del coneixeraent Aquest no comença, diu el
doctor Turró, fins que els dos termes de la re
lació trófico-sensitiva apareix en relligats, «i
aixís com abans la sensació trófica aeusava
específicam_ent la conciencia d'una absencia
que no sabía en que consistía, ara tarabé
acusa aquesta absencia,
peró representada
per l'intermig d'u_na imatge». Aquest és, se
gons el Dr. Turró, el «primer clarejar intel
lectiu».
Per?) bi ha més encara. I és que aqUest
primer clarejar intel-lectiu porta en sí l'in
tuieió inexcusable, din el Dr. Turró, del
món exterior. Perque «apetir aM que no és
colorit ni olorós, fret ni saborós ni sonor, és
percebre quelcom que irrecusablernent és
donat en l'intel-ligencia C0121 la, realitat em
pírica» «Tu raenges? Dones tu sabs que en la
cosa que naenges hi ha qu.elcom que't man

gran deteniment: la prensió deis aliments,
el ritme de la fama el regoneixemen.t de la
«presencia de l'aliment»; la reacció de de
fensa de la secreció salival, el sue gá,stric
d'origen psíquic, i finalr_n_ent, la experiencia
trófica i l'unitat funcional del sensorium.
S'arriba aixís, al capítol cinque, aon la
marxa metódica del raonaro_ent torna al lloe
de sortida,, -per examinar, damunt la basa
fisiológica exposada, l'origen_ del coneixe
ment de la realitat exterior.

El contingut del capítol sisó
«Procés-ló
gic de l'inducció de la realitat exterior»
queda resumit en les següents transerip
cions: «les sensaeions trófica, externa i gás
trica, considerados isoladament, no són_ in

aquest -Punt al grau máxim d'in

orígens del coneixement—diu el doc
tor Turró—restarán eternar_n_ent impenetra
bles mentres nos precisi el sentít de les pa
ranies, ernmotllant-hi el fet concret que s'hi.

meeanismes trofi-reguladors. Aqu_esta sensa
Ció és l'auba de la vida psíquica». I aques
tes asseveraeions, que consten en el primer
capítol de l'obra del Dr. Turró, contenen,

Si fos d'aquest ?loe parlar de materies abs
tractes, el capítol cinque de 1-obra del doc
tor Turró, oferiría
materia abundosa. Es
parla en eh l de la percepció trófica com pre
cedint cron_ológicament la percepció exter
na de la transició de l'una a raltra, de la dife
renciació característica de l'experiencia tró
fica i de cóm se sab que aqu.esta diferencia
ció no es n'insoria i eorrespón a quelcom real.
S'examinen_ també les varíes tesis, sustenta
des per explicar la certesa del coneixe
ment de l'objectiu o per negar la seva pos
sibilitat. Aquest eapítol és, dones, notablea
ment considerable per la materia que re
mou i pel
moviment ideológie que des
perta.

en

teres.
«Els

ca».

«Vegi's, dones—conclou el Dr. Turró—cota
per saber que l'inaatge és signe d'alguna
cosa, no's necessita saber que'l món exterior
existeix,

com un tenue presuposat, com la
con.dició previa d-aquesta relació en l'acte
que aquesta imatge és utilitzada com un
signe d'alió que`ns passa, es fa intuitiva de
la cosa real que`ns manca.»
Els cabítols VIII 1 IX tracter, respectiva
ment, del «Problema de la causalitat exter-:
na» 1 de la «Succesió causal deis fenómens».
Del primer deis dos són les següents paraules
que resumeixen adrairablement el pensa
ro_ent del Dr. Turró.
«Examinant la qüestió sere-nament, cal
convenir que no saben qué volera din aro_b
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la paraula representació; aquest llenguasge
és buit 1 purament formal Si dibuixo o pin
to una figura, puc comparar la cópia amb
l'orig-inal i comprobar si hi ha conformitat
entre una i altra _; perú
o disconformitat
quina conformitat o disconfermitat pot exis
tir entre l'inaatge visual í la seva causa, si
aquesta no és llum ni és forma? Quócs-voi

dir, .dones, amb la paraula «representació»..
Somniena a l'imagin.ar que coneixena les
coses exteriors per l'entremig de les repre
sentacions quegns en formem en l'entenr
menta.. Quan ens entreguem a
aquests
somnis
ser

figlirelll

ens

concebuda

com

que també la

quelcom

causa Dot

que eorrespón

paralelament

en l'exterior a l'idea que`ns
formera, 1 en l'historia del pensament hu
má aquesta paraula sona, augusta i solem
nial... Peró al preguntar-nos quó volem real
ment significar amb a questa paraula «causa»
no triguera én descobrir que de l'experiene
cid trófica n.aix el coneixeraent de la realie
tat que`ns manca i que de l'experiencia
motril" naix el coneixem.ent d'ésser exterior
en

la realitat que`ns manca i la realitat que`ns
és coneguda per l'interm_ig de signes senso
rials; la realitat exterior és tumbé coneguda
per aquests signes quan mitjançant el DIOVi
ment descobrim que «alló mateix que calma
la fam determina aq-aests signes» i heus-aquí
com se formula originariarnent en l'enteni
men.t el coneixernent de quelcom que ime
pressiona els sentits; aquest quelcorn lano
menem

causa».

En l'apéndix que termina el volara según
de l'obra del Dr. 'Turró, aquest reivindica
per al filosop vigatá Jaume. Balm.es, el dret
d'haver estat a mitjans del passat segle-, el
més ferm_
mánic

enemic del

subjeetivisme

ger

L'exposició

senzilla i clara del llibre, fa
llegeixi amb gran interés.
L'irnpressió i la presentació són, com les
acostusnades per la Societat Catalana d'Edi
cions, correctos i agradables.
De La Veu de Catalunya.
que aquest

es

P M.ÓXE11115

GENESH Publicació de l'Institut d'
Estudis Catalarzs, traducció de MossEN
CLASCAR.
•VOC4BULánl: ORTOGRAFIC, segons
les normes publicades per l'Institut,
compost per en POMPÉU FABRA.
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La Egipcia es la única funeraria que posseeix Caro_bra de
faete que no s'a previament desinfe-ctat.
NOTA: Acuiat
com a fora.

17cm-lamía, Verltat
_Desinfecció,
rapid
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servint cap arte
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Sahumaren; Quintet

Informad°
15soIl&el:6 de Muslica
«Pa Calmen»
Reproduka les

con.dicions i programa de

novella entitat
eoncerts i conferencies ó_'`una
interés,
i que ja al n.eixer apareix
inajor
del
és la tan_t
voltada de tota garantía i prestigi: Camera».

desitjada Societat
I. L'Associació
durant l'an_y
concerts,
nou

elourán totes

Camera» i de

de Musica

«da

de Musica «da Camera»
correiat oferirá als seus socis
els programes dele qu_als en
les formes de la Musica «da
la simfónica per a petita or

questra.

La forma de la

-

-celebració d'aquests

coneerts será:
A. Es celebrarán tres

non

concerts d'oroues

els
composta de 30 executants,
tra petita
a eonéixer interessants
quals schi donarán
raodernes.
en

obres antigues i
arab aquests concerts, es do
B. Alternats
al gen
narán altres tres sessions dedicades
camera»
en les quals hi col laborarán
«da
re
diversos artistes per a l'execució de Sonates,
•Trios, Quartets, Quintets, heder, recitals,
etc., etc.
Els solistes que

pendrán part en aquestes
serán escollits d'entreqs me
tres sessions,
llors de la nostra generació musical.
Camera»
II. L'Associació de Musica «da
con.organitzará, a més, duran.t l'any, trescoope
certs extraordinaris, els ouals, per la
la Di
ració d'artistes de fama m.ondial que
receló Artística es proporcionará, revestirán
el carácter de tres solemnitats.
III. També, durant el curs, es dese-nrot
liará un interessant Cicle de conferencies
arab audicions musicals.

Els programes d'aquests non concerts,
de les conferencies, es detallen en el
Calendari Musical que s'adjunta.
IV. La celebració deis concerts tindrá
lloc periódicament (probableraent cada mes)
en la sala d'audicions del Palau de la Musi
temes

Catalana.
La forma i demés detalls amb que l'Aseo
ciació de Musica «da Camera» oferirá els
concerts al seus socis, és la segiien.t:
ea

I. Per a assistir a les 9 in.teressantes ses
sions del Curs, és precis ésser Soei Aetiu
mitjança.nt el pagament de 60 Ptes., anyals
en concepte de qugta, o bé S9Ci. Protector (o
de Llotja), que eón considerats aixis ele que
en les referides non sessions volen tenir dret
a ocupar una llotja.
A.quests darrers satis
fán, en eoncepte de ouota i drets de locali
tat preferent, la quantitat mínima anyal de
180 ptes.
II. Ele Srs. Socis Actius disposarán de
tres butaques de patí en cada un deis sis
concerts ordinaris i una en cada un deis tres

extraordinaris.
Ele Socis Actius disfrutarán

a
més
del dret de poder adquirir, a més baix preu
que'l que pagui el públic, qualsevol locali.
tat de les que es posarán a la venda, deis tres

concerts

extraordinaris;

Disfrutar deis demés drets que es con
signarán en ele Estatuts de l'entitat.
PRIMER CONCERT, Orquestra. -I. Serena
da en sol, Mozart.—II. Corleen Branden
Le Deluge,
burgués en re, n.° 5, Bach. -III

IV.

Saint-Saéns; Ultima Primavera, Grieg; Sici
liana, Boccherini; Dances hongreses, núme
ros 5 1 6, Brahms.
SEC-15N CONCERT.—Quintet en mi bemol/,

en fa menor, Brahrns:
fa menor, César Franck.
TERCER CONCERT, Orquestra.-1. Concert
Concert en re menor,
en re, Haendel. -II.
Aus Holbergs Zeit (suite), Griega
QUART CONCERT.—I. Quintet en re, Mozart.
—II. Oh1 cor meu com s'estavella. Bach;
Pler d'amor, Martini; Les violetes, Mozart;
Caneó de -maig, Beetb.oven; Ta ets el repós,
Se,h-dbert; Endreca. Schnnaaan; La riallada,,
Anhela_ Penes, R. Wagner; Les noces de les
roses, C. Franck; Voreta el riu, Fauré;Sepa
racíó, Hillemacher. Can,t i piano —III.Qu.ar
tet en mi bentoll, Dvorak.
QÚINT CONCERT, Orquestra.—I. Suite, Ra

Quintet

en

-

.

-II. Concert Haeridel.—IIT. Suite
(primera audició), Henschel.
SEXT CONCERT, Quartet Renaixement.—
I. Qu_artet en sol, Elaydn.—II. Qu.artet en
fa, Beetb_oven.—III. Quartet en la menor'

meau.

n.° 13, Mendelsshon
Ciele de conferencies amb audicions ma
sicals sobre les diverses formes de la Musica
«da Camera»:
«La Suite», per Joan Llongueras; «La Va
nació», per J Lamote de G-rign_on; «La Fa
ga» per Vieeng M.a de Gibert; «El Lied»,
perJoaquim Pena; «La Sonata», per Joan.
Salvat; «El Quartet, per Francesa Pujol.;
«La Mu_sica pintoresca», per Frederic Lila.rat; «La Musica «da Camera», per Lluis Mi
-

-

'

llet.
Per mes detalle, cal
Catalá,
Ere- secretaría

adreçar-se

al Orfeó

se.—Cal aclarir una errada tipográ
«Espandiment deis
fica relliscada
estudis comercials a Catalun,ya» publicat al
derrer número. A la pag. 107, 2.'1 columna es
-parlava deRomanía i Bulgaria COM. dele «dos
paisos més avencats deis estats del Lle
vant d'Espan,yao' L'original dela «els dos
paisos TiléS avencats deis Estats del Llevan,t

d'Europa»
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Barcelona:
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Liba, 279

de
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Teléfon 8.250
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temperara

Chassis

Telegramas

universal,

no mes es venen embotella,des i les hote
les duen tots els distintius ab el 110M de la Oczerietat,
rima? Michy Catalán. Cridém la atenció deis consumidors,

Automóbiles

1 molt particularment deis malalts, per tal que no es deii-in sor
pendre admitint com idéntiques a les nostres aigues d'altres
artInelals que s'ofereizen
fonts imaginawiso que
no

ferate, do

aquest

en

no

mes son

amb

mercat
marques

noms

'per

ómnibus í

camions, 15/20 y 30/40 HP.

natat-Sódiques. Sense rival pel re-amatt2onle,ladilabsteo
i les afeccions del eotórzme, foterja, znelsa., Aquestes aigues,
de reputació

neu.mátics.

60°, alcalines, bica,rbó

a

LavallloLs

de fábrica 2.

de passat

col-legis

d'hotels i ambulaneies
nitaries.

sa

Per transports de 1 y,
j de 3 ton€,,lades i servei de

França:

correus.

Pre-rval
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en.lejan.
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la constipación pertinaz del vientre,
infartos crónicos
hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenes
funcionales del estó
intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calenturas
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cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla,
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(gordura); NO EXIGE REGIIVIEN NINGUNO.--Como
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xi ir siempre en cada frasco
la firma y rúbrica del Dr. Llorach,
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encarnado y etio ueta
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