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Aquestes eleccions de Diputats

Pro
per unánim voler de la Lliga
Regionalista i la Unió Federal Naciona
lista Republicana, es feren sota la bona
estrella de la futura Mancomunitat. En
Gambó i en Puig i Cadafalch havíen

vincials,
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precisat 'en llurs admirables discursos
de la Lliga Regionalista la significança
de la nova lluita: la Lliga representa
de costum la més pura excePlen.cia
del sentit catala. Peró fora injust no es
mentar que aiximateix els esquerrans
exaltaren en la lluita la bandera de la
Mancomunitat, encara que amb llur
acostumada temença a la afirrnació ex
plícita, amb llur trj.dicional desconfian
ça de la potestat ideal, repetissin en
llurs rneetings qué ells no creien que el
govern dones la Mancomunitat o que un,
-p‘redomini de les dretes podía fer-la es
com

téril.
Es ciar que

.Jriformació

en el fons aquesta rezelosi
potser obeYa, més que a una malfiança
de la energía catalana, a la sorda indig
nació contra el...rusc de la Lliga, on una

tat
•

a l'Ajuntament.—Les eleccións del
diumenge passat. -En López Picó ei?. el

L'Abadal

remorosa

«Mercure».

i ben

governada bellugadiça

símptoma de les futures victories.
Peró la manca de elevació moral, tant

era

en

aquesta

realitat

com.en

riencia és la mateixa, i no
mada menys deplorable.

aquella
per

apa

acostu

Aquesta. importantíssima qüestió de
de la fé política, sobre la qual malaura
dament hauren d'insistir adés i ara, ha

A VILO 11111.1P
Es

5 PI:es. P

ípteso EttlátiÉeP.

suplica

als Srs. Suscriptors de CA
TALUNYA que estiguin encara en deseo
bert amb
dministració, que procurin
posar-se al corrent a fi d'evitar molesties
inneeessaries de reclarnacions, avisos
de gir, etc. Com a formes molt avinents
de pagarnent senyalern la
giro postal, els segells.

Ademes, tingui's
cripeió anyal és

libranÇa, el

present, que la

daes

rata que la trimestral

en

aqu.estes eleccions

trascendencia

incomparable. Per

palesat

sus

pessetes més ba
o

semestral.

la

seva

novarnent

de fé, per esser poc explícits, per
negar la cambra resclosida del esperit al
oreig de l'entusiasme, la esquerra ha so
fert una baixa de vots que no és sola
ment imputable a la dissociació de qua
tre adrniradors den Melquiades Alvarez:
i en canvi, per la fortitut i llealtat de la
no
seva convicció, la Lliga Regionalista

manca

vist—adhuc en medis esque
i de Unió Catalanista—la seva
rrans
ca_hcliclatura coronada per la popularitat
,ols ha

Péxit, sino
als

candidats

que

fins i

tot

ha irnposat

coaligats amb

els

seus

el

dogma de la Mancomunitat, assegurant
una vegada més per aital cornprornís la
coloració localista dels partits dinástics
i les obligacions deis directors governa
mentais.
La explotació primitiva i obsessionant
que part de premsa i oradors de la Es
guerra fan sovint d'un nacionalisme su
posat ferotge, pot produir en determina
des estones ventatges a favor del partit
de la U. F. N. R. Peró cal que la opinió
reconegui que un triornf de la U.F:N.R.
és sempre un triornf de partit: serveix
per consagrar el leader de la tempora
da, per *miar la fi d'un diari o com
petit impuls .vers la unificació—impuls
aparent perqu.e la unificado: no. Inés es
fa dins la Esquerra, mediánt escisions.
Tantsols la Lliga Regionalista -te el dó
-

que

sos

triornfs

representin el triomf de

Catalunya: que Palta flama de sa llar en
festa s"alci en tota la majestat de una
puresa ideal.
Avui que Catalunya es mostra..tant
bellarnent transfigurada- per la absoluta
derrota de sos enemics, i sobretot per
que sha palesat la força unificant de son
voler, és el rnoment de reclamar en nom
del patriotisme als directors de la Es
guerra que es departeixin de la insidia
de la obsessió fratricida, i facin possi
ble una generosa armonía catalana, no
pas cloent la .acció del seus dintre el
•

cercle de ferro contractual, sino obeYnt
en llurs determinis a aquest sentit
que
hem de.pro- cla.mar sobretot éls•elemerts
de totes les joventnts catalanistes:
—Mentres Ca.talunya no s`hagi consti
tu'ida, de part de fóra i tot, en una com
pleta personalitat nacional, cap diversi
tat entre uosaltres té dret a ésser ene
MiStat: NO ÉS LíCIT—I FÓRA TAMBÉ ESTÉRIL
..--VOLER

FOMENTAR

UNA GUERRA CIVIL,

EL

PATRIOTISME

AME

••••
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tablir-hi la industria deis olis, fregant-se
els cólzers amb els gegants pioneers del

petroli esdevingué un deis més sorto
primers refinadors, i en la
sos entre'ls
industria s'el-laborá la primera ga
solina. De génit dominador es feu Pa
mo de la refinería a Filadelfia.
Peró ni
la seva ullada, ni la seva fam d'acció s'
at-uraven aquí i se'n cura posant-se
amb altres a fundar la companyía de
Gas i Embelliment, de dita contrada,
seva

III

ment té

Les setmanes passades.proposava als
nois i als seus_guiadors, als quals per
ing'essin
u
-a-quéSts •fulls., dos jocs per a
jugar-los entre ells en competencia: el
'el de la bona
jod 'dé
_memoria__. Fomentar la Ilestesa en el
eiíre les'coSes i la coriservació en la
.c:oneixements apresos en
els 'libres, era el meu intent..Avui, Del
fí, suposarem que havent.-vos ja exerci
Ut tu i els teus companys, sortim pie
-gats i ens troben-i', --poder-los jugar ccin

nor

i

_

-grorixant-se entaigua o. vessant-se pels
inolls., :ens donen un Cornpendi de terres
que-seguram.ent ens .tocara morir-nos
sense veure'n gran part. Miranf. un in
J.dret d.el.horitzó-uS proposo:---.-Cap allá...
-Un ;país, .a veure si Pendevineu? ..Tu,
ein.preguntes
Iniperi?
jo. Un atolondrat- salta:—La
-Repub.lica francesa.
Els.- altres .us en
DespréS d.'un silenci,. un altre de«,
.,naa.na:*En-.quina. mar? Entré dues de
—

.

—

-:,prinéipals—contesto, Tu, Delff,Tespons
-que..!a-endevines el país, peró -que calla
els

Un

traduir les inscripcions pels dos
anglófils i enterar-nos per altres que
NewJersey és un deis estats nort-ameri
cans
de l'Atlantic, amb tals -ciutats i
quals productes.
Aquí els ampliem els seus soms co
neixements sobre la Standard, per l'es

•
.

,En.DelfLvol.áaber totSeguit perqué he

-ap'JLntatsuara la paraula Congress, i si
rals Estats.. Unitshi ha un Congrés- com
21.: Madrid. -1.-.ve Pexplicació; Allí s.'entén
šbil:om de -Congress la _reunió de
elesdii-gues rearribres,'. la una .correspo
nostre.Congrés propiament, que

tu:

separada

aqueixa companyía d'olis. A quinze anys
(iu d'aquí

•

un
un

día -amb Widener, antic carnicer,
altre amb C. Whitney especula amb

terres

procedí

o

a

l'alineació de Nova

York escampant la seva influencia finan
ciera i fent-se multi mil-lionari.
Ara, deixem la bella historia i tornen'
a aquests barrils. !Ombra afable del pu
rita Roosevelt, ampara`m! Arriba un
temps que amb la febre de caminar en
davant la Standard Oil, (corporació amb

capital

nominal de

amb

un

que

comptava

actíu

ioo

real de

amb

mil-lions, peró
mil-lions,

i,000

3,832 accionistes

pel

1901 i amb 6roi pel T911) fou pre
sa d'una fam antropófaga. Era una me
coincidía amb els fraus
na d'epidemia;
del trust del sucre i la immoralitat de
la Virginia— Carolina Chernical i del
trust del

ció,

Després d'anys de litigi
Suprern ordena la disgrega

tabac.

el Tribunal

altres, de la companyía Stan
Oil, i pel i9o7, suplement a la le

entre

dard

gislació Sherman contra els
introduida al Senat

trusts.

una nova

llei

fc

u

(6440
sessió)

kagéssim Congress, segona
proveint als registres i llicencies de Cor
poracions, demanar-los la major publi
citat tocan.t als seus negocis, prohibint
consolidacions sense Paprobació de les
autoritats federals, donant poders a
se

aquests per retirar la llicencia a tota cor
poració trobada en oposició a certs prin
cipis de moralitat comercial.
Hem sortit del port, i Pombra afable
de Roosevelt ens guia. A la vitrina
d'una gran casa d'adroguería i comesti
bles, hi ha abundantment exposades
unes penques
de carnsalada de gentil
mida: uns tres pams no encara de llar g
per •Pamplada d'una má. Són de la
casa Swift, la de les carns de porc, que
Pany igxi comptava amb 18600 accio
nistes. El nom de la casa en lletres pe
tites com amb tinta violeta sembra
paiadament la groixuda arpillera de
envoitori, i ademes sobre etiqueta blzu
vermell, del diametre doblé d'un duro
consta en Iletres blan_ques: Swifts Pre
-

Al peu d'aquests barrils, de cara a
la Ilum il-limitada de la mar que convi
da a empreses, fa de bou retreurb Wi
lijan L. Elkins, un deis fun.dadors d'

--.4ilarantáitants

estat

maquinaria. Una

noiá

la:república Proposada ésia de-Nort

Congress cada

be,— Filtered, Cosmos

o

xem

.

tipus del

o

de memoria.
Com que em sembla que tot professor
.o el qui eventualment prengui son lloc,
si té algun coneixement que també tin.ga el noi convindra que calli i cedeixi la
.paraula al noi, per aixó ara ens dei

n.orn:—Congress.—No hi atinen. -Al cap
:runa a:Itra:pausa ,apuntem:-,-Presid.ent
Allavores ..dos n.oiS qui han
-Ilegit de. poc:lá deácripció de la presa de
43-ossessi.6 del :non president, endevinen

idiuen Ia.House i on.cadaun deis
estatsenvía els seus. di
-putats- (Representatives); Paltra -éš -el
-Sena, isetiald'Ambolues- el palau. de
-triarbre-.'.de: -Washington.: •e.1 CapitolL
-Et:ecynkyess•Sades lleis; el seu Presidént,
riaízom.:els-diputats,i.senadors són.ele
.:Baix- el
gits per la voluntat

--

•

'nárns que'ls acuden
rePúbliqu.eS de 1 riostra an

.-

a

Oil

pogut agafar: Standard Oil Company.
d'aquests, quí saben anglés els
concedim que donguin tres ullades més
de tres segons, i un d'ells al cap d'a
questes represes, no sense entrebanc,
arriba a dir-me una inscripció sencera,

els unics

-.ATrnérica::

co

A dos

pensaments dels
havent .deixat de banda- la. pa
:tria mora orino troben república memo
rable; naveguen i en essent al Oceá, la
,-patria llatina .-els imanta i els reté tant

Lque

gracies.

altres varietats d'olis
gran S confosa
ag-afa la tapa de dalt a baix, i'al peu, en
vermell, hi ha una B gran com la ma.
La tapa posterior porta marcades les xi
fres del pes brut.i la tara.
Apropósit d'aquests barrils he fet un
senyal; els n.ois hi han dirigit els ulls i
els n'han apartat al cap de tres segons
a un altre se'nyal, i cada un ha fet• la llis
ta de go que havía ullat, en el seu car
net. La S i la B, la grandaria i color deis
barrils els han ullat bé, si no fos que
alguns incorreh en-inexactituts al posar
els colors. De Pinscripció, algún n'ha
per

•

:s:ón.éls- de
.tiga América'. Per .orientar-los diem

dóna les

Machinery Oil,

_Engine,

•

Jorts; que.

ens

lor comuns, amb les tapes d'un tó blau
ciar els uns, i acanyellat els altres, por
tant en lletres negres la inscripció: Stan
dard Oil Company (New-Jersey) —Light

al port. El cel se`ns en ve
l'hqritzó seens obre•-elimón
:lde.1,i.1-limitat: Barcos, ban.deres,; escuts,
ins-cri.pcions.; .hornes. i• .mercaderíes,

_

Delfí

i

Arrib.em
as-sobre i á

;

en

atents

Desáeguida tenirn ocasió de passar al
joc de la bona ullada. Agafant bou trog
del moll de les Dreganes, hi ha, molt
oportunament, una estesa de barrils,
liargs al volt d'un rnetre, del tipus

juntament.

Men.tresta-nt

cap

assan-iblea amb un Gover
per tractar-hi els seus a

fers particulars.Tots els nois han escoltat molt

-

•

al

una

dos anys Delfí) estava en un
:escriptori.„ Als vint (tu d'aquí set anys,
Joan) havía plantat una empresa de
transports que ell rnateix én menava un
deis carros, (en Joan es torna yermen).
Cap al 186o., ullant les enormes condi
_ciou_s -del camp•. -de Pensilyania per es
a

_

mium-Bacon. Sobre
com
aqueixa, peró

una

més

etiqueta
petita duna

altre

meitat, es llegeix: U. S. Inspected—Azd
passed u,nder the Act of June. 30.1906-Establishment n.° 3.
Aturats amb la

jovenalla al peu ce
joc de la bona ulla
da:—Ara-- (tres segons)
l'aparador

tornem al

1
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forma i calitat del paquet
les
-

etiquetes

han

estat

i el

color de

el faci tornar enrera publicament da
vant d'un Tribunal Suprem. Ja ho veieu,
grans com som.

notats de tots.

Peró de que el contingut és carnsalad a els
d'enterar un deis nois qui sab el
en té
bacon. A Paltre qui sab
significa
q ue
anglés u dernanem que ens tradueixi la

etiqueta petita,

sempre

caçant-ne

—Pró, nosaltres, ens digué que po
díem caminar sempre endavant, ?no?—
fá. en Delfí. —Sí —responc sempre en

davant, amics, endavant, peró també
amunt, sinó... ja ho veieu.—
Pel camí deis joc,3 de la bona ullada

el

i de la bona memoria hem

va

entrem a saber que aquelles carns han
estat inspeccionades i sotmeses a la llei
votada en 30 de Juny de 1906 pel Congress

Els nois

van

lligant els

caps

La coneixença que he fet darrerammt
del Volum segón de la gran obra de Bé
dier «Les légendes épiques» on se pot

memoria s'enllacen.
Havent enraonat ells una estona, passo
els seus con.eixements: L'
adulteració i falsificació de viandes i
begudes ja d'anys corcava la nació nort
americana, quan Pany 1905 el Presi

ampliar-los

apostólica

com en
la puresa d'aqzteixos
nzedis de sustent s'aguantcív-a la proPia
existencia de la raca. 1 els contraris que
E eixiren, capitalistes i polítics, recri

que anava de mala fé, i
atribució de policía per
tanyent a cada estat de per sí, que ara
-ell intentava centralitzar-la qui sab per
*quins fins. 1 com Roosevelt, vestit de
-força Moral tira endavant, i entre altres
remeis (pobre segle de la clínica) l'any
•1908 exigí la inspecció federal de carns.

minant-lo de
usurpava

-Roosevelt

una

a

l'empendre aqueixa

cam

panya hauría pogut dir el que fa pocs
dies, per altres causes, i potser ja amb
menys motius, grat sia a Deu, deja el
nou President
Wilson: Havem estudiat,
-Potser millor que cap altra nació, els me
dis de producció, peró no havenz estucliat

perfeccionat els nzedis pels quals un
govern pot posar-se al servei de l'hunza
'nitat vetllant per la salut i els drets de
la nació.
nz

Us en 1--ecorde.u, nois, d'unes parau
les que us deja la
setmana avantpassada?

Aixís

com
vosaltres podeu per ara
caminar sempre endavant, Phome fet té
de desfer camí
quan convé.
La historia deis
fraus i abusos de
Poder que rememoren
aquells barrils al
moll, aquesta etiqueta de trista reoor
da.nça sobre una
vianda, expliquen que
la virtut
activa no basta a l'home i li cal
tarnbé la virtut
d'abstenir-se quan és de
-Deu. 1 quan
en
l'horne ,'ha ceo-at la
consciencia moral que ensenya a desfer
tin_dra de venir un Roosevelt qui

al

LLEONART

RON BACARDI

_

llegir

un

mant

part de l'estudi: «Les chansons de

capitol

titolat

«Montjoie»

for

geste et les routes d'Italie», m'obliga a
allargar amb un Apéndix aquest estudi
lexicógrafic per pendre nota deis textos
i argurnents que adueix l'il-lustre pro
fessor del Collegi de França en de
fensa d'una interpretació de la paraula,
diferent de la per mi proposada.
En primer lloc, Bédier adueix encara
altres

exemples

de la

paraula «Monjoia»

dintre Pan.tic francés literari i altres
dintre la literatura llatina mig-eval,
aquells amb les significacions conegudes
munt, fita etc., aquests donant al mot
l'interpretació de Mons gaztdii (pgs. 225227) que ja coneixem. Més a Bédier la
paraula l'intepessa principalment pel fet
d'haver-se donat el nom de Monjoie a la
colina de Roma en multitut de textos
que ell esrnenta.

Ja

hern vist anterior

llatins que referents a
ment e-ls
aporta
Ducange. Els que
a aquest pu.nt
són
francesos
i per aixó
aporta Bédier
tenen encara més valor.
textos

Bédier també ha observat la repetida
presencia de Monjoie en la toponomásti
tica de França i ademes dels tres exem
pies que hem esmentat en el nostre es
tudi, en cita d'altres situats als departa
ments de Doubs, Lot-et-Garonne i Man
che. Pero aquest fet en comptes de

servir-li de veritable monjoia per me
nar-lo pel dret cami de l'interpretació,
•

esgarriar-lo.

(1)

reproduir una de les fantasioses etimo
logíes populars que donaren a la parau
la els escriptors llatins mig-evals.
Peró vejam l'opinió i els arguments
de Bédier. Monjoie és el nom donat pels
pe/egrins francesos a tres montanyes
-

-

o

colines: la que domina Roma, la que do
mina Jerusalem, la que domina Santiago
de Compostela (pgs. 225-227). Els textos
que Bédier aporta ho proven plenarnent.
1 un cop provat aixó afegeix l'autor: «Les
pélerins et les croisés qui baptisérent

ainsi

ces

collines furent, semble-t-il,

sur

pélerins français: ce qui expli
querait que le developpement du mot
Montjoie, passant plus tard au sens de
colline quelconque, soit propre a la lan
gue française» (p. 238).
Peró aixó no explicaría de cap mane
ra, afegím nosaltres, que aquesta parau
tout des

1 la

en

el sentit de munt i muntanyct sia pro--

pia de la llengua catalana i la provençal
antiga i moderna. Car creiem que nin
gú podrá arribar a imaginar-se que un
rnot com aquest d'ús tant general, i tant
freqüent en la toponomástica del sud de
França, Phoguem aprés els catalan.s i
els provençals de Ilavis o per conducte
dels pelegrins francesos. I si l'explicació
de Bédier no arriva a explicar la pre
sencia del mot en catalá i provençal,
tampoc arriba a explicar- la en francés,
perque
els exemples francesos trans
en

crits en el n.ostre estudi no hern trobat
el sentit general de muntanya sinó el
general de munt, fita, etc., que no sé que
pugui tenir que veure amb les colines
de Roma, Jerusalem i Santiago.
Més ?quina significació tenía el mot
en llavis deis pelegrins, segons
Bédier?

Bédier ha
de la part filológica
l'estudi que fa de la paraula. Si
en
hagués sabut que en l'antic i modern ?Perqué donaren aquest n.om precisa-.
ment a les montanyes de Roma; Jeru
provenç-al i en Pantic i modern ca
salem i Santiago? Heusaquí la resposta
tala existeix aquesta, de segur que s'
de Bédier: «Le norn exprimerait la joie
hauría aturat abans de donar-ne una ex
plicació força seductora per a la seva co
des romieux au moment ou jis décou
vraient pour la premiere fois le tombeem
neguda teoría de l'origen de les Can
çons de gesta, peró que no fa Més quedes Apótres.., la collin.e du haut de la
-quelle 1ur apparaissait Jérusalem...,
no

fa més que

onjoia"

66

Apéndix

d'aquesta

dent Roosevelt s'arrisca a dur al Con
gress el missatge, recomanant una le
gislació urgent per regular el comerç
interior en vista als aliments i begudes
adulterats i falsificats, predicant amb fé.

entrat

La par ula

Standard

fase de la geografía comercial, per on el
joc de la bona ullada i el de la bona

a

JOSEP

-

contingut amb breus ullades; peró no
l'hi queda i Ii permetem traduir-ho -a
1-legint, per la qual cosa
mida que

deis Estats Units.
El Congres; una llei, la

regn.e ciar de la moral. Saludeu-la.
la primera grandesa del món. A ella
podeu saludar-la sense rezels, donant el
cor amb la salutació.

prescindit

massa

-

-

(1) Vegi's

el

n.,

'22

de la

«Catalunya.»

Pélévation d'oú jis découvraient la basi

1

gr'

132
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-ique de Papótre (Sant Jaurn.e de Gali
cia)». Aquesta opinió ha estat sostingu
da tarnbé per Pío Rajna (Arch,ivio stori
co della letteratura italiana (1887)
"P. 185
49), per Gregorovius (Geschichte der Stad
ROM unMittelalter, liihre VI, cap. V.
nota 29 (éd italiana, t. 11, p. 26), Com es
izeu, aquesta interpretació és la répro
ducció de l'etimología Mons gaudii deis
escriptors llatins mig-evals.
No

tenim de insistir en Pabsurditat
d'aquesta etimología que en el fons no
és rnés que la traducció material de la

Monjoia. D'aquestes llegendes
etirnológiques per Pestil, n'és plena la
literatura Ilatina mig-eval i no tindríern
més que copiar alguns paragrafs dels
estudis del propi 13édier .(y. op, cit.
265), per convence`ns de la facilitat
paraula.

pagina

que 'ls erudits mig-evals feien
quan aixi els convenía. ?De

amb

aquests jocs
qué's

tracta

aquí, sinó d'un joc

sem

blant al de l'etimología Mons jo-ois pro
posada per al nostre Montjuich (i) o al de
la traducció Montecateno amb que'ls nos

escriptors llatins mig-evals inter
preten el cognom de Moneada?
I així podríem multiplicar intermina
tres

exemples. Aquesta joict con
tinguda en el mot Monjoia segons els
erudits antics i rnoderns, ha d'aparéixer

historicament s'oposa

pura fantasía als ulls del veri
table filóleg, encara que 's vulgui que
aquesta joia sia la deis pelegrins, segons
la «peregrina» teoría de Rajna, Grego
rovius i Bédier construkla sobre la més
absoluta desconeixenga de les llen.gües
catalana i provengal.
Penó cenyint-nos purament dintre'l
pur aspecte psicológic de la qüestió, no
veiem clan com els pelegrins de tres ro

miatges distints coincidissin en la ma
teixa pensada, per altra banda forga
rebuscada, de batejar amb el nom de
joia el turó des d'on ovira.ven el ternie

peíegrinatge. 1 encara una altra
consideració. Suposem que Monjoie vol
din en son origen mont de la joia,, com
vol Bédier. El fet de que'ls autor s lla
tins mig-evals tradueixin monjoie, en
de Ilur

els casos en que és nom general
de lloc, amb Pexpressió mons gaudii,
demostraría que en la consciencia del
poble s'havía conservat sempre el sentit
primitiu de sa etimología, i en aquest
cas hauría estat
psicologicament im
cara en

possible que'l poble apliqués com n.om
general de lloc una paraula que per ell
valía din mont de la

joia. Des de1

mo

aplica aquest
lloc, es impossible que

doncs, oue'l poble
rnot

com nom

de

origen signifiqus mont de la joia.
Res, en canvi, ni psicologicament, ni
en son

petit en general mont
particular,
turó de Roma, de
Jerusalem, de Santiago et aliis locis.
Els peIegrins que han fet errar a
PiPlu.stre Bédier el camí per a la recta
interpretació de la paraula Monjoicz,
també tenen la culpa de Perrada inter
pretació que dona al mot en la «Cangó
de Rolan& i del crit d.armes deis an
tics fran.cesos. Segons F3édier, el poeta
del Roland en eis versos que hem trans
crit eh el nostre estudi (I) se fa eco d'una
llegenda de romeu, segons la qual Garle
many havía rebut la bandera de Sant
Pene damunt la colina Monjoie prop de

(p.

Roma

(1)
nota de les obserradons aue
pecte -o.quest nom. ho. tingut la gentila de ter-nos el nos&e car
Sr. Nicoleu en el tt.° passat de la «Catalunya», i que coral
u

agsai

segs.).
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Seguim creient que la veritable inter
pretació de Pinten.ció del poeta del
de G. Paris que hem ex
el nostre estudi. «L'oriflama-,
diu. el poeta, fou al;ans nomenada Ro
mana, Inés canvia aquest nom pel de
Monjoie)). Perqué prengué aquest nom?
Eh l mateix cura de donar-nos-en l'ex
plicació en aquests versos (2507 i segs.):

Rolancl

plicat

és la

en

Par oeste honor
mutis
Barun

Joiuse

franceis

Enseigne

en.

(a)

e

l'espeé

puroeste

bontet

de

Munjoie

iloec

out

pris eschange

-

hagi volgut donar un altra explicació
diferent a la paraula Monjoie, com creu
Bédier? No- s'oblidi que en aquest últim
vers es tracta d'un passatge fose en Pin
terpretació del qual no están d'acord
els fiIólecs romanistes i per consegüent
nos
presta a servir de fonament a cap
hipótesi sólida per a Pexplicació de Pin
térpretació que dóna al mot Monjoie
el poeta del Roland. Una cosa re
sulta: en el primer passatge esmentat,
el poeta diu que Monjoie és el nom no
vell de l'oriflama; en el segón, que Mon
joie és el crit deis francesos en honor
de Pespasa Joyeztse. I tenim de creure
mercés a l'atangament d'aquests dos
passatges que el nom de l'oriflama:
Monjoie és, en la creenga del poeta,
nat igualment del nom de l'espasa de
Carlemany joyeuse. No hi ha doncs cap
Perouna error: nostra

primera

en

un,

(2)

1.4

lesaAn.y.

de

ele

havien

ele dos

mant nart d'un

francesos criden Monjoie, és a dir pel
record de Pespasa joyeuse. El poeta de
Rolond crea la seva interpretació al
voltant de l'etimología meum gaudium.
Quina és l'interpretació justa del crit

de guerra Monjoie? Seguim creient que
la més probable és la propasada per Du..
cange, ja comentada en el nostre estudi.

Monjoie Saint Denis volgué din senzilla

darrers

cinc versos que en la nota al peu
separata en dos grupus (ele •a-es
en

altre)

han

montanya de Sant Denis fins que,

ment

afegim nosaltres, perdut
el poble-el
sentit de la paraula, la fantasía del poble
o deis escriptors, com el poeta del Ro
land, vegé en la paraula Monjoie una
mística relació amb Pespasa foyeuse de
Carlemany i li atribuí la significació de
gaudium. El primer historiador
que esmenta el crit de guerra Monjoie
és Orderic Vital en el segle xri, donant
li Pinterpretació de Meum gauclium.,
De les precedents con.sideracions re
sulta, que Monjoie és interpretat com
gaudium, quan és el crit de gue
en

meum

rra

gaudium)en-honor

Mais

de romieu referent a la .214-onjoie
recullida pel poeta del Roland
Roma,
de
en aquell vers sobre Poriflama.Si aques
ta ha canviat el non' de Romana pel de
Alonjoie és per la mateixa raó que els

rneum,

deiven.t ublier
de Munjoie crier.

nel

unt

Ilegenda

fu donen:

No hi hl dubte. El poeta diu que els
cavallers han de cri dar Monjoie (---=Meum,
i recordangade Pespa
sa joyeuse, aixi nomenada per les belles
reliquies estojades en son pom. Si el
poeta dóna tant claramentaquesta expli
cació, corn és possible que, més avall,
en el vers referent a l'oriflama (3091):

(1)
gastosament

a

a

en

del nostre eatudi
Frene=

l'evolució del

sentit de mont

petit

blement els

com una

a

Març 1913

anaregut

C0m

for

i el

nom

de l'oriflama, i és

prova

manifesta de que

no hi
ha tal
el mot Monjoie? Gau
dium mai pot donar en catalá ni en proA
vengal el resultat joict,que és mot enman
llevat del francés (cat. goig, prov. gaug).
Si aixó ho hagués tingut en compte Bé
dier, no hauría acceptat tant fácilment
una etimología que no és més que un de
tants jaca rnonachorum, com eh l quali
fica totes les fantasíes d'aquest estil que
tant ahonden en la literatura mig-eval.
Conclusió: que monjoia, és diminutiu
de mont, com va endevinar Ducange, en
les tres Ilengües francesa, provengal
catalana, i que essent aiií, era molt na
tural que els romeus francesos diguessin
monjoies de les colines o turons quedo
minen Roma, Jerusalem i
Santiago,
perqué ho eren veritablement, i era
també molt natural que els autors Ila
tins ho traduissin per mons gaudii O
meum gaudium, segons el cas.
?Serán prou solides aquestes modes

gaudium

o

foja,

en

consideracions per dissipar defini
tivament aquest «miratge» lingüístic
que ha estat prou fort per fer caure en
l'engany al mateix Bedier en ses adele
tes

rades recerques de romeus i romiatges?
Així ho creiem i en aquest cas haurá
la
nostra 'lengua l'instrument de

cissiu amb que

hem destruit el fan

tasma.

mateix nassatge.

portar

les

reliquies

en

son

pom,

l'espese

de Car

mons

gaudii quan s'aplica a un nom de lloc
(colines de Roma, Jerusalem, Santiago
i una multitut de altres puigs i turons)
?No és aquesta mateixa duplicitat la

MANUEL DE

MONTOLIU
_
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Paica XII

de. Pindar

°N'ORES

d'Acragant,

Per Midas

(Acabament)

flautista
tota gençor,
O amiga de
Ja Inés bella de les ciutats mortals,
sojorn de Perslfona,
Tal en les ribes de l'Acragant, fecun_de
remades, habites
en
l'inderrocable cim, O reina,
jo t'implor. Reb propicia
noble
la corona que el
Midas porta de Pito
per la ben.evolenga
deis immortals i els hornos.
.Acull aiximateix el vencedor
un dia Pallas
de tots els Grecs en l'art que
-Menea trobava
/ a l'imitar de les gosades
Gorgones la terrible
-

lamentació que ella oía escampar-se
dolorosament de llur boca,
per entremíg les odiosas
testes de les serpents entreerinades,
el dia que Perseu occí
la terga de les tres germanes
per anar totseguit a du_r la mort

als habitants de la marina Sérif.
havent entenebrit deis ulls
la raça divina de Foreos,
el fill de Dánae, que diuen
que el generá una pluja d'or,
amb la testa arrencada
de la Medusa de forro_oses galtes
torná malestrue el festí
de Polideetes, 1 la servitut
i l'himeneu, que llargament sa mare
havía estat forçada
de comportar. Quan la verge Atenea
hagué tret de fatiga
l'herbe benamat, composá
la melodía de la flauta
qui fa tots els sons, i recorda
el plant lluny ressonant
agut com la fulla d'un glavi,

qui

fi s'arrocegava
de la gola d'Euriala enfóra.
Es l'invenció d'una dea,
per?) ella mateixa
va fer-ne do als homes mortals,
havent-la nomenada
cant de les testes nombroses,
perque mogués gloriosament
als

UNITA

`Exode

Capvespral

Al canvespre, entre

poble, complerta la
emigra á ses llars, i

aquest

sis i set,

obra

ciclópica,

llavors el

turnulte

seva

de la multitut, presa de l'anyorança ca
solana, rebull novament prop de les es
tacions ferroviaries, dels ómnibus, dels
cabs. A l'hora baixa es repeteix la sen
sació del rnatí; no més una movilització
d'exércit en guerra podría donar una
idea de la confosíssima barreja que es
devé en aquella hora als carrers de la
City... d'aquelles fileres interminables
d'ómnibus enfollits, de carruatges que
han d'esperar pacientment per eixir de
les empentes deis vells carrers; d'aquells
trens que ixen a cada moment curullats
a totes les estacions; d'aquella multitut
qui assalta confosament i a corre-cuita
cctbs, tramvíes, estacions. Omnibus i ca
rruatges s'obren camí penosament,apre
ten el pas a mida que s'allunyen del
centre, fin.s que eixits a vies més amples
barris
avencen a gran velocitat cap ala
llunyans a on els cal anar; els trens es
llencen de per tot, per tots els indrets,
a través
de les cases; parteixen_ rápids
-pels lleugers viaductes plantats damunt
deis edificis; s'enfon.zen sota la terra, a
dins les vísceres de Londres, arriben,
retornen, ixen de bell nou; i després
d'una hora i mitja d'aquesta frenética
la gran emigració capvespral
és finida. Els ómnibus s'aclareixen, els
trens s'encalmen.; amb la nit, a la City

activitat,

hi davalla el

repós.

sonso

joes on s'apleguen ola pobles.

El canut per on passa
el só, guarnit de min_ce arana,
és fet de les can.yes
qui creixen prop de la ciutat
•-.de les jocundes dances de les G-racies,
en el bosc sagrat del Cefís,
i elles són les,fidels
reguladores deis dançaires.
Si alguna benhaurança hi ha entre ola homes,
no apareix
sense dura
fatiga. I talvegada
un déu la dura
avui a complimen.t

—ningú esquivará

la

volença

del fat--. Prb vindrá un dia de sorpresa,
que aixó donará i alió no
tot al revés del que ens pensávem.
Trad.

c.

RIBz-‘ BRACONS.

IX.—La Boira

formiguer

de

humana davalla de temps

en

Sobre- aquest

l'especie

temps un fenómen metereológic extra
ordinari: la boira. El colos resta de tant
en tant ferit
per una parálisi sobtada;
eh l treballava amb l'intensitat concen
trada de la seva vehemencia, quan esde
vé que la llum

se

li apaga

en

els

ulls,

i

no
batega
catalepsia; el seu
més, el seu respir es tanca.
La boira anglesa és un tenórnen que,
imaginar qui no l'ha vist;
no se'l pot
cor

cau en

tant

rneravellós que

no

rnés per contem

plar-lo un homo nat a les torres del sol
podría, sense greu, fer aposta un viatge
Londres. La boira de Londres no té
res de comú amb les nostres boires. Les
nostres boires són la dispersió de la
llum en una atmósfera de vapors blan
a

qu'es,

en

mig

qu.al

de la

les

somnis;

coses

es

la boira
anglesa és en canvi l'absoluta extinció
del sol en un oceá indefinit de vapors
negres com la nit, on no es veu rés ab

transparenten
El naillor Café és el torrefacto de La Es
trella Carme, (Davant de Betlem).

enorme

com

a

boira, de tant densa
fuliginosa, arriba a igualar les te

solutament. La
rnent

nebres nocturnes, a apagar el sol i totes
les il-luminacions artificials que l'horne
ha creat, a confondre el dia i la nit; Lon
dres aleshores resta rnancat de llum, i
si no fossin les agulles deis relotges,
ningú podría calcular el Curs del temps,
perque a mig-día tal volta l'obscuritat
és tant intensa corn entre nosaltres ál
•d'una nit sense lluna ni estels.
Peró la boira és la dócil esclava del
més follívol de tots els elements de la
n.aturalesa, del vent, que u comunica
els seus variables albirs i la indueix a
joguinejar sense repós amb el sol i arnb
les coses de la terra, semblant al privat
d'una regina, en el regne del qual dura
-

cor

rá

hora,

una

en aquella hora hi
follejar de mil rna

i que

arrocéga l'amada

a

-

per assolir les satisfaccions efíme
de la més extravagant fantasía. De
minut en minut la boira s'escla.reix i es
condença divertint-se a amagar i fer re
rieres
res

apareixer

el món

a

l'esguard hurná?'ian

condensa tan irnmóbil com l'at
mósfera, es fa buida com una caverna
en el més pregón de la terra, i un home
tost

no

es

veu

que

propis

peus ni el carril
tantost s'aclara i es desemboli

mes els

fan;

llangorosament, transforman.t-se en
qual les
un teló groguenc damunt del
apareixen
cases, els arbres, els hornos,
negríssims com les figures d'un aigua
ca

fort sobre el fons groc. Al cap d'un mo
ment, pepe), tot cau altre cop en el ne
gre no rés. Sembla que un assisteixi en

somni a una fantástica destrucció'i crea
ció del món, que produeix en l'espera
del qui observa la més rara impressió;
sembla que un esdevingui sord i cec,
que l'agudesa dels sentits vagi dismi
nuint-se-li, el sentiment intern de la
propia vitalitat i de la propia existen

afeblint-se-li; i davant d'aqueixos
compareixer i desaparéixer de les coses
cia

fantasmés cal que un es de
mateix no és fantasma i vi
sió de somhi; ve gairebé la necessitat de
tocar-se, de picar amb el peu a terra,
de parlar en alta veu per persuadir-se
real.
un mateix de la propia existefici•
d'un
La boira negra hipnotitza com

reduides
mani si

a

un

magnetitzador; produeix una vaga tern p
debilitament de la cons
ciencia, en el qual, tot, la forma de les
coses com el 'sentit de la personalitat es
subtilitza i perd tota consistencia real.
Peró algun cop la boira no reh: a
tació de són,

un

en tota
la seva negra es
pessor, i queda en estat de vapors p-, rogosos, i aleshores una batalla esper :lada
sernbia entaular-se entre la furia labo

concentrar-se

134
riosa deis anglesos i la M'aja obscuritat
que sobrevé. No més quan la boira ede
vé tan negra que ja no s'hi ven gens ab
solutament pels carrers, el moviment
deis trens, deis vehícols i en gran part
ádhuc deis qui van a peu cessa; peró
mentres resta

últim vesllum de cla

un

aires, no para Pallan infer
de la City. Al llarg deis seus carrers

ror en

nal

els

les finestres deis grans palaus
totes de gas o de aum eléc
trica, com si fos a conseqüencia d'una
gran fornal encesa en el centre de Pedi
fici, a Pentorn de la qual hi maHessiti
els cíclops; sobre els marxapeus una
multitut immensa d'homes que semblen
fantasmes fugidors s'agiten Inés que
es veuen

fiamejant

si temessin, parant
se, dissipar-se en el no-rés. L'aire obs
cur, dens i difícil de respirar, s'infiltra
en els pulmons com un narcótic, afeixu
gat per les feixugues llums del gas o
l'electricitat. Qui podría dir si está en
una cofurna dantesca, de
condemnats a
una tasca al volt
de fornals en castic
etern, o si está al fons d'una mina,a mil
metres sota el sol terrestre, a. les vísce
res
de la terra, sense claror diurna?
Peró l'esforç laboriós d'aquella multitut
sembla fer-se més esperitat que mai
contra l'obscuritat que l'amena0.; és un
esforç desesperat per llevar de l'espera
l'ensopiment hipnótic que, com la boi
ra, u cau al damunt.
mai frenétics

com

-

.—El Londres

camperol

en canvi, aquell en el
constitueix una veritable
ciutat, sinó més aviat una serie de grans
paísos separats de vastes praderíes, on
es pot
habitar placévolament, ajuntant
tots el goigs del sojorn al camp, amb els
conforts de la gran ciutat.
La vida és en tots ells molt tranqui
la, exceptuant-ne alguns 'com el barri
del Cristal Palace, on la g-egantina or

L'altre Londres

qual

es

viu,

no

ganització d'espectacles qué hi

és

esta

blerta, crida •tots els diumenges una
gentada inverossímil. Carrers amples,
grans

passeig-s,

gantes

cases

jardins;

un

espléndids, ele
senyorívoles enrondades de
parcs

sovinteig

esdevé gairebé mai
gues belles, lluentes,

freqüentades pero

no

-

de vianants que

no

aglomeració; boti
vives, peró petites,
invadides, com a

s'espandeix arnb rit
i constan.t sense mai conges
tionar-se: aquest és el quadro del Lon
dres periféric a on l'anglés d'un cert
benestar material va a reposar al cap
vespre Les cases són gairebé fotes xi
ques, de dos pisos, fetes per no conte
nir. més duna familia i construides
segons un estil semitudesc, pesant i ba
órguens
me
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on

Molts

distingir-se
están

i la seva familia es troben
lluny de molts kilometres del lloc on ehl
treballa, es troben en aquell plaent vi
la

seva casa

latge on no hi ha rés que recordi el món
deis negocis. L'anglés viu tot Pany al
camp, pero sense veure's privat d'una
sola comoditat ciutadana; i dues vegades
al día guaita com es renoven les coses
al seu entorn, retrempa el seu esperit"
en un
món diferent, i ve a ésser un
etern conducte d'impressions noves.
XL—El gran somni

imperial

Tal és la Roma del segle xtx; la me
ravellosa ciutat dins la qual sembla con
centrar-se el gran somni imperial de la
raga anglo-saxona, el somni d'un món
immehs angloloqüent que contingui de
les antigues coloniés de l'América sep
tentrional a les noves de l'Australia, a
les novíssimes de l'A friCa passant per
l'India i l'Egipte, tata una q-darta part
de la terra, poblada d'una gent qui par
la la mateixa llengua i regoneiXent la
ciutat de Londres com a llur mare.
Londres és verament, pel món modern,
la ciutat imperial; imperial per la seva
grandesa, per la gentada que s'hi es
pesseeix, pels tresors de tiquesa que
hi són acumulats; imperial encara per
la pompa gastronómica de les seves
provisions. Les sumptuositats lucuPlia
nes de la Roma imperial són una mes
quinería si es confronten amb el cos
mopolitisme gastronómic deis mercats
de Londres. on es pot comprar els
rarms del Cap de Bona Esperança i les
taronges de California; els vins de
l'Australia i les patates 'de Méxic; les
bananes de l'India Oriental i els piatans
de Sumatra; les nous del Brasil i les
llimones d'Espanya; on les estacions ja
no existeixen, on totes les terres envíen
llurs productes més exquisits en home
natge als miPlionaris del West-End, i on

les

primicies més delicades de la pri
poden adornar les taules dels

mavera

rics al cor de Phivern. La cuina de Lon
dres no és menys imperial que l'estruc
tura general de la ciutat o la política
estrangera del seu poder.
Doncs, davant d'aquesta grandesa ci
clópica de la ciutat, dins la grisa melan
gía deis dies boirosos, en el Trafalgat
Square, el veritable cor de Londres,

subjugat fins jo mateix, estranger, per
gran somni imperial
quánteS vegades no he
pensat, pie d'ardor i de dubte alhora:

la fascinació del
deis anglesos,

«Oh Londres, dues ciutats, germaneá
grans, Chan

precedit

a

l'historia,

son

sublimitat de fortuna
igual a la teva: Roma i Venecia. Tu,
darrerament vinguda, ets arribada a una
més miraculosa grandesa i sembles yo
ler durar Inés estona, perqué si has co
mesos errors i delictes, si
has tingut i
arribades

a una

dubtes i vacil-lacions, la teva polí
tica representa encara, entre un seguit
tan llarg de follies i volpelatges, un
principi de seny, d'equitat, de justicia.
Tu has mostrat al món cgm en Pequitat
tens

illuminada per la raó pot trobar-se el
secret d'un renovellament de les més

decaigudes fortunes; tu'has sollevat ja
molts pobles caiguts ben avall a condi
cions honrases d'existencia; tu has re
dimit una part de l'India, l'Egipte, Xi
pre, deis horrors i les rniseries d'una
barbarie crudel i dementada. Si tu sa.7
bessis allibertar-te a la fí de les teves
incertituts, deis teus accessos de meçquí
egoisme, d'aquelles paors sobtades que
de temps en temps t'aturen en la teva
carrera! Son mil.lions i mil.lions els
homes qui sofreixen a l'Asia i a l'Euro
pa mercés a l'estulticia i la perversitat
consagrats pel temps i per la força que
avui s'anomenen govern, que per lassi
tut o marriment no són ja capaços de
trovar ells mateixos el camí de la vida;
si tú anessis coratjosament a socorre`ls,
si tu els deixessis un instant la força de
la teva má i de la teva meht, ben aviat
millions de braços s'extendríen cap a
tu, com env-ers llur salvadora; els pobles
en pena cridaríen cap
a
tu dernanant
auxili com ja cridaren divuit segles a

la sang

copiós

rroc.

nornés la boira blanca, semblant a
la nostra.
Aixís doncs, l'ordre de vida d'un an
glés d'alguna posició és molt raon.able i
caldrá que esdevingui el model dels fu
turs habitants de totes les grans metró
polis. L'ambient deis afers i el de la
vida resten absolutament diferenciats;
xen
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d'aquests vilatges,
mes

afligits

encara

de la

corn

City,

Goma, Ortopedia,

TUSELL

mida

GERMA15- Barcelona
Fábriques:

Goma i celuicide.—Font

honrada,

ADósits antiséptics.—Vilá Viiá,

per

3
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Botigues i magatzems:

no

de la boira negra; conei

igiene

Cotons9 ciaees 1 venes
laragu.ersi faixes ventrais a

•fionda de Sant ?ere, i2—Fontaneila, 20
—

Envi,am glatálags

a

Parmzo1e9i Drogueri"

e

.,
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Roma per ésser salvats de l'horror de
l'anarquía interna; la civilització, la ri
quesa floriríen darrera les teves petja
bandes de la terra avui més
des a les
desolades; i un somni imperial, el más
colossal que mai hagi concebut un poble

pendría

cos en

la más meravellosa reali

tat de l'historia. Encara més gran fóra
per tu l'esdevenir, si tu reeixissis a ai
xamplar-la el clós esperit anglo-saxó, a
véncer l'obstinat egoisme intel-lectual

el qual t'estrenys, com un verm din
tre el capoll, si tu et fessis capaç de
en

compendre

más

profondament l'esperit

-dels altres pobles, d'assinailar-te'l bé i
fer-te menys separada de les nacions
kermanes L'estern que avui entra a
Londres admira aquesta grandesa fabu
losa; l'admira, peró no l'ama perqué es
sent estranger i no capit, i si no menys
pr-euat, relegat. L'esperit anglés sembla
haver-ho creat tot al seu entorn sense

•

voler saber rés del que fou fet más enllá

pels altres homens:i aquesta originalitat
intensa acaba per esdevenir odiosa a
l'altra gent qui per adaptar-se-li, s'hau

desnaturalitzar

ría de

ella.

Si

una

mica

l'esperit deis altres paísos entrés en
el teu. enriquint-lo i suavitzant-lo. Sen
se afeblir-lo, si l'estranger
pogués tro
bar dins la civilització anglesa alguna
de

correspondencia

amb

Londres arribaría

a

la sena ánima,
ésser no solament

el centre del món q-ui parla anglés, sinó
la metrópoli de tots aquells pobles qui
per una o altra raó han perdut l'inicia
tiva dels progressos socials i politics,
que no podent ésser astres majors,
s'han de reduir a satel.lits giravoltant

Pentorn deis sois. Londres sería, en
el pervindre, el más gran i el más ful
gurant d'aquests sois».
FERRERO

G.

Trad. 3. C.

I6Escola Persa

Un altre cafre
La educació no solament existeix per
ensenyar fets i enllaçar una tendra vida
•amb els diversos mitjans de guanyase

benestar, sinó

que hauría de estimu
i qualitats originals.
Veiern, doncs, com els nois de l'Escola
Persa aprenen literatura anglesa i com
un

lar la

imaginació

de l'Educació
Poesía infantil

Aplicant aquest principi
ra, s'obté d'un noi
per l'istil aquesta:

Nettles,

per más

-

-

El meltre.

to

vers,

no-s.v's th.e time te sport atad piay.,,
When bats are on the wing,
When moonbeánas peep atad all's asieep,

O,
-

Then

Trip

rose

Atad

not

h.erself

must

for nothing

wear

were

the

we

merrily
lightly

sing.

we

o'er the green,

When the owls and bats

.

are seen.,

we swing in ácorn -cups
Blown by the scented breeze
By the tiny glo-w-worna's silvery light,
Atad shadowed b'er by trees.

Gaily

Trip- ve lightly
'When the o-wls

Óf knig,hts atad maids who here have met,
On days when this dead man was well,
Your hasty temper I forget;
The

jove:—

FAIRY 'SONG.-

you tell

me

gaire Papendre

li ha de costar

no

think

see

te

tnés del

teneduría dé' llibres i corn.pt-ábilitat.
Heus aquí una bonica cangó feta per un

some

-So many tales

-diu'que

dels escolars d'enser).yament secundan i saben escriure decent
ment poesía. 1 la nóstra experiencia-del
Concurs de l'Himne Federal, ara fa un
any, era per provar que el talent poétic
abunda en totes les cla.sses de la societat.
El treball del mestre és d'estimular -en
coratjar els qui temen enganyai>-se a ells
mateixos. Precisament aq-ues7ta temor
guarda els nois qui's desenrotilen, no
solament en poesía, peró també en co
merg. 1 no hi ha cap dubte que un n_oi
qui sab expressar-se bé en prosa i en

you still and tau,
long dead man is laid
By a neglected churchyard -s.vall,
Wh.ose grandchildren have never known
That he-has lived, but 1 alone:
Of woods 1

Caldwell Cook

Mr.

setanta per cent

quarrel at
th.erefore, wh.ere

the green
atad bats are
on

secta.

When day doth break, the cocká a-wake
At the first flush of dawn

skip away, for if is day,
Atad hail the Sunny morn.
'rrip we lightly off th.e green
We

thorn,

you born.

When the flu.sh of dawn is

(A LES

netejar-la, deixant el sil-labejar

-

autor molt más

too hard for such,
stings, and on the brink
the liglatest touch,

Or where

Es,ls nois a l'escola no haurien d'estar sem
en. l'estretor de
les classes, asseguts en
atentes rengleres com altres tants Malfactors a
la barra: i els llibres escrits d'altres no hauríen
d'ésser els únics mitjans de posar-los en con
tacte amb tot el que han de
saber.

tard.

teratura, ni que infli en el públiC ergust
de les escombreríes,
El mal gust deis nostres dies.éS-el re-,
sultald 'una falta de sana in.eoducció:
tothom fós capaç d'e'scriure un poema,
d'usar aladament i bella ,els mots; tot
hom es revoltaría-davant de l'expressió
inacurada o de l'humor vulgar.

But now, when in th.e dark green shade

pre

netejar-la: Hauría estat completament
en lo cert si
els hagués fet de primer

Un noi que pot fer aquestes coses, ni
que formi ideals folls de li

és-pro:bable

I saw you g-row,
I laid your fiercest chieftains low.

La millor manera de compendre la
poesía és escriure'n. Una cosa és apen
dre de rutina, i tota una altra assolir
experiencia amb la práctica. Diu M.r.
Caldwell Cook:—

dramátic,_

of old 1 used

Of
Atad

les lletres.

El Governament només pot apendre's
arnb el debat; el cop de vista
fent i representant peces. de teatre. Des
prés de tot, no estava Squeers ben
aprop
de lo cert quan va
ter als seus nois pri
rnerament sil-labejar finestra, i després

nades.)

No lot could be

introducció.

Jugant arab

en

Armed with your

i

una

la literatu
sextines

a

pega

una

TO NETTLES.

posició. Pot trobarse l'exposat complet
de la materia en el «Persa Playbook
N.° 2» (W. Heffer and Sons, Cambrid
ge,
s, 6d. net)pel qual Mr. H. Caldwell
Cook ha escrit

—

a

Com s6ensenya la literatura
a

Tantes histories ení conteude cavall.ersi
donzelles que aquí es són encon.trats,
en els
díes que aquest mort estaba bó,—que jo oblido
la vostra mena violent:—fins la rosa ha de dur
espines,—i no és pas per res que vosaltres sóu

ORTIGUES.

—

Ortigues,

sempre havía

sort fóra massa dura per yo
armades amb les vostres punxes
d'irritar-vos només que
temps a punt

pensat—que cap

saltres,
tots
us

—

—

toquin Ileument,—i perxó,

créixer,—abatía

vostres

més

allí

en

jo

us

veia

soperbs capdills.

en l'obscura, verda ubaga
veig- quietes i altes,
o en el
lloc on está colgat un mort de temps,—al peu
del mur d'un cementiri oblidat,—i eis néts del
qual no han sabut mai que hagi viscut, només
jo sol:

Peró ara, quan

deis boscos

us

—

.(CANT

Oh, ara que és el temps
jugar—quan .els .rats.-.-pe
nats Prénen volada,—quan .els raigs de liuna
apunten i tot -és adormit,—nosaltres cantem
alegreinent.—Tresquem Ileugeres per la ver
dor,
a.ra que apareixen les ()libes i els
taS-:
DE

FADES.

—

de. .deportar-nos i

—

penats.
'Ens

"
-

gronxern-joiosament

d

en

elS cáliers-ete .les

ventijol
Iluní de la minçailuerna,
a '<oil. 15r11,
eis. arbres-Tresouem Ileugeres. per la -ver-.

flórs—mogudeá

de l'aroina.t

136
dur—quan apareixen

les 'ólibes

1 eis rats-pe

The red has vanisb_'d fast,

Quan clareja
a

The fearless English sea-dogs in their ships,
With stout hearts went to meet
The larg-est galleons th2.t the world had seen
That haughty- Spanish_ fleet.

sky,

The suncs last ray has left the

nats.

la primera

el dia 1

rojor

es

desvetllen els galls,—

de l'a.uba

ens

—

And nov.,
These

escapern,

ja és dia
1 saludern el matí assolellat.
Fugitn_ lleugeres de la verdor,
ara que apa
rea la rojor de Pauba).

car

the birds skim

to rest
are

by

the very last.

—

—

The i.vind

rnoans

through

tb_e

trees

ah l bare

But

Playing

Aquests tendres
Das

a

si rnateixos

Doemes són

nos prénen
seriosament. Els

els castells d'arena que
Dlatja. Un deis rnillors
d'a.quests esforços, diu Mr. Caldwell
Cook, estava escrit al darrera d'un pro
blema de dividir. I fins hi havíen taques
de mermelada, «sugerint el poeta de la
taula d'esmorzar». L'autor, cridat a la
tarima del mestre, manifestava ben cla
rament la seva por de ser tancat. Un
altre célebre poema havía estat oblidat
de l'autor mateix, el qual ara demanava
permís per posar -lo en música. No sa
bía que ell n'era l'autor.
a

la

El ratoli

Heus-aquí un altre exemple

de -poesía

precoç:—
THE UrrrTLE MOUSE.
a naughty little mouse
Wb_o's very fond of play,
He's always out at nig,ht time
And sometimes in tb_e day.

There's

That's

can

wb.y

hear his feet,
he has such fun.

shoot him if 1.ve try
For he runs very fast,

We

And

ca,nnot

soon

he's in his Hule

dangercs

An.d all tb.e

out

El Vent

es

lamenta

entre

els

jugant una trista melodía,—i
esguard glaçat la reina
Lluna.)
—

arbres

ara

munta

de

la

crafty

amb

nit,

(EL

RATOLÍ. —EH ha un ratolí entrernaliat
és molt ar_n_ic de jugar;—sernpre está fóra
de nit—i devegades de día i tot.
és

un

ratolí

passos, perxó és
perque

corre

dintre el

que

espavilat—i corre sense
ningú pot sentir els seus
es

volguetn

Encara que

molt

diverteix

tant.

podem caçar-lo,
depressa—i ben tost ja está
no

forat—lluny

de tot perill,
Sovint treu el caparró—fóra del seu forat
peró si us vea s'amaga adins—l'astuciós ani
sea

malet.)

Aquests versos infantins ténen quali
esperançadores. Regularment els

tats

humans i sensibles. Alguns
duna veritable Drofun
ditat de visió. Pero és un saludable sig
ne que apenes duen
sen_yals d'irnitació
o d'infantina precocitat, cosa que's
po
d.ría molt bé esperar. jo dern.a.naría al
poemes són

ja

són

Fight for her as did those
fought and never kne-s.v the
When they upheld the rose.

Who

England's

word

defeat,

un

Dona
ARMAD A. —Arab veles blanoues com la
vent—vingué la supeTba Arma

(LA

obertes al

neu

Aquí hi ha una delicada rnusica
ginativa, la estofa de la poesía.

call themselves old

ima

La Armada

da,—plenament convençuda que sobrepujaría
calcigaría l'honor de PAngleterr2_.
Els irnpávids cans de mar anglesos en els
seus

vaixells—anaren amb

cor

valent

a

l'en

contre—deis g-aleons més gratas que rnai el món

Expressament he triat els -poemes corn
Patzar. Un o dos deis millors no els
he citats, perqué pel proDósit d'aquest
article;rnés aviat convé cridar l'atenció.
envers les qualitats diverses, que no Das
entrar en un judici crític.
Els nois, no rés rnenys, escriuen deli
a

ciosament depressa, sense Dassar gaire
temps polint els seus versos. Corn en els
seus jocs, viuen al. moment, més aviat
afilant els seus sentits que no esforcant
se

per la

formalitat.

Mirern

un

últim

exemple:
'ME ARMADA.
With snowy sails spread out before the wind
The proud Armada carne,

ha vis t,—l'altiu estol

espanyol.

Peró Angleterra no sabé qué és temor—quan
la bona Reina F,lisabet trameté—els homes qui
feren enrera la soPerba armada—i posaren en
derrota els Dons.
Aixi

tots

els qui

gleterra,—lluitin

es

per

diuen fills de la vella Art.
ella com aquells
qui
—

lluitaren 1 mai conegueren la
en

defensa de la

Hi ha

en

peró qui

paraula desfeta

rosa.)

aixo

certa

una

mostra

recurs

i

irn_petuositat,
promtitut d'

idea. Hem escrit inolt darrerarnent, so
br'e educació práctica. Considerem com
és Drogressiva la estimulado de les fa
caltats d'imaginado.

(De

T. P.'s

Weekly)

they would overpower
trample Eng-,land's fame.

Fuil confident that
And

past.

qui

Peró

ah l \vilo

sons,

hole,

little soul.

gens de soroll—i així

May

n_uus

He often bobs his little bead
Out throug-h his little hole,
But if he sees you in he g-oes,
The

fear

as

The men -s.vho beat fhe proud Armada back
And put the Dons to rout.

witb_

(El darrer raig de sol ha jaqu.it el 'cel—la
rojor s'és rapidamen.t esv2.ída—i ara els ocells
s'esquinen a reposar— aquets són els darrers.

But he's a careful Hule mouse,
And softly does he run,

So nobody

M•ournful tune,

comes

autors

rnassa

corn

basteixen

es

a

ley stare
Nig-ht's mistress, Lady Moon.
no-s.v

England knew n.ot such a thing
g-ood Queen Bess sent out

When

—

And

1913
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promeses

lector, d'explicar.me la quelitat ePaizó;

alarsa

(59-,

Ja és sabut com. aquesta Cátedra, creada
per la Diputació provincial de Barcelona,
funciona regularment desde aquest curs en
una aula de la nostra Universitat. Fou inau
gurada el dia 5 de Novembre prop-passat
n'és professor D PornDeu. Fabra.
Hl assisteixen, ademés dele alumnes ma
.trieulats, un regular nombre d'oients, tuólts
d'ells de reconeguda valua en el cam.p de
les lletres catalanes.
Les ,Idues Drimeres lliçons les dedica el
-Professor a fer.] ressaltar algu_ns punta que
calla tenir Dresents a l'estudiar l'evolució
natural de la llengua i les conseqüents
orientácions que calía pendre a l'estudiar-la
cientificament- De primer encluvi en_ Fabra
ja, es r_r_iostrá c,ontrari a deixar-se mellar de
el-herís d'un exclusiu pu_nt de mira, sentant
el valor de la tradició damunt les claricies
que pogu_essim haver espigolat pel eamp de
la fonética o de la etimología, 1 oblig-ant-nos
a atendre
sempre a la cornplexitat de les
causes productores d'un fen.omen.
De la 'libreta d'apu_ntaments d'un deis
qui assisteixen a aquelles substancioses con
fetencies, en treiem un extracte que és de
creureser., grat al nostres lectors.

FONÉTICA,—Estudía l'origen de les vocals
catalanes. El 'latí

cinc,

en

tenía

podíen esser breus
llargues es tancaren,

que

originariament
o 'largues.
Les

voeals
í les breus s'o
-hriren. La e tancada 1 la i oberta es confon
gueren en una sola vocal de timbre igual; i
el mateix passá am.b la o tancada i la u
oberta; aíxf: telu i pilv, del 'latí vulgar
gota.
donaren tela i p el; i gutta
doná
Sois hi hagué una a. La confusió entre
e, i és anterior a la o, u, puix la primera és
general i en Quan.t a la segona es conserva.,
la diferencia en el sard i .el rumanés; en
aquest darrer les assImilades són la o Harga
i la o breu. Pot admetre's dones. pel catal a,
com.

per

serie de

altreá hlengües novo-listines,
vocals.

una

set

Pot establir-se la següent correspondencia
les vocals del llatf clássic 1 del "latí
vulgar. La a breu o 'larga del elássic dona
a en el vulgar; la e breu i el diftong ae donen
e oberta; e llarga, diftong oe 1 i breu donen e
tancada; i llarga dóna i; o brea dóna o ober
ta; o 'larga i u breu donen o tancada; u llar
ga
u; 1 el diftong au ronián,
entre
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diftongaeió de les yo
MéS tard vin.gué la
fenomen que no afecta al
pals e í o breus,
.port-agués í el catalá, aixi petra dona pietra
fali, pierre en francés, piedra en caste

igual
rente

portugués i
catada. Les
11ineró pedra
aquesta diftongació
dis
llengües que fan
que
el castellá és
fenb
en

es

un
en
kíno.eixen en
no
en les altres, que en
constant;
peró
5).-en
conserven la e sen.se difton
sil laba tancada
gay, aixf, perdit dóna: it. perde, fr. perd,
cast. pierde. El rumanés diftonga, aquí arab
omal extensió que el castellá.

-L'altre eas

de

diftongació

igual

e

a

Quan

a.

es

,

a

11.

a

b.

as e

a

e

b.

e

ob.

11.
e

ce

lora de la influencia del
fenomen. Vegi's morit que dona: it. muore,
muert, devingut en el modern
fr. antie
Aeurt, cast muere, port. more, eat. mor. Si
és en sírlaba tancada no hi ha difton.

porisugués resten

la:
gació

tate. En general aquests dos fenbmens coin
cideixen respectivament amb e tancada y é
é.A. les Balears, e tancada
oe,
1 e tancada
perú o no és igual a u.
Pot resumir-se co que hora exposat en el

dife
forma

b.

cluadro següent:

Hl.
i

tan.

é, é, i

b.

o

ob.

o

11.
o

11.

u

tan.

ó,

o,

b.

u

u

a+i

au

u

au

u

au

é

a

Hl ha excepe,ions, puix de
taneada ve i, 1 de o tancada

vegades de

e

així: ce
ri(u) Ciri; tOtti tUyt (módem tots). Tam
bé sota la influencia de ng, o tancada, passa
ve

n,

deves; formáso i formósa. En- rumanés té
molta influencia la postbnica, transformant
se

el radical.

(Acabará)

a u

•

o

na_és que en eastellá; aixl ,grossu do
na: it. grosso, fr. grog, cat. gros, cast. grueso.
La oposició entre eatalá i castellá va en

enllá, puix en

Plinio cas que el cas
tellá conserva la e o la o, (per ex. da,vant
deis nexes ct, el) en catalá la vocal es trans
forma en i o u; així, de lectu: cast: lecho,
ea,t. //it;" de ocu/u: cast. ojo, cat uy/.
Fora d'aquests casos, el ca.talá converteix
la e oberta llatin_a en e tancada, conser
vant-se, peró, la e oberta davant de nr, del
nexe ndr, de e' seguida de consonant no la
bial, i de u, provinent de e, d o ti: aixf:
més

pédra,

hérba, peró t'erra,

En altres idiomes té més influencia la
transforma ció per certs lonemes que seguei
xen; així en fr. de patre, pere; de man,u,
gnain; darrera de fonemes palatals a dóna
ie, cane chien; la mateixa a entre fonemes
palatals dona i, jacet git; perb la a que no
és final de síl•laba s'ha conservat.
La influencia de vocals postóniques és pa
tita; en canvi en portugués tenim, dévo

La o oberta (o breu del llatí
nat o oberta en catada.
El diftone au ha donat en
causa,

pm.,g5x2mo

samr.ER

clássic)
cota

ha do

CtUrU,

EL ~MI Publicació de l'Instttut d'
Estudis- Catalans, traducció de MOSSEN
CLASC AR.
VOCABULARE ORTOGRAFIG, segons
les normes publicades per l'Institut,
compost per en POMPEU FABRA

rientacions

-

Or;

cosa.

La í s`ha conservat com també la u; hi ha
í provin.ent de e breu i i
dones dues
provinent de i llarga; com cines uu, provi
nents de o breu i de u llarga.
La o taneada s'ha conservat ó, cota la o
obe.rta b. La e oberta dona generalrnent e,
en el catalá oriental, peró é en
el valen_ciá i lleidetá, i una e especial, d'un
só fose, a Mallorca. Així: plen,u, pié; sic
cu, sec, en catalá oriental, peró pié, séc en
occidental, i pie, seo (1) en mallorquí.
Ale pu_nts com Barcelona, on e taneada
dóna e, fan o áton.a=u átona, e átona=a áto
na, i on e tancada dóna é, no fan o

fent-ho aixi

necessaries
obra d'Art.

II

En l'articie anterior deixarern sentat„
que tota obra artística déu ésser subjec
lleis precises en ço que a sa execu
manifestació plástica pertany i a
lleis necessaries per son fi moral o hu
roa., tal com passa arnb l'home del qual
ta

a

ció

o

fllles, car eh l es mostra subjecte a
lleis ineludibles i comunes a tots els
éssersorganics i té un códic d'ordre mo
ral per regir sa actuació mentres viu la
son

vida present.
Entrem

(1) -Convenim en representar per aquesta signe oe, aques
e balear, que no és cap diftonc
paró, síná un só simple.

Zr.L%

a

examinar la primera part
o sien les fonamentals

d'aqueixes lleis

e

TZ

9

^

TrMn-S.Z9

a

la execució

plástica de la

Deja el gran rnestre Corot .en un: de
escrits, referint-se a Part de. la Pin
tura que ele fonarnents de tota obra
sos

pictórica

després

eren:

forina-i "valore,

seguint

ordre -secundani per tal de
fer-ne la impressió mes agrad osa, el co
lor i la execució o factura, corn vulgar
ment s'anomena: de manera »,que tením
segons el dit méstre els eleinents cons
titutius de. tota obra d'art del dibuix
seguint aquest ordre. Forma, Valors
i Execució constituint els dos prirners
els fonaments essencials, ocuvpant els...

1,77.7

en

Ya A DI IV 77, 711, 9NA,

raz1:fi 4c-wzlz-wc12,fis
j
ectieft

-

-71)7

k

J.--,Litr,sz

É

/11yd

11V

-

El/
9

r7

EM

Número solt

10.e

rdIl1X8S a centras plifiGs/ Gscsios I altres @dita% quo irebailen pu
131 1:7,q

•

deu, pu, _pau,

prAu.

ta

o

1

és el de la o
italiá i en ue

oberta, con.vertint-se en uo en
francés, devingutdesprés eu
en eastellá i en
en aquest darrer. .També aquí el eatalá í el

cara

ni

fenómens eoincideixen
frontera llingületica. En

Milá con
sidera con.n_
característic dele
dialectes
orientals ou, i a=e, i dele dialectes occi
dentals la no existencia d'aquestes igual
una

J1

en

u,

a
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la lüfusió de la cultura catalana.,

ressetes. Cap alabança millor que fer avinent
traducció de Joan Maraga.11. 2-a Edició. Preu:
al públic que la 1.a edic,ió de la gran obra póstuma del mesero s'és acabada amb déu dies justos.

compost per Mossén Glasear, Un vol. en S. de VIII-300 Planes. Es una obra magistral i clássica que
fa gloría a l'aiitor. Rdstega Pees. 4, en tela inglesa Ptes. 5.
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darrers

lloc accidentaI:' i aixó
l'esmentat mestre refe
pictórica pot aplicar-se
varietats a tota obra d'Art
un

que manifesta
rint-se a Part

petites
plástic.
amb

Forma

és más que la limitació deis
objectes- percebuts Deis nostres sentits:
la forma és el primer que ens dóna idea
no

plástica d'un objecte; podrá dir-se que
en Pordre de la Creació la Llum va pre
cedir la Forma, segons manifesta el
llibre de Génesi, més no movent-nos
del nostre intent podem dir que la Llum
fou creada per iluminar; el Criador
fe-u claror en l'Univers per manifestar
les seves meravelles. La Forma dones
en
l'obra artística de carácter plástic
representativa d'imatges, ha d'ocupar
el lloc preferent, és el fonament que una
volta ben sentat, ben ferm, podrá bastir
hi la fantasía amb plena seguretat.
Tota obra d'art, en quant representa
objectes de la Naturalesa ve obligada en
primer lloc a la fidelitat de la forma:
pot l'artista combinar-la, minorar-la en
sentit de reunir perfeccions escampades
d'un mateix objecte, mes sempre amb
fidelitat i respecte a go que és essencial
característic. tractant-se per exemple
de la forma humana, la forma per ex
cel.lencia, pot anar l'artista prenent
d'uns i altres distintes perfeccions i fer

l'hora,

celatge adequat

a la seva visió
aquests elements com
binats cal interpretar-los dins la forma
verdadera i essencial; cada cosa repre

el

interna,

mes

tots

sentada será go que és en sí. D'un bosc
escullirá l'artista, si vol, la soca més
airosa, el brancarn Inés ufanós, peró dels
pins no en fará alzines, ni dels pollan
eres faigs i molt menys
d'un arbre un
plomall espallifat. D'un ram de flors
també en fará si vol la mateixa selecció o
combinació, respectant peró sempre la
forma adequada i propia de cada flor, i
així en tot el que sia representa.tiu de
cosa creada.
Fins en l'art decorativa de pura fan
tasía, que ni tant sols utilitzi elements
de la Natura estilitzant-los, fins .en
aquesta, la forma, les siluetes tindrán
sempr'e un lloc preferent, perqué són la
ossada, l'armadura de l'obra; la for
ma

es

la primera

impressió adequada

que reclama sempre la nostra

visió, fins

voltes inconscientrnent, i.
sió rnés perdurable.

la

a

es

impres

Valors: com a valors s'entén en les
arts del dibuix, la situació de cada ob
jecte en son lloc, o sia la relació de to
que
que

guarden

objectes

uns

vulgarment

amb

altres,

aire

anomenem

o

go

am

una recopilació més per-bient en la obra artística representada
generalitat corrent, peró eh superficie.—Una obra d'art dins d'a
sempre dins un tipus veritat, un tipus
quest procediment, representant un con
possible d'home: i perrneteu-me fer junt d'objectes sense el color, sois amb
ne una

síntesi,

feta que la

aquí una manifestació, i és que, per
molt que s'afini la fantasía de l'artista
mai arribará al tipus perfet que eixí
les man.s del Criador. Tota temptativa
per a modificar el creat concluirá a la
monstruositat.—Els antics qui tant en
llá arribaren en l'embelliment de la fi
gura humana, quan intentaren modifi
car-la no feren altra cosa que mutilar-la.
bestialitzar-la; els centaures, els faunes,
les sirenes ne són exemple: fins las re
presentacións dels mateixos ángels són
deficientes car per a volar no'n necessi
d'ales, Jesucrist enlairant-se ma
en sa gloriosa ascensió és
model del nostre volar, sense emprar

taren

gestuosament

el
elements a altres éssers inferiors.
El que diem de la figura humana po
dem aplicar-ho a tota altra. cosa.: L'ar
tista pot trasmetre una visió de la natu
ra combinant d'ací
i d'allá, escullint

OYA
RamWa deis Estudis, núm. 8

la potencia de ciar i

obscur,—adequat

a

objecte segons la seva situació,—
perfet de valors. Aquest element
constitutiu de l'obra plástica, que el re
quereix, és de gran importancia; Corot
ja hem vist que el considerava fonamen
cada
será

_

tal i és ben cert;

car

si bé la

cisa, classifica els objectes,

Forma,pre

el Valor els

sitúa—no cal aclarir aquest concepte car
és prou lluminós de sí. Un quadro on
estigui bé de forma cada element de per
sí peró sense termes, resulta
in.sofrible.
—Són dones la Forma i els Valors dos
elements essencials fonam.entals, car la
una,com hem dit,classifiea els objectes
Paltre els sitúa—amb aquests dos sois
elernents es pot fer obra d'art compler
ta de fruició estética
suavíssima—cal
sois recordar la innoni.brable munió d'o
bres d'art vulgarment anomenades
«Blanc i negre».

El Color_és

El Saló niés

PI

elegant

INT

nou

benefici de la

Buril,

provenint d'aquella Llum que portava
din.tre de Sí la Essencia Divina, d'aque
lla Llum que il-luminava ses perfeccions
infinites, que giravoltant del Pare al Fill
i d'ambdós al Sant Esperit els feia eter
nament feligos amb la contemplació de
llurs magnificencies, d'aquella Llum
que il-luminava i abrandava alhora ajun.
tant al coneixement Pamor...; d'aquella
Llum un altra n'es sortida. Enlairada la
divina poderosa má encengué el gran
far que il-lumin.a les antigues i intermi
nables AL enebres; i aquesta llurn que acla
reix, mostra els objectes de formes me
ravelloses, fa més encara, els besa, eIš
abraga amorosa i de la frisanga que n'ix,

de

tanta

suavitat les formes

es

coloren

de milenars de matigos. Oh Ilum que
il.lumines i colores, beneida síes! peró
més immensarnent, més beneida síes
Llum primera, que il-lumines els nos
tres esperits amb la Llum de la Veritat
i fas estremir els nostres cors d'amoro
sa frisanga i vehement daler envers VOS

JESUCRIST, fill de Deu, qui sou la
LLUM- QUE IL-LUMINA EL MON...
El Color és de gran valer pei l'embe
lliment de la Creació, és la vestimenta
formosa que cobreix els objectes, la ma
teria; no resmenys és variable, és acciden
tal; depén d'una causa externa; eh l va
ría, peró la forma resta, és dones a pe
sar de sa formosor de valor secundan, i
corn a tal déu ésser considerat.
Amb la
limitació de que es respectin les lleis
d'harmonía, l'artista pot fantasiar-hi a
pler, no déu ésser iánt esclau de la veri
tat,en go que a imitació de natura es re
fereix, com ho és la Forma, puix aques
ta és element essencial i el color és pu
rament accidental.

Execució o Factura és el procediment
de la realització de l'obra artística, la
má d'obra; és Púltim factor deis que in
tegren la obra,mes no resmenys té gran
díssima importancia i és deplorable

despreci

que es té per eh l en nostres
temps. El procediment, la Factura es-un agent d'embelliment i
una mostra
d'habilitat i, tant per un motiu com per
l'altre, té suma trascendencia. Si au
menta la bellesa, si fa més agradosa la
impressió estética de l'obra d'art, cal

Totes les tardes Tkolleert
fk-

Març 1913

a

la solida deis teatres

Mend desde 5 pessetes

de Barcelona

per

banquets

I lunchs

_
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donar-li

el Iloc que li correspón; i si és
de l'habilitat de l'artista
mostra
una
tarnbé per aquest cantó té importancia,
puix és innegable que al fruir duna
obra d'art, juntament amb la fruitió es
tética intrínseca de l'obra, s'hi barreja

goig fill de l'adrniració provinent de
l'habilitat de l'artista, i tot ço que au
rnenta aquést gaudir nobilíssirn cal te
nir-ho en compte i posar-ho en el lloc
que mestre Corot va posar-ho, el darrer,
peró posarli.

ReSurnint aquests preliminars trobem,
hem dit, dintre les lleis o normes

com

necessaries per la execució de tota obra
d'Art plástic especialment en les dites
arts del dibuix, que són fonamentals la
Forma i els Valors, i fan més completa i
agradosa la obra el Color i la Factura.

un

Entrem ja
eléments.

a

estudiar per parts aquests
JOAN

aCtivitat

LLIMON:4

(Seguirá

•¦•¦••

política

La situado ci‘en Maura

tat

d'opinió creixía

en

general..L'es

dir

a

contra

cor

de

a

dugues

dotzenes de

el bona pa-rt. de compromís c1.1.111 gre
mio político (són mots del mateix Mau

ministres semi-anónims— ha de tenir
dé
una explicació en desacerts positius
a
en
la conducta d'en Maura. Oposar-se
l'adhesió
de
Moret com ho feu li guarda.

política espanyola
Correspondant de París, ens parla—mes
internacional,
a nosaltres que al públic
segurament
de la crisi política del
partit conservador espanyol, i de la po
sició personal del capitost d'aquest par

ra) sinó

l'ópinio

tit D. Antoni Nlaura.
Les elucubracions de l'escriptor

una

Don Salvador Canals

articles, que

com a

en el darrer dels
coLlaborador sobre
ha publicat en Le

--

interessants

polémica

mor,

en manta ocasió ha do
aquest interés extern, s'hi

primer

indici

cert,-arriba

a

la

ser,

en

sa

curiós, de

ing.enuitat, de sa incapacitat total per
política práctica, de sa manca absolu

i austeritat,

un

tota idea

cert

de noble

punt de

•

despit,
•

lut--com si -la política admetés siPlogis
mes i no fos essencialMent,devenir i co
rrentía—i que es fonen a la fíen formu
les escairades, en el fracás de les quals,
no vol regonéixer defectes d'inadaptabi
litat o d'impotencia, sinó que hi troba
nao suficient per una abstenció plena

que,--indirectament és
pública curiositat de les

raons

per ell

l'impossibilitat

pel temor que
procediments de

govern arribés a tren
la continuitat essen.cial de la vida
pública espanyola,—éš un acte que té
valor de faritzeisme, i més accentuat, si
car

es dona com a raó d
una retirada.
No és el partit conservador—falla arn.b
indiscutible exactitut el ciutadá espan
yol—un partit de qúakers perque a.rribat
aquest cas son director hagi de retirar-se
ni pugui retirar-se, i rentades les mans,
esgivardar o profetitzar el cataclisme
Mentida és que la resistencia del mal
mati les reformes qu-e la ma:ssa popular
nó
sté, i que la veritat triornfi per sí

d'indiferencia.
Un gran error, l'essencial •i que cal
senyalar en l'article que comento, és su.
posar la conducta d'en Maura continua
igual, i uniformes ses relacion.s amb el
país. L'activitat del nrinistre-president
del 903-904 i 907-909
en els períodes
acompanyada de l'inte
veure's
conseguí
primer,
de
l'adhesió
més tart d'un
rés
que
canviat en la
d'opinió,
cosa
ha
nucli

Eq

24

hore5.
Innombrables són els
testimonis que ens re

-

-

meten

Zwa-

a son

Maura

en

no

s'adonés del canvi

per tant complexes causes
que ignores el valor de les
per al pólitic, com

voltant,

provocat,

o

oposicions

que conscient de la resistencia de -l'aire
qui el soáté perisés qUe volaría millorch

espontaniament,

certificant la eficacia
deis Pellets del doctor
curar
Mackenzy per a
coátipats i catarros,
en 24 hores. Son el tri
but d'honor a aquesta

t'!4 VŠIFels

‘/.41.3.
"

fir,25-

•

•

9,

incomparable especíali
qne sempre .cum
lo que promet.
no
solament curen els
pellets en 24 hores el
tat

pleix

darrera crisi.

Que

segons imperatiu de
l'herencia liberal
la falta d'unitat en els

conciencia., de recollir

aixó

arnagats- sota un jugar marejadig de
concepteS que es'prenen en valor abso

tot cas, el

recóndites i personalíssimes que
motivaren l'error incomprensible de la
momentánia retirada d'en Maura, posa
al lector una mica en guardia contra la
_prosa del Sr. Canals. I és just que .així
es'clevingui car l'observador demana per'
natural instint que els homes siguin
consistents, lógics; i davant de casos
cqm la renuncia i retorn den Maura a
la quefatura, que molt benévolament
judicats han de calificar-se d'inexplica
bles, falla en bloc-que no li cal interes
sar-se més per -qui sobre tant de ple la
via del fracás.
La teatralitat és en sí perillosa,
mantenint-la pot ádhuc tenir males
conseqüencies. Ara abandonar-la un cop
cornençada sense raons ben visibles, ben
palpables, implica un fatal desprestigi.
no pot abandosar.se pels precs

literaria)

una

el" que contradiu més

nisteri.
i el

mica
que és més

vehícol

de,ses ignotes raons i de ses a.pocalípti
qu'es conseqüencies -respira .habilitat

en

rumor

posada,

mica

aixó el

per

d'habilitat; tótes aquestes protestes
criden Més l'atenció perque la narració
que ell—Particulista—fa de lo succeit,

digne

Aquest

per desposseir-lo del poder, pero el poste
rior inhibir-se—i més si fou per les raons
que en Canals en dona, és _dir, per

cal

ta

la avin.entesa present el ru
de fe en la forma que m'ar
riba, que l'article de la revista parisina,
té Paprobació expressa, sinó l'inspira
ció immediata, de l'ex-president del mi

junta

cia'nacional.
L'articulista parla en diferents indréts•
del legalisme, de l'enteresa (qui sa.b si

la

de que
a

hoMogeneitat -absoluta,
d'-una exigencia u.nánim de la conscien

sa

•

nat mostra, i

triomfal d'una

desvetllada, més genero
cálorosament
per l'irregulari
sa i més
procediments
que
s'empraren
tat dels

que

den NI.aura, i el

caste

quasi

sempre, mal
grat sa informació un xic partidista per
ses dots personals de publicista, espe
cialment per la força verbal i la traga
lIa

-

Parlamentaria

cada hora, i quan
l'actitut i elS discursos semi-facciosos
d'en Moret l'obligaren a deixar son lloc,
la confianca de la Corona en ell era ab
soluta, i l'existencia duna massa Mau
rista, indubtable. El fet que ara no pu
gui comptar ni arnb una, ni amb altra,
fora pueril identificar un nucli
d'opinió a.rxib el -vot equívoc, i quasi's pot

•

De la cris!

el buit segons la comparació Kantiana;
són faltes de les que's paguen i el ma
teix Canals ens ho confessa. Car el
prestigi den Maura derivava d'un sol
fet: de sa Ileal i sostinguda decisió de
Ilençar a la vida pública_ veritabres for
opinió. A aixó
ces populars, masses de
responen sa forma electoral i l'aplicado
honradíssima que en feu, apart de la seva

pitjor costipat, sense

ne

cessi tat de fer 11it, ni de
fer ús de sudo rífi es,.
sinó que curen també i duraderament, la pro
pensió al catarro an- els que sempre s'encosti
peá. Estoben el pit i faciliten l'espectoració.
Són fácils de pendre i no perjudiquen l'está
mac Inés delleat. CaiaPtes, I.'50 en Lotes les
.

farmaele5.,

-

.

.

-
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sola per reclamació unán;m i imprecisa
de tot el Doble. Al Dolític más que a
ningú li cal una idealitat, una forta ide
alitat a proba de fracassos pero no inge
nua desarmada i cercadora de fracassos.
L'utopia esdevé ideal i l'ideal reforma,
llei Del treball diari dets
que
l'expliquen al poble. Qui proposi sense
obrar les més elegants idees será un
artista, mal un polític amb dret a apel.lar
davant els estranys i els venidors de l'inj

áirigents

justicia deis contemporanis.
Fins aquí s'han retret3es.explicacions
del

insuficients -de la ..retb,ada d'en

tot

Maura: pero

és,

15
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l'absurd,. l'inçornPrenáible

pretén el

.com

rnogui

la Ins
car la
trucció pública o en Hisenda
tasca de govern está en reformes de go
equival a tancar
vernació o de policía
finestres per veure-hi més ciar, per ser

peles, Derqué

no's

res

en

—

visió deis objectes.
No pot un polític mutilar les demandes
de l'opinió sense que ella l'aba-ndoni,
la vida pren venjança de tot empetiti
rnent, de tota lirnitació. La superioritat
de la política de la Lliga van segu
rarnent en aquest fet de no fer vida de
fensiva, de no defugir les canviants. La
ra.6 de no haver en Maura remogut a
questes qüestions la cerca en Maura en
rnenys distret de la

Març 1913

desig de governar arnb el placet del
partit liberal, pero precisament trobant
son
se

Maura

en

a

l'oposició,

sense

resDon

sabilitats immediates 1 amb el deure irr
periós de parlar. Aleshores és quan se
ha corregut de centre a dreta i s'es tro
bat en la soletat deis darrers díes; mala
concellera de resolucions amb viato que

l'oDi
a l'allunyament paulatí de
ampla accepció conservadora, ha
de matar el valor d'en N'aura cOrn

unides
nió
vía

en

deixar-li un -I valor única
resistencia. I aixo és peri
llós. El Rei i el país així han fallat.
afirmació
ment

per

corn a

REVENTOS

periodista,4naurista,

el retorn. Canviaren l'opinió
d'en Maura la conversa amb el Rei tingu-'
da el 4 de Gener, la -petició unánim del
Dartit. Prescindim del carácter d'irnpo
sició que en els prirners mornents de la

justificar

De cám

paden Ifist-ába12

se

els beni denats

a

elfi ala

e1donatax1.
seas

Lills(1)

renuncia
Maura
aquest
Si alió
no; rés

d'actes tingué l'acció d'en
En l'entre-vista amb el Rei o
oferí a en Maura el poder o no.
primer, calía acceptar-lo; si,
havía canviat, ho val dirho que

M'aura

en

és

superior

retirada estéril per

sa

son

a

massa

temps,

tara.,

no

perqué l'apassionament, l'iberisme de
la política espanyola, la facció latent
en
nostra vida augmentada Del pro

religiós

i el Das de la democracia
liberal a la democracia social, han con
vertida l'obra de salut; essencialment
nacional i per tant políticam.ent central
den Maura en una obra partidista de
dreta. AixO fa que el polític conserva
dor es vegi obligat a eliminar-se no per
salvar el país al qual espera la catástrofe
necessaria, i gaire bé, en concepte de l'ar
ticulista .saludable, sinó per evitar les
blema

del daltabaix-',:_per
cataclisme.
Salvant aquest últim /atiguillo, el .fet

violencies estérils

"

simplificar

el

de que. l'obra d'en Maura sha fet dreta
quan havía de ser centre, és veritat, pero
una acusació formidable con
Maura rnateix. Es un cárrec que
de terrips li hem forrnulat els naciona
listes catalans l'ausencia d'hurnanitat,
el tancarnent doctrinan i de la seva ac
ció. Cloent els ulls als 'problemes no se
aclara la vida: utilitzar homes

és

enserns

tra

en

Vetaqui

un

fet:

En

capítols,

fou

a Erneri, amb la condició
que l'havíen de succeir en ella els fills
naixedors de son matrimoni.
Emeri tingué quatre fills, i al morir

feta donació

instituí hereu

seu

universal

a son

fill

gran. Aquest fet hereu, volgué també
succeir-lo en els béns que integraven la
donació dita, i els seus gerrnans no se
hi avingueren.
Se defensava el gran, dient que la do
nado feta a Emeri i als seus fiiTs fou fe
ta a aquests no com a fills, sino com a
hereus del seu pare, ja quels béns eren
béns lliures, i en conseqüencia, no hi
havía, com per exemple en els béns vin
culats o feudals, alguna circumstancia
que fes interpretar la voluntat del cau
sant en un sentit determinat; que, ade
mes, així comla viuda que ha de reser
var
els béns que tenía de son primer
marit, per als fills d•ell haguts, pot lliu
rament donar-los a un, o repartir-los
entre tots o varis, així el donatari gra
vat a favor deis seus fills, podía donar
els béns a un o a varis a son gust i vo
luntat, i que, en conseqüencia, essent
(I)
divilim
na

Forma part

del 'libre

dra.parició

"Questions
(14 doctri
iarnb notes de jurís

4,,,nirtent

estudiades segons Nostre Dret i eztractades".

civil

de les obres de

Drudwzia catalana.)

_

reguera

ertracta.d.a

ell cridat hereu, no hi ha dubte que a
dl els béns podíen i devíen passar:
mólt més tenint en compte que consti
tuíen dits béns un patrirnoni ja pervin
gut deis avis, sla de suposar, que aixís
el donant com el- testador lo que volgue
ren

amb

fou

conservar-lo

no

destroçar-lo

particions.

I en aquest sentit s'incluía molt a fa
llar la qüestió el Tribunal, mes reco
neixent que'l cas era mólt dubtós, la re
solgué, no resmenys amb criteri contra
ri, o Sigui estatuint que tots els fills de
Emeri s'havien de considerar cridats a
la donació i teníen els béns iguals drets,
Dérqu.é entre les descissions de Geroni
Dalmau (I) se' n trobá una que així re
solía una qüestió símil, i s'averigua que
amb anterioritat se'n havíen fallat mol
tes pel prOpi Tribunal amb semblant
criteri (2).

(I) Geroni Dalmau, jurisconsult catalá ;del
segle XVI, les quals obres schan perdut. 17011
(2) Coca s1ba fet notar al -tractar,; de la
Qüestió LVII, en aquesta materia hi ha entre
els autors una completa disparitat de ericen.
No's pot, en efecte, negar -quesi hi ha baix
el punt de vista de l'estricte dret raons per sos
el criteri de que'l donatari amb obligació
de passar els béns -als fills, no pot escullir en
tre ells sinó que'ls
ha d'instittiir a tots en els
bens .donats, en canvi, s'haura de regonébrer

„ten-ir

15març1913
que

conclusió contradiu tot l'espedt
institucions familiars nostres, quina ten

aqueixa

de les

sules de l'heretament que no havía vist encara,
1 que després de meditar-ho molt, cregué que
devíen interpretar-se en sentit molt divers del
que li donava l'advocat de l`b_ereva: per quina
raó, fet l'estudi, contestá a l'advocat citat, que
desistía de les seves pretensionsi que, en canvi,
demanava a Phereva la meitat de l'herencia
perqué creia que'l donatari no tenía el dret de
fer parts desiguals deis béns donats, ni escullir
a un o varis fills, sinó
que a go que l'obligava
la cláusula era a deixar-los a tots parts íguals.
L'advocat contrari
refutá. leinterpretacié,
1. per apoiar la seva, invocá el testimoni de
Cáncer 1 les raons per aquest aduídes en favor
del seu criteri: aquest parer Ii feu tant pes a
Fontanella que no's decidí a fer-se fort en les
seves
pretensions, i per aclarir la qüestió, se
decidí a escriure en só de consulta integerri
mum iliim mru,m
Antonius aiva, al juris
con.sult Oliva, qui 11 contesta que la seva inter
pretació era la més justa 1 Pacceptada pel

ben franca és la de concentrar els béns
sol, a qui al donar el carácter d'
oblig-acions
hereu, imposa les greus i paternals
!nherents an aquesta condició.

dencia
eu

irá. d'un

s'ocupa especialment d'aquesta
Resolu,tionu-m, re
qu"estió en el set' Variarum
soltament sosté la Ilibertat d'eiecció del donata
legitimaris deis altres fills
ri salvant els drets a 193 del Cap. VIII, Part
núms.
Tot
Al
seus.

qui

Cáncer,

pregunta concretament: den el fill
els béns donats pel pare per igual
els seus fills, o pot fer elecció i escullir
a tots
un?
i amb tot i saber que hi ha Sentencies
a
ne
la necessitat de la distribució,
sostenen
que
al donatari 1-a ilibertat
opina que regoneixe's
dita, apoiant-se en el pensament fonamental de
que no's pot adolece l'idea de queq donador
volgué trocejar i esquarterar el seu patri

primera,
distribuir

se

,' moni.
Es,

xic violent acceptar un
un
contradiu completament amb to
l'organització familiar catalana: i si, segons
ta
seus
diu Peguera, el Tribunal, am.b tot i els
dubtes, se resolgué per la negativa atenent a
per ella, pot invo
que Jeroni Dalmau opinava
l'autoritat de Marquilles qui
car-se en canvi
De Intestatis (ConsIttu
al comentar
cions de Catalu,ny.z. Libre IV. Tít. XI-2 Vo
sosté l'afirmativa. Cáncer referma
ium 3.er)
al Llibre III, cap. VII,
les seves afirmacions

efecte,

en

principi que's

I'Lisatge

-

número 23.

També invoca Cáncer en les edicions últi
Fe
de la seva obra el testimoni de Miguel
III, cap. 319 de
rrer, qui ea efecte a la part
les seves Observancies, que és el citat, s'ocu
pa de l'interpretació d'una cláusula fidei-co
missaria que té relació amb la qüestió debatu
mes

-

da; peró

precís regoneixer que la reso
pot aplicar-se sois per analogía al

que

és

lució d'ella
una gran dife
cas deba.tut. 1-11 ha entre% dos
rencia, i és que en el comentat per Pegu_era el
donador no dona cap indici sobre si ha d'ésser
succeeixin al donatari, i en el
un o tots els qui
de Miguel Ferrer el donador faculta al donata
ri per que fassi hereu deis béns donats a al

gún

deis

En
rrer

seus
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Tribunal.
Allavors

es decidí a entaular la
i a 6 de Mars de 160 r
fou fallada per Sentencia en que Ji donava la
raó, neg,ant al donatari el dret d'escullir; Sen
tencia, que fou apel.lada i confirmada a 5 de
juliol de 1604.
Cita, además, Fontanella altra Sentencia en
igual sentit de fetx2. 16 d'octubre de 1595, en
el plet entre Jaume Fábregas 1 Joan Mas; i una
de mes antiga entreqs g,ermans BerntMiqueI
Boixadors. Més, Ilealment fa notar -al citar
aquesta última, que'l Tribunal se dividí 1 els
vots d'ell se separaren en tres parers diversos:
un d'ells sostenía que tots els fills b.avien d'en
trar 1 amb igualtat de parts; altre, que el pare
donatari tenía l'oblig-ació de deixar-ho als fills,
peró arnb el dret d'escullir d'entre ells a aquel'
quí millor Ii semblés; i el tercer, que sil pare
podía dexar-ho a un sol fill, no resmenys no
tenía el dret d'escullir-lo, sinó que havía d'ésser
precisament el més gran l'escullit. D'aquests
tres parers el primer fou el que tingué majoría
de vots, i per aixó la Sentencia sostinguél
criteri prohibitiu.
Aquesta Sentencia fou com indica també

Fontanella

qüestió judicialnnent,

Rontanella, la que enfoca definitivament el cri
teri del Tribunal, que aban.s no era ben deci
dit, 1 podría r_nolt bé ésser que expliqués el
perqué predominá finalment un criteri que, al
cap 1 a la fi, com diu molt bé Cá.ncer, esta en
pugna amb l'esperit

de

nostra

constitució fa

Probablement la resolució d'aquesta qüestió
senda prohibitiu obeeix, sinó en tot, en una
gran part a circumstancies en el fons externes
en efecte, com diu
a la qüestió mateixa. Noti's
en

Peguera, que al
nal, amb tot i

fallar el cas debatut el Tribu
els precedents que hl havía,
dubtá molt abans d'inclinar-se a prohibir el
dret d'elecció: jurisconsults tant emin.ents com
Marquilles 1 Cáncer no sois l'accepten, sinó que
resoltatnent el defensen , i el propi Fontanella,
amb tot 1 el paper que en el plet representava,
decantar-se per dl sol cap a la
a
no s'atreví
doctrina contraria. Els antecedents del cas van
que
a remontar-se a aquella Sentencia antiga
*Pontanella cita, amb la qual s'acabaq plet en
treqs g-,ermans Bernat i Miguel Boixadors; pel
que's ven, probablement aquesta és la que
sentá. jurisprudencia; 1 si és així, cal fixar-se en
el detall interessantíssim que la majoría del
Tribunal no solament no acceptava la prohibi
ció' sinó que resoltament s'oposa a ella. Re
cordi's com els parers eren dividits: mis opina
ven que'l pare tenía el dret de deixar els béns a
un sol fill, escullint d'entre els seas al que l'hi
plagues; altres, que el pare tenía el dret de
deixar els béns a un sol fill, peró aquest havía
d'ésser el gran; i finalment altres, que no tenía
el dret de deixar-los a un fill (o varis d'ells),
sinó que forgosament n'havía de fer parts
iguais per a tots: "no es pot dir dones que la
divergencia deis prim_ers en un detall a la fi se
cundad, dóna circumstancialment majoría a la
doctrina prohibicionista, i que l'existencia d.'
aquest precedent engendrá un estil de judicar
que aná consag-rant, pel pes gairebé de la

inercia,
del

una

nostre

doctrina

Dret i al

F.

tant

contraria a
del poble?

l'espera

costutn

MASPONS 1 ANGL-4SELL

fills.

realitat, aquest cas citat per Miguel Fe
és bou xic diferent, perque en essencia

redueix a si el donatari qui pot escullir
hereu entreqs seus o deixar l'herencia a
aquell que li plagui, s'entén que ha fet ús del
un
que després re
seu dret o no, escullint a
sulta que ha premort.
Fontanella (De Pactis Nuptialibus, Cap. IV,
glos. IX, P. i, n.05 7 i 8) fa constar que el Tri
bunal dubtá bastant abans de decantar-se a la
solució de prohibir al donatari el dret d'elegir
a un hereu
o
Inés d'un, que pel cas és igual,
confirmant el que ja din Peg-uera a l'indicar el
pes que feien en Pánim deis doctors que el
componíen, els raonaments aduits a favor de
se

la ilibertat d'elecció.
Din Fontanella, que un olotí_feu donació
fill amb motiu del seu matrim.oni, i en ella
hi posa(1 pacte de que l'havien d'heretar en
els béns els seus fills: el donatari tingué dues
filies, i ordena la seva successió fent hereva a
una, i deixant uns Ileg-ats a l'altra.
Succeí després, que l'hereva demorava in
degudament el -pago deis Ilegats, i Fontanella
-fou consultat per la ileg-,ataria com a advocat:
desitjant evitar plets i enquimeraments entre
les g-ermanes, s'avistá amb Padvocat de l'he
reva vivo summo ingenio et magna doctrina
1 aquest nega la legitimitat del s Ile
gats, dient que'l donador havía establert queqs
béns fossin b_eretats pels fills, que'l donatari
en ús del dret que
aqueiYa cláusula li donava,
havía escullit per hereva a una filia, 1 que, en
•canvi, lo que no podía fer era distreure part
de l'herencia i ordenar amb ella Ilegats, perque
amb semblant ordenació faltava a l'establert
a la
cláusula; que, per lo tant, els liegats a

F.i
Quelcom de tant migrat com una ga
zetilla ha inspirat unarticle i aquest ar
comentan, en una nit quasi de
Tot plegat és inconsistent,
tant inconsistent que pot convertir-se

ticle

un

primavera.
en una

crónica.

7,:seu

-

Prealito,

l'altra

germena devfen considerar-se imprq
-

cedents.
Din Fontanella que

testació,

se

un article parisí:
Joan-Pere Brisset acaba d'ésser elegit

Heusaquí
«

pensadors,

príncep dels

cents yots contra .una

per

dos

vora

cinquantena

levé, etc.!

_
_

Aixó ens ha portat la publicació d'un
!libre de joan-Pene Brisset. Es j'iteres
sant,- estudiar i jutjar el. que volen..,aquei
-principats -litera
xa mena d'eleccionS a

vista

vegé impulsat

a

d'aquesta

con

estudiar les clán

_

,

.0

la paraula humana, aras preté expli
ca'-še la formaciÓ de la terna 1 del. cel.

Ve a esSer c-om una
sitor de música. En

de descompo
l'espai de dues cen
tes planes no fá. rnés que descornpondre,
liren, per exemple, el mot poussin,
mena

ell iii troba la sil.laba sein i con'clou,
seriament
que al formarse el mon, el
ris.
diuen:
..pollet-Vt.oussiii)
se nodría del pit (sein)
Quan els profeSSionals ens
nosaltre
dé
la
lloca
,(p.-.68).
.Aixoes.un verita
«I-.i.eUs-aquí al nostr&prín.cepr»,
Es,
ble
i
prodigiós
raig
de Ilum caig-ut ino
inclinérn respectuosament
ens
pinadarnent
sobre
rorígen
de les espe
doncs, arnb un sentiment de reverencia
.

en

que

/l'ha obtingut, enBergson i.d'altres que
s'han repartit entre cancii-d-ats sens im
portancia, coM Boutroux, France,. Pain

i de veneració que he Ilegit «Els Orígens
Hurnans» de joan-Pene Brisset, príncep
deis pensadors.
En Brisset es conscient de la séva dig
nitat. Declara que es «protegit de Deu
tot poder6s» i que una revelació divina
li dicta les seves pensades aclaparado
res, sota'l pés de les quals els altres fi
16sops resten en confusió Les seves me
ditacions el porten a «un pregón cucan
tament» diu ell. Provém de seguir-lo.
La doctrina del príncep dels pensa
dors es séntilia. DescomPósa -els sóns de

en

_

142
cies! Per si aixó no fos prou les emprén
amb el mot séant. En Littré ens ensenya
que

caure

caure

(séant) vol dir
descomposém el
l'epítet atribuit gene

cible

acceptació humil de certs camins
afressats, repugnen a la altivesa i a la
peresa de la raça. Cada espanyol
creu ésser genial
i cada un d'aquests
genis está. conyençutd'inventar l'univers:

es

(una rodella). Heus.-aquí

passions efectives!
Ja veieu arnb quina facilitat,
joan
tota la síntesi d.?.. les

la Ilástim.a és que no fan sino dir vulga
ritats a.mb veu encarcarada.
No-es pot ésser genial se-nse hurnilitat.
Més: la genialitat es fins i tot inconscient.
La recerca penosa, repetida,- d'un truc
-divertit o facilme-nt astorador és treball

en

-

Pere .13risset, príncep deis pensadors,
s'eleva vers les idees generals...
La'sonoritat de les síl-labes li sugereix
curioses analogíes. Eh assocía. en un
aplec tals mots com satan, scttyre i sab

bat, i tot seguit exclama, com inspirat
d'un Esperit superior: (( Quand ca tencl,
ca tire et ca bah) (p.
aixó a la cua del

14.1),

es poloresa mental, dura, impla
cable, escalent en paisátges de pols

-de cinia,

aludint amb

crúa i de Ilum

diable, estirada pels

com jo, sincera
ment--;que Catalunya comença una ho
ra dé sabiesa. Peróning-ú judiqui que
és acabada
l'era deis extravágants,
-dels-pensadors sense _cap ni centener,

En- joan-Pere Brisset, príncep deis
pensadors no deixa mai de pensar. Les
son

objecte de profon

des meditacion.s. Troba que «parlen la
seva llengua». En llurs exclamacions hi
ha sabut distingir el mot Coaque, que
vol dir: «quoi que tu veux?» i el mot Ke
kéte, que conté el terme quete i que es,
segons diu
en

poéticament,

les prades
Una de les

«un

crit

d'amo.

deis

r

coses

el- cornentari:

Aquest pensador,' tant-se-val si vol
ésser profond com si vol •fer riure, des
cobre una de les mésdoloroses anormali
tat's humanes: la malaltía que s'ano
mena hipertrofia del ingeni. Ha deseó-bert una traça pueril: vetaquí la raó de
la seva,elcistencia. El temperament és el
mateix; si -es --fan capaletes: dé paper
bristal, conceptes a la Pian-eta -deis mo
ralistes barróCs de la Esbanya. tradicio
nal, «colmo-s» a la guiáa deis' jóvens
•ocurrents, drames en vers d'aquests
qué are en diem poétics o política cas
tellana. A Espanya, tothom s'asem
bla, en la hipertrofia ingeniosa, al rei
penáadors elegit a França per
aquell public de espanyols honoraris que
existeix —al costat d'altres públics— en
deis

concu

de tota aquesta gent de farsa,
inversemblança, d'un humorisme

complet,
de

involuntari i patétic.
Encara podém recullir noms de sabis
com aquest sabi proclamat a França rei

filosops: els uns son saur íns de ca
d'aigua fabulosos-, els altres crítics

deis
bals

dediquen

a la prosa
poética,
candidatures dissi
dents-, els altres mestres sobtats de
l'idioma. que escriuen seguits d'articles
en favor de les Andorres
ortográfiques,
els altres poetes refinats d'aquests que

d'art que
els altres

es

autors de

saben

quan es lícit el diftong. els
biliosos
altres
de penya d'Ateneu que
cada tia -es dediquen a la truculencia,
pintoresca deis vers esperits emanci
pats... I tants i tants altres corn ne
manquen per completar la mascarada
del ingeni. I tots aquests poden trobar
un centenar de vote que els faci Reis de
qualsevol cosa. Ai del pais, ai de l'época
no

-

,en

vol

la

qual

cosa

és pugui ésser rei de
per votació!

polític

-

a

l'Ajuntament

Contra la solueió del problema d'abastiment d'aigiles patrocinada per 11-lustres patrieis, defensada a les admirables conferencies den Sedó i Fargas, i acceptada per l'Ajun_tarctent, s'ha alçat una campanya repugnant per la jussanía 1 la roinesa deis medis
adoptats, una campanya on ele vells tracassats cercaren llurtant eobejat estiuet de Sant
Martí, els dissidents professionals la satisfaeCió de llur vana irascibilitat, i els ign.orants crónies—que. no tenint cap valor personal cerquen un valor de represen.tació del
veInat de Bar.elona—el goig- d'u.ua estufada Promenfa. Afegiu. algún altre comparsa
a la trista mascarada anti-civil; un aristocrata pontifici que es fa revolucionani a
imitació den /Laura, un periodista a sou d'una

vetaquí

un

L'Ibadal

Doncs,_ indiscutiblement des

-

deis
programa

Març 1913

FERRÁN

DE

qualse

BARNOLA...

Informad()

flprides».

cendim de la granota i no del mico...
Heus-aquí en Darwin anul.lat per en
joan-Pere Brisset, príncep deis pensa
dors.»
I

arbitristes espontanis,

: rrentsle café amb

que xoquen més a en
Joan-Pere Brisset, príncep deis- pensa
dors, es l'analogía que troba entre la
granota i Phome:
ulls, llur es
guard —.diu—son semblants als nosfreá.
Tenen un estómac que les Coloca molt
per damunt deis peixos, de les serps i
"deis aucells. Aqueix estómac es senyal
incontestable d'una perfecció futura. Fi
nalment, la gran.ota pot fumar, com l'ho
me». No trobeu en aixó últim
quelcóm
de categóric? El mico no fuma, la gra
nota sí.

ardent.

Ens

condamnats.

granotes per eh l

verament

la

ralment a les dones, trobarém séant-cible.
ReSultat, que, per eh, el séant de la dona
una

civilitzats.

La
observació senzilla de les coses, la expe
rimentació repetida i segura, Paport de
raonamént i proves, la fé en el treball,

sobre'l sient
es

paisos

tots els

assentat. Peró si

mot sensible que

es
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empresa

despitada

mista que descompta

o

son

algún jove econofraCas en resdeve-

nir amb la desesperació frenética crun.a solterma; i tindrem tota la gamma de la protesta.

,Perb a la, Junta Municipal:de Vocals As
soeiats ha triorafat el recte parer, si pot enper parer ço que gairebé no és rals
que "recOneixement d'un estat, i corólarls
-estrictes d'aquest reconeizement; Ele senyors Abadal i L'ahí, leaders integérrims

_tendre's

ALTES

d'enti.etemps

ilegítima, a.rab esforç inlaçable del
Barcelona. En aquellos sessions
abun.doses, plenes de molesties, de diploma
cies burdes, d'actituts incongruen.ts, men
causa

seu amor a

tres els elements conservadors amenaQaven
gairebé amb les barricades, i botiguers mal
aconsellats es tancaven en la closca de les
botigues, i certs diaris menaven una campa
nya que semblava de chantage, l'Abadal
sense témer la impopularitat, desafiant la

amenna d'una ignorancia gregaria, refer
.m..1 son títol de gran patrici, i asseg-urá la
'higiene i la gracia de la Ciutat
Merescudíssina és l'hornenatge que, a pro:
posta d en Gambó la Lliga Regionalista 1-1
dedica: i siguin aquestes ratlles testimoní
fervent de l'adhesió de nostra, Joventut na
clonalista a l'Abadal: prou que eh l sab cona
té en aqueix esto! amics 1 admiradors de
senapre que veneren ea patriótica itoblesa in
'defieient, serápre lluminosa d'exemplaritát.
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NOVETATS

I estiu de les raes
-

-

amb la claretat i precisió de la seva elo
qüeneia; soStenint davant la rierada térbola
de 1' insult í la injuria, la serenitat de la

lit A E ti R O P Elk

.Sastrería
to
• I

regionalistes i esquerrans al
Municipi, han fet triomfar d'un.a guisa esclatant el dictamen de la Comissió d'Aigiies;
i sobretot el Sr. Abadal, altissim prestigi
bareeloní, l'avalá amb el crédit imraaculat
de son nona, amb la videncia de son talent,
deis elements

••

inaportants fá.briques

EC011-0MIA

PREu

'-

Març 1913

Le5eEeeegen1

CATALUNVA

dell

dP,,,Lmencle

passat tingneren lloc les
per la ren.ovació de la meitat deis

El diumenge

eieeeions

eossos provincials.
molt curiosa la distribució de les forces
vetas-rts, sobretot en relació a les al-liances
eleccions passades s'aren concerta
ue en
entre l'anornenada Coalíció de les dre
«Lliga regionalista». Posada tarabé
tes 1 la

les

a.questa aleliança, esdevingueren divergen

cies entre'ls elements que formaren la Coa
iien5 de dretes, pretenent tradicionalistes
conservadors—aquests darrers apoiats pel
«Comité da Defensa Sacial» i els integristes,
—que fos del seus el candidat que amb dos
havía'd'integrar la candidatura.
de la Lliga
Subjectada la qüestió al concell del prelat
barceloní, aquest decidí la qüestió a favor
dina persona independent en política qui
fos ben vista per tots els elements eolicio
nats; paró naentres els tradicionallstes acata.
quedaren a la banda
ren tal decisió, es
conservadora com_itistes 1 integristes, la
qual cosa don á per resultat la presentació
d'una candidatura integrada am_b el nom
d'un ex-regidor conservador, un tradiciona
lista escaducer, í un deis m_ateixos que figu.rayen en la candidatura de la Lliga, que's
llençava sola aquesta vegada a la imita,
mentres els tradicionalistas acordaren la

retracció.
Per altra banda, el partit radical havía,
somn_iat una unió d'esquerres Per o posar al
bloc dretes-Lliga, paró els resultats foren
una acceptació del convit per part deis refor
mistas, contestada arab un. gracias, seh',or
elefante, (autentic) den L,erroux, i un refús
de la U. F. N. R., que si per una part vela la
seva afinitat
amb els radicals per raó de

República, hi trobava en canvi una massa
marcada disparitat per raó de catalanisme i
Mancomunitaf.
En tal estat d'organització, vinsgué el día
de la lluita en la qua' es disputave-n la vic
toria tres gru.ps de forces combatents amb
veritable importancia numérica, puix el
paper poc airós de la coalició comi-integro
conservadora estava descomptat.
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bre la candidatura radical. La Lliga obtin
gu_é sobre la de U. F. N. R., una m abría de
1200 vots, sense comptar l'aument de m.és de
mil del senyor Isamat sobre'ls seus com
panys, a causa del trae adoptat Deis de la
coalició dretística.
Els resultats deis altres districtes provin
cial son eis següen.ts:

conservador;

De Valls, tradicionalista; Ferrer i Bárbara,
liberal 1 Marfá, conservador.

Manresa-Berga: A-badal, regionalista;
nores,

regionalista; Borrás,

Mi
conservador i

Roma, tradicionalista.

Vie-Granollers: Prat de la Riba, regiona
lista; Fages, regionalista; Pencas, tradicio
nalista 1 Bosch, liberal.
Com a consecuencia d'aquestes eleccions,
la Diputació de Barcelona queda constituí
da en la següent forma: 14 regionalistas, 4
radicals, 5 lliberals, 2 reformistes, 3 esque

so

inoblidable.

Recorda en primer terma el crítie, l'article
que dedicá al llibre «Torment-Froment» del
propi autor, i després d'elogiar la plastici
tat i el pregón sentit espiritual desbordant
deis «Poemas del Port», din que en Amor
-

,

Senyor shi

retroben totes les anterior eral
qualitats del poeta, accentuades enca
ra, de tal manera que permeten fer conei
xença amb el més original entre els -poetas
catala,ns d'avui.
Analitza, tot seguit M. Robla el pregón
sentit catalá, de la psicología poetica d'Amor
Senyor i la força, i perennitat d'accent amb
que la exaltació passional hi és definida,aca
bant l'article amb aquestes para-ales:
«El senyor López-Picó s'atança decidida
rnsant al mestre Auzias March,tal com aqueix
continuava, l'obra del Dant. La condensació
sobirana de forma i de pen.sament a la qual
nostre jove poeta és arribat, el coleloquen
sense réplica en.tre'ls mestres de Pantiga i
la nova poesía catalana. Amb més certesa
que a l'aparició de son primer recu.11, salu
dem avai en ell un. par clássic».
Els que tenia el goig de figurar en l'esto'
dels admiradors den Lo pez Picó, no podeM
nienys de felicitar-nos per aquestes paraules
lapidaries, -aparegudes en el Mercare, so
bretot en un instan_t com aqu.est, en que
realment es fela necessaria la con.s_agració
d'un poeta al qual escaigui donar sobirana
n3_en.t tot nostre esperit en la selecció de
nostre verb.

-nacional ista.

ments

Valls Montblanc: Josep Mestres, Matías
Guarro i Artemf Padró, republicans; 1 Esta
nislau Tell, 'liberal.
Reas: Miguel Almibau, Antoni Borrell i
Sagrafies 1 Ramón Vidiella, de la coalició
anti-lerroaxista; 1 Antoni Estivill, refor
mista.

Granclesa: Compte, 'liberal.
Balagu_er: Novel' Borrás, demócrata; Sol
Mestre, 'liberal; Canela Cots, conservador i
Joan Cabecerán, republicá nacionalista.
Cervera Solson-a: Ramón Rin, republicá,
nacionalista; Manuel Florensa, demócrata;
Salvador Montiu, conservador; Francisco

Matas, republicans.

tot

com.

Tarragona-Vendrell: G-aasch i Robusté,
lliberal; Palau_ i Mané, conservador; Josep
Fortuny, representant de les Cambres A_grl
coles i Folch 1 Andreu, republicá federal

guanyadora de la minoría per pocs vots

a

sideracions.
Entre els 'libres que l'ocupen recordem el
de crítica literaria catalana d'en Montolia,
Les hores d` A.T1207' serenes den Pera Coronal
nas i Amos', SerGyOr den López Picó,
Eras és grat extractar Particle del «Mer
cure» en
la pare que fa referencia al nou
'libre de nostre antic company, tant gloriós

rrans, 4 tradicionalistas i 4 conservadors
Per les alzas Diputacións catalanes han
sigut elegits els següents diputats.

tof favorable a Barcelona,
Catalunya,, per la causa de la
Mancomunitat Catalana, que es pot dir que
era la bandera
d'aquestes eleccions, fou
n'ayer sortit elegits pel districte primer
provincial de la capital els senyers Puig i
Cada,falch, Verda,g-uer i Callís, Isamat i Bas
tardas, de la candidatura de la Lliga els
tres prim_ers i el darrer de la U. P. N. R.

El resultat, del

el "Marcure"
-

Sabadell-Tarrasa: Sampere, regionalista;
conservador; Alegre, liberal i Sala,
federal.

Arenys-Mataró: Bartrina,

en,

Generalraent, en els jadicis dels boas ea
talanbfils sobre hornos í coses de Catalun.ya
resplendelx, com és natural, rnés bona yo
lu_ntat que perspicacia; generalme,nt els nos
tres anales Ilunyans es limiten a repetir els
judicis de qualque conegat seu de Cata
lun.ya Alzó abunda en nostres ternos que
es caracteritzen,
entre altres coses, per un
ver conrea del catalan_bfil. Peró, és ciar que
hi han excepcions, i catalanófils admirables,
1 algún_ tan.t 11-lustre eOra el senyor Marcel
Robín, eolelaborador del Mercare de France
on parla de Lletres Iberiques.
En son da,rrer article, el Sr. R.obin s'ocupa
de diferents 'libres catalan.s, després d'un.
petit prefaci que ens sem_bla una equivoca
ció gairebé incomprensible en persona de la,
acuitat i el bon seny natural del collabora
dor del Me,reure. Peró fins en aquest petit
prefaci cal agrair-li l'amor .a la literatura
catalana que inspira les seves errades con

Barata,

Montan.yá, regionalista.
S'en d'Urgell-Sort: Rovira Ag-elef, liberal;
Sibibis Fort, demócrata; J. I- de Llorens,
regionalista; i Aunós Can.
-Pligueres: Caries Jordá, regionalista; Enai
11 Garrig,a, liberal; Llnis Pons, jaumista;
Martí Inglés, federal.
Santa Colorna de Farnés: Plus Cabanas,
regionalista; Frederic Frigola, republica;
Francisco Carbó, conservador.
La Bisbale Bonaventura Sabater, regio
nalista; Josep Irla, Vicens Folgado i Miguel
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