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Hi ha una ciutat de Catalunya que és
de-les més belles ciutats arqueoló
giques del món; sotmesa, peró, a l'inju
ria de tristos esdeveniments i a l'impía
negligencia de sos fills, s'extenúa, per
dir-ho així, en cadira reial. 1 cm recordo

és la rodella d'una obsessió industrial, i
sobretot quan s'eleva a la categoría de
simbol puríssim de leesperit d'un diari.
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Fora curiós seguir

prerasce

—

cada sessió no parla sino d'aliar d'Ateneu, de poeta a socioleg, de dra
el cementiri.—
maturg a politic o de 'politic a' filosop,
Aquest lema d'un Ajuntarnent pot es- llavores se'l declaravá il*lustre,'reputació
ser també el lema d'un diari.
Qué
joia escullida del 'patrimoni
porten a la gent que no més viu de laPmental de la raea. Quan la institució
mort, i de la neutralitat, que és pitjor „ís`era viciada, i se la veia destruida 'per
que la rnort, les coses vives, les coses fla esclerosi reglamentarla, convertida la
que són, i les més essencials: les que enantiga arnbició generosa en escambell de
cara no són i es daleixen per viure? Hi
j'oyes que es volefi dar a coneixer o ráfeC
ha gent per la qual no mes la mort és
d'uns quants vells que, soplujant-sehi, es
i
assenyada.
Hi
ha
una
premsa,
conorten. de Ilur fracás tot dedarant (pie
decent
part
de
la
premsa
barcelonina;
que
s'acaba el món, Ilavores aquesta institu
una
excluáivarnent
dels
trafecs
de
la
ció era declarada honor pairal, espill de
viu
en
primer
lloc
un
costum
barcedecorurn, deu de civilització.... Doncs,
mort:
d'automamalaventurat,
una
mena
en bornes, idees i institucions la mise
loní
centra_litza
social
que
hi
les
esqueria
de la rnort esdevé, a l'esguard d'a
tisme
propi
quests
funeraries,
els
dona
un
posat
periódics, un títol, un aval; i; per
les
amb el Ilenguatge mesurat de
manera
no
tin_drien:
en
parlar
que d'altra
gent
que
mai no ha capit el corrent
lloc
la
por
a
les
realitats
nosegón
rnagnífic de la energía del món, una
ves
que, corn les criatures, vénen a la
GARANTÍA.
aun' cridant a Ilur guisa, els fá. viure de
Aixamplem el cementiri! Que hi fa la'
tópics, de pedanteria, de idioma postig,
de
tots
els
andanIluita
per l'esdeveniment de la justicia,
ideals
caducats,
de
la formosor d'una espontaneitat nacto
vells duna rnort sumptuosa... i ben pagada, perqué els innombrables egoistes nal, el clam d'una indignació profética,
la injoncció inevitable de l'esperit? Tot
del món, tots suscriptors de diaris sen.aixó, segons el parer de la premsa de la
satá, tenen per lema aquelles paraumort, és sediciós, entrebanca, és una
les farnoses: —El nostre mal no vol socaboria, una caneó enfadosa. No hi ha
roli.
La esquela, doncs, honesta en sí, con"
més bell programa que l'esser ben rnorts
diría un rnoralista,esdevé impúdica (luan i ben neutres per aquesta gentqui,no en s
que

a

im-ksagrada,

3nforrnació

«Mu.seum

Enrique Dieste.
—

ve

—

La revista

Las bellas mentes de

Un ciclo de cultura

en

Catalufia.—D.

aquí.
Este

Sunyol i Casóliva.

•

-

VES 111WEI'Cln`lrs.k..M1'
Es suplica als Srs. Suscriptors de CA
TALUNYA que estiguin encara en deseo
bert arnb l'A.drolnistració, que procurin
posar-se al

corren

ta

fi d'evitar rnolesties

innecessaries
,

de reclamacions, avisos
de gir, etc. Com a formes molt avinents
de pagarnent senyalem la librança, el

giro postal, els segells.
Adernés, tingui's present, que la sus
eripció anyal és daes pessetes méS ba
rata que la
trimestral

o

periódics

-

aixamplant

a

aquests

la éVolució de totes les coses
nostres que han tingut historia. Quan nai
que una vegada, essent jo en aquella
xíen se les ha desconegudes;quan triom
nobilíssima ciutat, em deja una dama
faven se les ha atacades; quan moden o
molt assabernada que n'era fila: —La
millor, quan eren ben mortes, llavores
nostra gent, deserta; s'enfondren les ca-mentraven en el Panteon de la celebritat.
ses de mes nobilitat i riquesa, les
la idea s'era empetitida, vulgarit
fries s'enguníen en estrets carrera-nys izada, feta ridícola, cantada pels cel
la :riostra ciutat ni és tantsols la capitalberts, Ilavores se la trobava feconda,
del nostre camp. 1 al enserns que la ciu- útil, dignament sollevadora de la pa
tat es migra, el nostre Ajuntament, amb
tria. Quan l'home es mostraya encarca
una persistencia fatídica; fa anys i anys
rat î havía degenerat de savi a president

indus-11Quan

Conferencia de D. Jaurne Carn_er.—Voldriem
convencels bonament.
Conferencies de
Dret Mercantil.

Impromptu

en

necrófags

semestral.
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lassem de repetir-ho,
vents el mateix

la gent

té

tanyada triomfal.
essent impossible que cap primavera els
des-vetlli,
palplanten cada vegada

davant deis vi

cal
I és que endevinen que la vida
creixent del Doble sera la mort per ells:
i com el Wagner del poema Goethia es
senten neguitosos contra la, Pasqua;
davant d'un Excelsior, són capaços
com

contra-la

nia

esglai melodrarnatic que
experimenta davant dels

nova

es

més negres, dins l'horabaixa fatídica i
llepiçosa, en aquel' mol' d'on parteix la
barca de Caron..

morts.

Aquells sermons de quaresma ens
feien sentir contents al nostre lloc, ens
obrien els ulls a les belleses de la natu
ra que va també cap a Déu i ens hL en_
camina. I encara ens deixaven al confi

del horitzó una portalada 'luminosa
oberta cap al Déu infinit. I també adins
nostre

d'exclámar: Candidatura AdMinistrati
va!, o qualsevol altra fórmula de rancu

El milior Café 6s el torrefacto de La Es
trella

Carnae, (Davant de Betlem.).

Març 1913

com.

el

ens

en

que.'ns

én el

el descobríen,

tots els grans
enamora

bé, i fins

i

entre

explicant-nos
glatits humans, en
en el que`ns puny
els deliris del mal,

amb un afany més que físic,
i és Déu que ens mou habitant en no
saltres, menor dit: és que'l drama de
Déu en la seva trajectoria d'Infinit a In
finit passa per dins del home i en el seu
trampol elevador s'en puja quelcóm del
ens movem

UI

e

!Nadal de la primavera, Pascua flori
da, aquest any no ben florida encara, a
la teva alegría 'luminosa que`ns fa pa
rar en el verd novel' deis arbres, i d'aquí

al cap d'amunt! Cap-tards, que sense
móure'n.s del temple la paraula d'un
predicador s'ens en pujava a Palé i a la
claror de les montanyes! L'haguessiu
sentit! Alguns n'hi ha que s'elevara.n
pels aires cascabellejants i estrepitosos
del dissabte de -Gloria al dernatí, amb
les ales que aquel' predicador els feu
neixer durant l'intima avant-primavera
de la Quaresma. Ales de confiança; de
goig d'ésser el que sóm tant, que, menys
oblidadiços nosaltres, solsament de sen
tir aqueixa Confiança i acontentament
serien): més perfectes en el qué fem.
predicador retreia tot sovint
les coses- de la natura i enS renovava la
se-va bellesa i els nostres
drets damunt
d'ella: Retreia el blat que l'home mol
sota la pedra i, després de pastar-lo,
.fent-ne el seu aliinent el ,converteix en
Éorça i substancia capaces de raó.
I també, senyalant sempre una plaent
solidaritat entre Déu, l'home, i la natu
•

se`ns en.dú els -ulls de íeulades en amunt,
ens hi introdueixen
alhora els infants i
els guerrers com els pastors i els reis a
la nit clara de Nadal.
!Poder de l'alegría, el dissabte de
gloria! els canons es tornen ignoscents
les joguines augustes. Els petits, sense
dernan.ar motíu a la seva alegría saluten
la Resurrecció moven.t brugit amb fus
tes i metalls, no més perqué hi ha un
corren.t alegre que començant per les
campanes va de terrat en terrat, de fi:nestra en finestra; als guerrers, al peu
deis canons que fan oscil-lar als quatre
vents l'aire n.ét i un xic movediç del
començ de primavera seis esborra de la
cara la ratlla grave;
i dins del brugit
-

ens

jar,

natural.
també dins

•

.

cenyeixen a tots, fent-nos parpelle
com_ si volguessin amb eh l debatre

els canals de la nostra sang perqué res
sucitem tarnbé en alegría i florim amb
la primavera.
Infants i guerrers homens d'idees.i
homens d'acció, deixant de banda tótá
acció o idea trascendents ens trobem
units amb la cara riallera commernorant
la diada que'l dolor més gran de la
terra s'en pujá a uns camps on el dolor
ja no hi és possible, deixant al zenit
una resplandor alegra
amb les nostres
alegrí es, i única consoladora dels afanys
als quals ens compromet la nostra forma
nostre mateix

Palegría

d'ara es lleva de la convivencia en el
dolor diví dels díes de Passió. Mentres
sentíem les set paraules ja ens anaven
creixent les ales per la Resurrecció. Els
.brots que avui han trencat en aquell
arbre, ja el dijous sant furgaven per a
donar-se a la llum; si bé invisible la pri
mavera,

ja

era en

l'arbre.

Tota la Quaresma ens anava educan.t
l'anima pel goig d'avui. Iglesia, bona
mare! Tot Pany pogués ésser un seguit

de Quaresmes ambunes guantes Pasqües

Aquel'

•

ra

mutuament, retreia aquells ocells,
a temporades es senten moguts cap

.que

terres aptes a viure-hi mellor segons
la llur naturalesa, com si una ratxa
temperada els atregués desde lluny cap
a elles, orientant-los
misteriosarnent ja
que Pocell no pot raonar. 1 que Dassa
a

igual
cap

a

amb el nostre
Déu amb un

perqUé
•

en

esperit que gravita
instini d'orientació,

Déu hi ha la

nostra

tempe

rança.

Ens
es

explicava

perqué

en

que si sentím la fam
la natura s'hi críen éssers
satisfer-la, i que si fos pos

Dropis pér a
sible la no-existencia d'aquests, també
deixaríem nosaltres de famejar.. I que
el mateix passa amb l'altra fan).- que nos
de pa, que si no existís algún ésser mo
tíu d'ella tampoc la sentiríem i no tin
dría raó d'ésser aquest frisar d'ara que
ens
escomet tant en la pobresa com en
la plehitut, igual abans d'obtenir cada
un deis nostres dalers com una
vekada
.ens h`hem gaudit. La nostra fam
corre
sempre més enlla de la darrera adqui
sició i si farnegem així fóra de la terra és
perqué el diví existeix.

•

mellor seu.
Eterna Pascua de Resurrecció!
Ara, dematí del dissabtede Gloria, reis
entremig deis saluts deis pastors i els
d'aquest Nadal de la primavera, ço que
té més poder per a enlairar-nos és la
-

força bondadosa confiada i gojosa de
viure que`ns inculca el verb quaresmal.
1 digueu-me germans, infants i guerrers,
homens d'idees i homens d'acció amb
aqueixa força que`ns ehiaira no hi ani
ría també la llevor de _totes les regles
de ben viure? Si ens convencessim bé
que la mateixa natura va cap a Déu i .ens
ajuda a anar-hi, i que nosaltres matei
xos
l'elevem a Déu a través nostre, i
que som quelcóm d'EH, i ens orien
tem cap a EH, podría Eh l deixar de par
lar per les nostres idees i mostrar-se
en les nostres accions?
!Miren que ja no és solament la com
memoració del Fill de Déu tornant al
Pare ço que celebrém, sinó que, passant
en éxtasi per tota la bellesa divina en -la
natura ens fonem amb el Déu qui .és a

.dins
afora

nostre

força que`ns enlaira i

és

Infinit quens crida. ! Re
surrecció, Resurrecció que agermanes
infants i armats, que fas brotar la pri
mavera, que fas tombar el cap enlaire
per a aspirar l'aire i la Ilum per de
munt deis teulats, al menys una vegada
tany!... Al-leluia, al.leluia. No sentíu
les campanes com sonen per sobre de
tot, aquest dematí de Gloria?
JOSEP LLEONART
nostre
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escás nombre d'observadors dili
gents; al siscents o al setcents, qualque
naturalista, qualque ana:tómic catalá, i
algún més, pero qué significa aixó? Ras,
un

venatoría

A Kazizazel Galán Pa_eliezo
Han mutilat les serralades brunes,
pels estelocs va esgarrinxant-se el vent;
passen els bous callats per les vedrunes

Coro db de gracia del sever destí,
hospitalari, per ta dura vía
s'obre: O repbs d'un delirant camí!

arrocegant-els troncs pausadament;

La daina lijare de temença es cría;
escampadiça podrás fé amb el dart;
la voip somriu_ plena de
roncería;

á'esberlen les nafres vermelloses
de les sagetes del mitg-dia., ardent.
Artem_is de

reInoses,
sopluig?
deis arbres ja són foses,

les trenes

dea bruna! On

o

Si les fiames

cercaras

"

huraida,

Geganta de la bárbara armonía,
fugas atuida de dolor?
Vers quin indret hi manarás ta vía?

qui fuges atuida de dolor!
Vina suau a m.on repós selvatge,

Tos cans esquerps els cega la claror;
rávol desig de la mirada nostra
ha de soltar resclat de ta blancor.

No t'astorin_ les ombres del viatge

En quin mirall hi mirarás ton rostre,
sots quin ramatge pararás hostal;
sobre quin jag i sota de quin sostre

Vessacm al front el tau tresor d'argent,

on

allunya el témer,

la

si

rezelosa d'empegueYment:
será pau en mon trafiquil b_ostatge.

dóna ale meus ilavis la creraor dele besos
com al pastor que aro_aves furient.

qui abru.ses els desitjos deis humane,
Dea migada de les serralades!
O fugitiva de les selvas grane!

que ha eVemportar-se

un

remolí de vent.

coses

cen.yit

tot ell per la

garlanda

Vina'm ale braços tota escabellada,
tremolan t-te la boca purpurina
oberta con/ la rosa incendiada.

viva

del Mn que pasea sense fer traüt;
verge de les ro.utilacions covardes;
tot orgullós de forta senectut.

Dóna'm la cabellera bruna i fina

Té recons a on nien_ les basardes;
és frese qua.,n bat
a,rdent el dematí,

com

qui lliare es dreça en
gotejant de la boira i

suau i arrecerat totes
les tardes.

barbres remoline
la reIna

les crineres inmortals deis pins.
-

JosEP MARÍA DE SAGARRA

D.
Tothom está conforme en

ha contribult d'una
a la
meravellosa

que Espanya

no

ra.

manera

preable

florescencia de la cultu
moderna. Espanya ha viscut separa

da del rnovi-ment

científic; les ciencies
exnerimentals prengueren durant el Re
naixern.ent una gran volada, llur tras
cendencia
de día
se la

en

de llavors enea ha aumentat
día, pero tot aixo s'ha fet sen

collaboració del

nostre

país. En

altres termes, J. d'una manera esquemá
tica: sen.se dues dotzenes de persones no
modernes;
es concebeixen les ciencias
dones bé, d'aquestes dues dotzenes no
n'hi ha cap d'espanyola. En altres or
des de la cultura es pot parlar tal volta

de rependre la tradició interrompuda,
en aquest, no perqué no existeixi la tra
dició, és necessari crear-la.
Recorreguent els segles es pot trabar

sería

estudis

experimentals.

un

librat, duna gran potencia de tre
ball i que té com a norma de l'investi
ríen
una

que

el nombre i el metode. -Tots hau=

de sentir per Cajal un respecte i
gratitut infinites. No comprenc com

hi ha

oblidades,

Paract,

o inmensa bruna fugitiva!
Jo soc senyor d'un bosc inconegat,

és

dóna'm les ileis d'aquella edat de Por;
iliure de l'aldarull de les gentades

posa'm lenta ta gracia din_s el cor.
Ara que ve la nit lenta i callada,
gustem la flama que per tu mai mor.

II

major;

de coses fantástiques, sinó que
home d'un raciocini fred i equi--

tor

gació

Vina a ensenyar-me

memoria d'erudició lo

Sense l'enorme treball de Ramón i Ca
jal no's compran l'Histología normal
del sistema -nervios de l'home i deis ani
mals, tal corn és ara. No pertany •Cajal
al tipus clássic del sabi espanyol, inven

ets

tot

Les crineres dele pins ertes, segados,
assecant-se dolorosament,
de mortes fiamarades

una

sermó de festa

un

nalitat dins els

Tot el valor i el seny deixafis impresos;
tinguin ta farsa selvatgina ele cants
que adreço a tu, O la deis flanes encesos

ja són pols

per

daderament fecondes.
Es pot ben dir que fins l'aparició de
Ramón i Cajal, Espanya visqué fibra del
món científic; aquest és l'un.ic espanyol
que durant moltes centuries ha marcat
d'una manera definitiva la seva perso

raesquina por.

Endimió et dará son bes nupcial,
si han mutilat les ,brunes serralades,
i un cant de r_n.ort et canta la destral?

van

o

tal.Per llei general de la vida, l'obra im
mortal és producció del geni, i si bé tot
té la seva utilitat, en ciencia com en art,
sols les coses genials romanen i són ver

dalt de les branques hi llueix el mart.
La ileugeresa de ton per!. convida,
O dea bruna degotant olor,
O tu qui ets la sagrada esfereYda,

tema per

cal

ridícol que volgués atribuir a cap d'a
quests homens en el camp científic una
influencia sernblant a la de Velázquez i
Cervantes dins Part, perque dins
sí que ha fet l'Espanya obra imrnor

el llop sial estira com un rei covard,
el ven senglar furga la terra

i si la pompa de les selves fuig,
i les destrals et canten nit i día,
raort per a donar-te efiuig?
un cant de

un

qui

ara

Cajal

sía

en

en

malparla; no és
vaga d'encá que

cert

és

a

Madrid
d'encá que li concediren el
premi Nobel; precisarnent una de ses
o

qualitats

més notables és la seva gran
treball: aquell home es mul
tiplica, ell seguex omplit quasi teta la
seva voluminosa revista i
el cansarnent
natural de l'edat no pot res contra la
seva fibra de ferro. La serie última de
ses
investigacions sobre la regen_eració
de les cél-lules i fibres nerviosas hauría
de servir de pauta als espanyols que's
dediquen a estudis experimentals: tant
acabada i tant perfecta és la manera com
tracta la qüesti-ó. Qui ami discutir so
bre les jerarquías científiques, podrápo
sar l'Histología més amunt o més avall,
per() ningú gosará negar la genialitat
dels treballs de Cajal. A en Cajal se li
ha de perdonar tot, fins el que passi 'lis
ta, si és que én passa; poc importa son
in.dividualisme selvátic; eh l fa escala i fa
deixebles per la força natural d'irradia
ció del geni: n'es una prova en Tallo,
en Sánchez i altres, n'es prova també el
fet que ningú gasa dir d'Histología les
mfl corbellerie que de Bacteriología, per
exemple. Den Cajal se n'ha de parlar
sempre dina manera digna i elevada.
Ha treballat cense medis, quan era a

potencia de

Barcelona,
;

bumida,

a una

en

habitació bruta, fosca

mig d'un ambient indife
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ignorant; treballa iguairn.ent

i

rent

«Modernista»,

tiE
ffelM

totes les proteccions oficials. Es
molt natural que un home així no hagi
volgut acceptar la presidencia de l'Ate
n.eu; l'Ateneu és si de cás pels descobri

ese

-

i

parlar

és

de coses
puc pas
d'Art, i al cornençar a fer-ho
d'emoció
que
en mí
amagar l'engruna
a

públics heterogenis,

car

_

d'agradoses

aquest qui va a predicar-vos
doctrines de la Bellesa, és un novell
que

que treballan.t en eis primers
exereicis de la gimnasia de les idees,
ha deixat el seu recó d'estudi per atendre l'amable prec de la vostra Junta.

totjust,

ho prego amb tot el cor,
Voldría, i
d'aixó
que
he dit fins ara en desque
comptéssiu tot el que poguéssemblar falsa-modestia o modestia tant sois. En la
complexitat de les qüestions•que ofereix
l'estudi de l'Historia i la Fiosofía de
us

realment s'hi aprén aquella sabiduría del poc que sabem. Apenes, sen=
yors, si tota- la vida d'un horne, i tota
l'atenció de la vida d'un home davant
deis fets, es capaç de desentrenar un fil
d'aquesta troca on s'enrotlien les fibres
de tots els corrents humans; apenes, si
a reunir uns quants
es possible arribar
conceptes de valor fonamental, damunt
del quals puguin moure's els fets mesperats que pervinguin de la Vida, serripre rica i variada,. sense temor que sien

l'Art,

destruits.
Per tot aixó és que ern penso haver
fet ben poca cosa rnés, que posar tota
la meya ánima i tot el meu enteniment
tota la meya atenció per una de les
més belles qüestions d'Estética, corn

(*)
badell.

Conferencia lleaicia

a

1 encara más que aixó, haurán vist
els vostres ulls, en aquests dies novells,
que realment unes formes noves havlen
aparegut én el món, i en la vostra casa
mateixa seguraMent haureu notat el
arreconant, qui sab, els vells mo-`
cavi,
n.
bles que usaren els vostres pares, per
fer plaga altres de més n.ovella condi
ció, en els quals el nou vos hi ha com

l5-cademia Católica de Sa

aquesta de

LA LLEI DE LES FOR-

-

D'ença que'ls primers habitants de la
edificaren les primeres formes, en

Adernés, senyors, s'ha afegit a aquesta emoció el dubte de ser-vos poc interessant, i de no saber correspondre acás
a la gentilesa que amb mí heu tingut al
venir-me a escoltar.Perdoneu-me si acás
les

menor encare, la revelació de la nostra
ánima colectiva, com l'han deixat reve_
ada les cevilitzacions mig-evals, amb
les seves catedrals solemnes.

plascut.

terra

converses.

pensant

E

•

per altre

banda la nostra activitat insignificant
s'es a.vesada a moure's entre cares conegudes, allí eh. rotiles d'amies, on les
de l'art son el tema

I

MES.

desvetlla aquest moment comunicatiu.
Avesats a desenrotliar el nostre modestíssim pensament des de lbs planes d'un
diari, o tot lo més davant d'un nombre
redu'it d'alumnes des d'un iloc modest
de professor, en.s és quasi nova la visió

coses

ritkegtt
fi-~ts gstwin

MELIS

seva,forma,

E LES FORMES(*)
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M'haveu convidat

con

"

TWIN
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ALZINA

RatA

2 PMTUSo

toxpiros.
jOAN

deis

LA

CRÉK

-

de

cétera, hi haureu afegit el
convençuts que realment
nostra época
creat
un
art,
havía també
havía també
deixant
aixecat la
Per
les civilitzacions futures, el testimoni
del nostre pas i del nostre esforç, o

ara

amb

dOrs

Marg 1913
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Més d'un de vosaltres segurameirt, al
vidrieres del magatzém o
les valles de l'escriptori, haurá així ma
teix pogut comprobar el fet, notant com
de les línies rectes, i deis plintes deco
rats amb puntes de diarnant i amb
qualques tocs de talla, se passava a unes
fermes curvilínies llises, on. vosaltres
certament hi descobrieu un nou ca

el món, senyors, han esdevingut moltes
transformacions, i a cada una d'aquestes transforraacions ha correspost una
modificació de formes.
En aquest fet tant sois, ja podem des-

restaurar les

que és l'edificador de
pas lliure ni disgregat
d'activitats que raouen la

cobrir, que l'Art,
tota forma, no és

conjunt

del

Vida, sinó subjecte a Ella, d'una maneen conseqüencia, la Llei
ra absoluta; i

racter.
I aixó,

aquests fets simples que entre
tráfecs
del vostre treball us haurán,
els
l'atenció, te
en algún mornen.t, cridat
nen una historia, que ve a ésser l'esencia
el resum de l'historia de la humanitat,
j obeeixen a una llei estricta que és Tá
mateixa Llei que governa el moviments
i els destins d'aquesta humanitat.
1 certament l'existencia d'una 'del

de l'Art o la Llei de les formes sembla
ésser una Ilei de subjecció. Més aquest
mot Subjecció, en verita.t, és massa dur
per a determinar la veritable esencia
Llei de les Formes, car si els
vistos
desde l'exterior semblen
fets
comprobar la sevá justesa, mirats atentament i analitzats per dintre, posen el
mot Subjecció en un lioc de valor interí,
fins al moment que per medi d'un estudi

d'aquesta

més

suposa

detingut llaguem pogut determinar

el veritable calificatiu.
Per de •prompte, anornenant-lo Subjeccló, o el que sía, convé no perdre de
vista i assentar plenament aquest principi oblidat de les estretes relacions de
l'Art amb la vida general, de les profurdes corrents que uneixen les formes
amb les societats i els medis on les liurs
activitats es desenrotilen.
En veritat ha estat massa oblidat
aquest principi, i per causa d 'aquest oblit,
ja fa sigles que(' món no ha renovat les
formes, a pesar d'haver-se renovat eh l
amb tanta de manera, i es temible
aquestoblitpels qui cerquem l'Harmonía
i la regularització de les coses, en
aquests moments en que .no sois un desig estétic, sinó una imperiosa necessitat
de la vida, furga per aixecar formes roves
que duguin en elles el .sentit del
morn_ent.
.

Vosaltres,

_

sens

dubte, haureu

sentit

parlar, massá sóvint potáer, d'Art Modern, i tal vegada, a la ilista deis estils
apresa allá a l'escola: Egipci, Grec,
Roma, Bizanti; Gertic, Renaixement,

et-

un

ritme,

ordre,

una

regiamentació,

succesió de fets amb re
gularitat.determinada i la reiació cl'uns
fets amb els altres, coses les dites totes
contraries al a'illament, a la llibertat, a
Parbitrarietat i a l'independencia.
Cal no més repassar l'historia per
entreveure la veritat positiva de l'exis
un

-

una

tencia d'aquesta Llei, la conseqüencia
imrnediata de la qual és la reconeixença.
Les époques,les grans époques de l'Ad,
aquelles que han alçades les gratis crea
cions que son encara avui adrniració de
les nostres humanitats; aquelles que han
fet creure per sa potencia i majestat,
qué havent fet l'home tals obres, tenía

poders per supeditar-ho
seu, son justament allí
ment hi ha

observades

al entorn
hurnii
on més
de la
lleis
les
tot

supeditació, i és de aquesta obediencia
tot justament d'on h.eix la seva majestat
i la seva bellesa, que promou i proní-,511'
rá l'admiració deis sigles.
Perqué; "senyors, aquesta

representa

del Partenon d'Atenes, que
el moment culminant de un art, que 45
del
ve a dir el resum de tots els esforços
món antic, per a conseguir la
,

Belle9

inarg

4.4

no és més

que

un

corroborant, meticulós

d'aquesta. llei

de supeditació; i fins
supeditació
a
les
coses més humils,
de
barroerament,
follament, des
que avui
tot,

precien

els

nostres

artistes.

La columna, senyors, és feta per
aguantar, i tota la seva gloria, i tota la
seva

gracia, está en aquest ofici. Com
expressi als nostres ulls les llurs

mellor

funcions,

IVIireu-lo el Partenon, alçat al cim del
bell montícol de l'Acrópolis: encara en
soperba
ses _ru-ines serva la majestat

metin

díes que dessota sa coberta, Miner
adorada per les multituts. Tota
va
ii•luminada per aquest sol es
Grecia
la
de Bellesa, tenía els ulls fitats
damunt el que avui són aquestes ru'ines.
Per aquests camins are oblidats, per on
passen tant sois els arqueólegs i els tu
ristes, hi ascendiren les corrúes de• la
professó panatenaica, qui acompayava
les donzelles d'Atenes a portar a la
Deessa l'ofrena d'un mantell brodat de
la més devota de les perfeccions.
Aquesta ruYna majestuosa, avui rose

amb

deis

era

pléndid

_

gada pel temps i els afrOnts deis homens,
vestida amb l'or que les centuries han
posat damunt el marbre, no és més que

gloriós d'una forma de reconei
xenea, d'un resultat de apreciacions,
tota la seva gloria, i tota la seva g:ran
desa está justament en la declaració
franca d'aquesta Llei. Caldrá., senyors,
que analitzem aq-uestes ruines, perqué
el rest

veieu ciar
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com

és així.

i

més

com

ses

formes li per

un esforç insoportable
a sa natura,
sino amb facultats suficieiats, en l'exer
cici de les quals esdevé cosa Bella.
Més, direu vosaltres que aquesta co
lumna no és pas el simple pilar de pedra
s-uficient per aguantar l'entaulament i la
coberta... i al dir aixó, vosaltres no fa

més que regirar el principi fona
mental de l'Art, car l'Art no es més
que la revelació de l'organització de les
reu

forces de la Vida, i de les forces deriven
les formes, i per aixó les formes són el
llur medi expressiu.
Efectivament, en el fust de la colum
na trobareu les
estríes i direu: no se
sostindría acás, sense les estríes? No se
sosteníen ers rustecs pilans que aguan
taven les llosanes dels dolmens edificats
pels homes primitius, i en ells no hi ha
vía exornacions de cap mena? Si Part
es fill sois
de Putilitat, com dieu, qué
hi fan aquí aquestes perfornades arestes
i la corva suavíssima.del entassi, que la
infla doleament en el seu centre?

Qué

hi
Les estríes, senyors, no són més que
una expressió de la resistencia vertical,
i aixó és l'Art, l'expressió deis fets que

ells,

s'acompleixen,

senyors,

podrem

veure

com

tota

tablert

Aquell qui va crear-les, no es
pot pas torbar, i
aquel' qui tal vulgui
fer, allunyant-se de la Llei, s'arlunyará
de la vida, i
anirá, per tan.t, a la desor

per la

sacio deis fets.
Les materies, al

qual precisa l'acu

complir

una

utilitat

compleiken una

Llei de vida; l'Art, sen
yors, no fá més que explicar-nos aquest
fet, i revelar-nos-en la seva Llei. Els
timbals de pedra superposats que cons
titueixen el fust de la columna, com
pleixen l'exercici d'aguantar, és cert,
més aquella funció d'ag-uant que la ma
teria realitza, aquelles linies de forea
que's mouen dintre d'ella, aquelles li
nies organitzades pels átoms de la seva
materia, posats l'un sobre l'altre com a

punts minúscols,

són revelades, expres
sades, descobertes, explicades als nos
tres

ulls:

veusaqui I.Art.

;

a

la Mort.

gaubança, el nostre
fill de veure com totes les
coses
compleixen el seu dever, lligant
en un feix totes aquestes lijes de forces
que van de baix a dalt, com un arbre
nat de les entranyes de la terra.
I cal posar-hi esment en aquest prin
cipi de l'ordre dóric, al q-u.al pertany el
Partenón, car a aquest sentit d'ascen
sió correspont la forma del capitell, qué
vista senSe aprofondir pot .semblar així
mateix que les estríes, fill d'un vá plaer
d'adornar i deslligat de tot sentit o ex
pressió constructiva.
Perque, senyors, la columna clássica.
no és pas una força passiva, sinó activa.
No és un puntal que soporta, sinó una
força que aixeca: per aixó fixeu-se com
a baix no hila basa, i com la seva total
la

nostra

plaer estétic,

configuració afecta
sía de dugues linies

forma única, o
tensió a unir-se
en un punt; tensió aquesta, disposició
aquesta de linies, que podría servir-nos
de gráfic per a representar els desigs de
tota l'humanitat, vers la fusió amoro
sa
Es doncs una forea ascendent, n.aix
de la terra i s'enfila... i aixó ho desco
brim per ses formes i de ses formes re
bem aquest goig puríssim que`ns causa
l'observació d'aquest conjunt de forces
que treballen, de lijes que es mouen,
de vida en la materia inorgánica i des
cobrim ensems el movirnent constant i
solemne de la Vida, que palpita tota al
entorn nostre, donant-nos a nosaltres
solament. éssers superiors, el privilegi
de fruir la gracia d'aquesta palpitació.
I, a dalt, trencant aquestes dugues li
nies en tensió i arreplegant el darrer
una

en

.

esforç que van a conaplir per a conseguir
la seva missió en aquell punt invisible,
el recull i el canalitza per medi duna
corba

atentament

tar-lo
ha de

a

graduada, fins

l'amplada

sostenir i

a

por

passiu que la
entregant-lo al plinte
del

cos

superior, placa receptiva de totes les
energíes de l'organisme, que té el defi
nitiu contacte amb l'entaulament.
Prou energíes ascendentes des

de

Goma, Ortopedia, Higiene
Cotons, glaees i veraes
Braguers i faixes ventrals a mida

TUSELL

GERMAJ15 Barceisna
Fábriques:

per

ganització,

encara a

pletar

cumplir aquest ofici, més com
plascencia trobarem en ella, car sabrem
que ella compleix el seu deber, no pas

En primer lloc, per fer aquest análisi
he portat aquí diversos detalls deis ele
ments constitutius del temple grec i en
aquesta elegancia, tota aquesta Bellesa,
rconsisteix en un aplec de membres útils,
absolutament útils.
Veieu aquí, una columna, amb son
entaulament. La teoría general de la
construcció, no pot ésser més simple ni
rnés primitiva. Ella es basa en el prin
cipi d'un cos mort (PArquitrau) al da
munt d'un cos viu (la Columna).
Es aquesta la primera teoría construc
tiva. Els homes al eixir de les cavernes
i bastir el primer edifici amb les pedres
que trobaren a má no n'usaren pas
d'altre, i tota la perfecció que a aquest
principi aportaren els grecs, tota' la
gracia que hi afegiren, tata la Bellesa
que hi acumularen, no prové d'altre co
sa que
de lobservació i manifestació,
o revela
ció de tots els esforços, de tot es
les funcions que la materia
realitzava.
Aixó ens concluirá. a la deducció im
mediata, que el progrés no significa
alliberació deis principis fonamentals
de la Vida, sinó
afirmació i enobliment
deis mateixos. L'ordre en les coses, es

dalt, dessota el capitell, un
altre elemen.t quasi invisible, rnodestís
sim, constituít per dugues lijes paral
leles, que volten el fust, venen a com
r

Goma i celuloide.—Fon.t

honrada,

3

Apósits antiséptics.—Vilá Vilá, 89
Botigues i magatzems:
4»

Ronda de Sant
Extvien2

Pero, 12.—Fontane1la, 20
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aquest punt. Tota l'activitat necesaria
desplegada i el cos Dasqiu que s'aban
dona damunt de la
será. su
és

c.-alumna-,

ficientment soportat,

sense

penes ni fa

tigues.
I, certament, observen

que

en

aquesta

rneravellosa organització de l'arquitec-..
tura grega; en rnig d'aquest sírnbol de
raonaments deis quals deriven les for
rnés Dures que totes les centuries
han lloat, hi ha un punt on mellor
que en.11oc s'explica la suma avinença i
germandat de les f orces 1 les formes; i
és, senyors, aquest punt, aquell on se
acornpleix el fet de l'equilibri entre'l cos
passiu i el cos actiu; es a dir: la corres
pondencia justa del pes amb la ten
sió que fa que les dugues forces semblin
reposar per una santa llei d'encantador
equilibri sobre la crosta del rnón, sense
temor que les columnes s'enfonzin en la
terra d'on neixen, ni que la tensió de
mes

elles

aixequi enlaire l'arquitrau;

es

a

dir, sense perjudici de la terra ni del
cel, representant potser en un sentit
humá, el possible i alegre soport de to
tes les cárregues, per rnedi duna tensió
constant que ens aixeca-amunt.
Des-orés de fer-vos aquest análisi de
la columna, senyors, temo ser-vos pe
sat amb l'análisi de Parquitrau. Tot en
dl aixímateix

és raó, tot

en

dl és

es

tructura.

non

ses

dels mes bells elements de la decoració
del temple. I encara, senyors, dessota
d'elles les gotes, i damunt la cornisa
nascuda així rnateix per complir una
funció protectiva damunt de l'edifici. I
el fronto, senyors, aquesta forma quasi
perpetuada, que no és IlléS que un re
sultat de la raó hurnilíssima de la teula
da a dugues penclents, tant usual en tot
imán.
7*.

que coneixeu ja l'estructura del
grec, ara que hem gaudit de Ja
Bellesa, cal que'ns expliquem que
seva
aquest encant, aquesta suma cornplas
cenciaque trobém en eh, prové de corn to
tes les coses són en el seu lloc i tots els
membres compleixen el seu dever dolca
ment, sabiament, intel-ligeritment.
Arranquen dones d'aquí la Llei que
cada membre déu complir son dever
cada força déu portar el seu pes; i arnb
aquesta Llei de l' A rt, no tindreu _mes
que una repetició de la Llei de vida, i
essent ig-,uals les duques Ileis, bé podem
dir que l'Art no és pas el fruit d'un foll
ara

temple

ensomni,

n

vessa

de les

rnans

duna

el

en

neccessi
activitat, en

mornent que les

tats de l'home les

posa

en

el mornent que naix la forma.
Mes cal insistir sobre el qué és una
forma i saber si realment aquest element
per dl tot sol es alguna cosa prou inte
ressant per a que ens entretinguem aquí
parlant d'ella. Jo cree que no és prou
interessant per ella sola, car una forma
és en essen_cia un medi, i un medi deixa
-

de tenir valor) existencia, si no treballa.
Per tant, essent la forma rnedi d'exores
sió, no és res si no expressa.
Feu davant meu, si us és possible
sústreure-us a tot record de formes vistes
filies de raons, unes guantes línies de
terminant una forma, i quan les hagueu
fetes, digueurne si poden, quins senti
ments desvetllen en vosaltres i els vos
-

tres

semblants...

Sense

causes,

formes,

sense

es

deveniments

més belles jus
tament son aquelles on se reuneixen un
major nombre .de causes, car l'interes
sant de les formes, no són elles, sinó el
no

hi ha

que elles

i les

expliquen.

discurs,

senyors, si no`ns trobem
elarisme, .cle barroquis
n'estimem mes el fons,
me decadent,
Pessencia del que's diu, que les pa
raules, i elles serán mes belles no obstant
guanyarán més prestigis i mes gracia,
tinguin arnb aquest
corn mes relacions
fons, con mes ajudin a expressar la es
sencia d'aquest fon.s; i les formes més
belles, senyors son les Daraules rnés cia
res del discurs de la vida.
Mes cal veure, seg-uint aquesta Llei ja
explicada, si realment podém anorne
nar-la Subjecció o Supeditació, com
déiem al principi: és a dir, si en la ela
boració de les formes l'home deu obrar
per Dassiu o per actiu, si.és en realitat
un esclau lligat per totes aquestes causes
que u
fan imoossible, volar per enlai
rar-se,
o
realment obra activament
govern.a en el mornent de la creació d'una:
D'un

en

Damunt les pedres que confiadarnent
s'ajauen sobre les actives colurnnes, les
bigues hi reposen, 1 elles donen rnotiu
element «fris», constituint amb
al
testes simplement acanalades per
facilitar l'escorrement de les aigiles, un

I

dama dita ifispiració, sino que
és fruit del contacte arnb les coses reals,
derivado d'elles, revelació de les seves
forces i deis seus pesos, i de les harn-io
níes que entre aquests elements se rea

incógnita

litzen,

temps de

casi

forma.

Jo cm penso que els grans artistes de
Grecia, al construir els
temples,
seus

no

pensaren

Materia ni

a

Das

superposar-se

en

obeYr-la

en

absolut; ja

a

la

que

el plé de les seves facultats humanes
trobaren el punt just entre el dornini
la subjecció; l'Equilibri. I aquest és el
punt just de situació del artista; punt
de dornini sobre la materia, pero reco
neixent-la, car si no la reconeix no hi pot
tenir domini.
En realitat, no és la Subjecció, ni el
Domini el terrne de la Llei de les for
mes, sinó la Reialesa. Aquesta és la ca
lificació de la Llei, car Reialesa vol dir
reconeixença i domini alhora, i és el
lloc Reial, aquell que és destinat al borne
en la creació.
Tot Rei qui regna en un pais arrib
veritable reialesa, reconeix el país, i les
en

diferents condicions seues. Mana, pero.
a cadascú el que
Dot complir: al jove a
guerrejar, al vell. a descansar, i té- per
fecte idea deis elements que disposa,

perqué

cš

en

el

Reialme del
en son lloc i

seu

Reialme,

Senyor,
tots

els mernbreá

ar.tretc...m.

complei

a

Reialme, la garantía del

ordre

i de

l'harmonía.
En la política; senyors, es mostra el
fet quotidianament. La riostra Catalunya
no és mes que un element natural vio
lentat per una Ilei contraria a sa natura;
veieu, tota ella trernola de neguits, to
ta ella s'agita d'ansíes extranyes, 1 com
en un cos Dertorbat tota malura hi arra
pa i s'hi desenrotlia.
Torneu aquest
element natural a la seva llei, i esdevin
dra de nou l'harmonía, i la pan, i la
creixenga en camí de totes les gracies,
de totes les glories i de totes les forti
tuts.

Es la Llei de Reialesa, de Llei del
relada pel Llegislador Sobira, qui
crea la Natura de les coses i d'ella feu

Mon,

12q
7,1

el

sien

impertorbables, i aquell Rei malvat
qui vulgui doblegar-les altres fins que
no son aquells pels quals foren creades,
destruirá la Llei; que és l'anima del seu

71 )712, 'r AT:1
Mé-E3 2m.pert,an.ts fábri
)

Agna, 24
Capellans, 17.

Pla ça. Sta.

rd

Tr

en

coses

son

Cfl
Ai

corn-

totes les

xin el sen deber.
La Reialesa Humana creada per Deu
és dones el veritable 'loe d'acció del ar
tista. Des del seu trono aguantat per
l'Intel.ligencia i l'Adoració veu i estima
reconeix les coses del seu .voltant.
Elles son tots els elem. ents de la Creació,
1- d'ells, té segura l'obedien.cia mes es
tricta, sempre i quan no torci les Ilurs
condicions naturals.
Quan aixó esdevé, neix la revolta. Les
activitats de la naturalesa de- les coses,
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arrencar la Llei de totes i de cada una.
L'art, com a elevada, la més elevada

níanífestació
inada

a

de la vida, la més aproxi
Den per les seves funcions crea

dores, no pot sustraure's a la Llei, ja
que és ella el nervi vital de la seva rxis

tencia.
Per aixó

tot

artista

qui

es

daleixi per

llibertats i allunyaments i disgregacions
tot aquell qui s'aparti de la atenta ob
servancia deis fets naturals, tot aquell
qui cerqui fora de l'harmonía de la vida
real, que visiblement batega als nostres
ulls, els elements del seu art, tingueu
la seguretat que no portará pas ni una
sola engruna de Bellesa, 1 tot lo més
que fará, perdut en la buidor del seu

sigut l'observancia

a les Lleis que refle
les coses naturals, més
gloria han
abastada les arts, i més goig i
convicció
els homes.
Ja no són les formes constructives so
lament, les que han d'obeir a aquestes
lleis de la materia, sinó que son
també
les formes representatives o
d'imitació.
No és solament
l'arquitectura i totes les
demés arts constructives, sinó la
pintu
ra i la
esculptura, ahomenades follament
Arts Lliures.
No, no hi ha llibertat, com din John
xen

castic,

será crear monstres ridícols,
aquells que`ns ofereixen les pobri
gones races primitives que viuen a
l'ombra de totes les ignorancies.
Dubteu de tot aquel' pel qual el món
sigui poc. Dubteu deis arllats que tan
cant-se a la Torre d'Ivori, urna de to

Cá,tedra de

com

tes les
tacte

malantíes,

de les

se

sustrauen

al

con

alegres

realitats. El qui til
per ben segur que és
talent de prear el valor de

faci, poden tenir
mancat

les
,

coses

del

que esdevenen.

Disgregar-se és

sempre desharmonitzar, i désharmonit
zar és faltar a la Llei Reial, que és l'har
monía: és desentendre's de tota la gran
desa i superioritat de Phome, es menys
prear els alts privilegis concedits a no
'saltres per la Gracia Divina.
El contacte
fisicament la crea

Promou

ció, i l'ordre d'aquesta ilei fisica

acte contra natura.

fer,
res

observar i complir fidelment
i tot

en

pertanyen

la

aquells membres

és en el
més pot

la

llei,
que

sinó
no

humana condició
de les
formes: les ales, den procurar
unir-les -al cos no pas amb un arbitrani
o
simbólic enganxament, sinó fent que
entre els óssos del cós
huma representa
ti del
Angel i les ales, hi hagi una re
lació de vida, un
organisme que faci als
nostres lls possible els
seus moviments
i-el llur
sosteniment.
Ni en els priin.ers
símbols de la Reli
gió cristiana,
Phome
scha pogut sus
traur e als
elementS de la Natura per re
presentar les idees; i com més fidel ha
a

nostra

.
.

.

-

Portugués
Francés
Catalá

a

i
i

e

a

e

o

(+)

o
o

+ (e)
I- (e)

e

.

-I- (e)
--E (e)

Exemples:
vacca

It.;

vacca

•

Runa.

vaca

Port.

Fr.

.

Cat..

vaca

•

vaca

.

.

.

denle

lente

amasti

dente

latte

din te

lapte

diente

leche

amasti

dente

canto
canto

brachiu
braccio

eint

brat

amaste

canto

brazo

amaste

canto

braço

vache

dent

lait

amast

chant

bras

vaca

dent

llet

amast

cant

braç

Darrera de 1, y,

n, s,

z

i d

can

la

e

en

eas

portugués- Així, capitale dóna: caste
liá caudal; amare: amar; bene: cast. bien,
port. bem; mense: cast i port. 'mes; dece: cás
tellá, diez, port. dez; bonitate: cast. bondad,
pero en port. bondade.
En italiá si can la final és que can tota la
sitiaba, com bontate que ha donat bontd.
En fr i cat. la conservació de la final és
excepcional; i quan es conserva apareix
tellá i

una

ment

El

signe

les vocals
en

Fr.

colpu
•

oclu

,

Cat.

vert
coup
ceil
fils

filyu.

vert
cop

uyl
fill

En els altres proparoxítons, la vocal final
un

secundan,

accent

que la fa més

re

sistent a la ca,iguda; i Ilavors la vocal post
tónica medial és la que desapareix 1 la :fi
nal esdevé e: així, véndere dóna: fr. ven
dre i cat. yendre; lépore dóna Zievrei liebre;
número dóna nombre i nombre; póllice dóna
pouce i polze; mal±hábitu dón.a malade
malaute (cat. antic; hóspite dóna hóte 1 hos
te. Igualment en proven.1. En fr. aix6 no
té excepció; el cat. i el prov, no són tant ri
gurosos, puix la medial resisteix a la caigu.da sota la influencia de certes consonants,
suprimint-se aleshores la final.

Exemples:
Davant de
ásinu
fráxinu

n.

fr.

asne

cat. asen,

fresne

júvene

jeune

hónzine

homme

ase

freixen, freixe
joven, !ove
homen, honze

Davant de c, g:
mánicu
CtírriCU

fr. manche

cat. manee

charge

Carr-ee

Davant de d:

tépidu

e.

Anant als paroxítons, trobem que en fr_ i
en cat. darrera consonant seguida de r es
conserva
la e, i també darrera cons.
/.
Ex : patre, nostru, donen pare i pare; nos
tre = nótre i nostre; duplu dón.a double i
doble. També la conserva el provençal. Da
rrera de /9n el fr. la -conserva i el cat. no.
Ex.: ulmu dóna olme=orme 1 am=om.Igual
fenomen darrera de mn; sommu dóna sonzine
són. Darrera de 9'9' el fenomen s'inverteix:
f erru dón.a ter i ferre. En general, podern
afirmar la coincidencia de fr. 1 cat.

(I)
cal, i

viridem

reb

e

.

.

Llati.valgar
virde

Llati citaste

filium
e

Castellá

Cast.

cercar que el premi a
l'observancia de
la Llei o el cástic del seu pecat
d'in-ob
servancia• Tot go que l'artista pot fer,
és en el món, car fins i tot en
el moment
que tracta d'expressar i
donar forma. a
l'invisible, té de valdre's i acudir als
elements de la Natura.
En la representació artística i per tant
humana d'un Angel, l'artista no és so
lament en les formes del cós on den

fins

.

FOLCH I TORRES

BACARDI

RoN

oculum

En sil-hiles átones
Italiá
Rumanes

joAQunsi

( Continuará)

colaphum

a

.

prestígi i tot el seu poder,-que no
cal confondre mai amb la Llibertat, li
prové de la Llei.
seu

tons

Tractamen.t de les vocals finals. Heus en
aquí el qttadro indicatiu: (1)
.

ha la Reialesa i Reja
les.a vol din Llei. El Rei, sen.yors, l'Ho
me, és l'encarnació de ,la Llei i tot
el

En els proparoxítons esdevinguts paroxi
en Ilatí vulgar, les vocals finals
són
tractades com en els paroxítons ordinario:

II

Llatí vulgar

Ruskin, perqué hi

Llengua Catalana

és

no

--pas diferent dins el moral. Arrencar,
extreure de sí mateix una forma, es un
Tot go que l'home pot
món. Més enllá del món,

151

e/

cae

representa desaparició o nalguda de la vo
les que apareixen.subsidiaria

entre paz antesi

revneetin.

ha donat: fr. tiéde i en prov. la forma
tebed d'on násqueren tebe i la catalana tebeu

transformada després en tebí, amb
la e, que deixa rastre en. el derivat
Una diferencia entre'l catara i el
és que aquest té paraules sempre

canvi de
enteteir.

francés,

oxítones
menys quan conserva la e: bras, vendre. En
cat. hi ha dos altres tipus de paraules í són
les paroxítones acabades en consonant, com
créixer, 1 les proparoxítones o esdrúixoles,
per raó de no caure la final, COM carrega.
En fr. mig-eval s'intentá introduir paran
les del 'latí conservant l'accent, peró per la
tendencia de l'idioma a no fer _esdru.ixols
caígué tota la sil-laba final; com en: áng ele,
príncipe, irnágene, evésquebe. En altres pa
raules s'ha trelladat l'accent, com magni-,

fique.

- -
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El fr. dones presenta una tendencia a es
curçar els mots llathas més marcada que el
cate puix en aquell ha esdevirgut muda la
e final,
i adennés escuna la pronunciado
per les dificultats que s'ofereixen_ per la cal
guda d'aquella vocal; i aixf un mot com
vendre és pronunciat avui a París vend.Ade
més hi ha el fet en fr. de la desaparició
d'una consonant entre vocals, confonen.t-se
aleshores aquestes dues.
El cat. conserva la u final llatin.a, quan
va darrera de la vocal tónica; així en casos,
com Deurn, meum, coincidint en aixó, amb
el fr.

Cas general d'escureament o fiel de War
mesteter. Cau una vocal que no sigui la a,
sempre aue's troba entre l'accent secundar'
i el principal; així en un cas, com hospitále,
cau la i, ademés de la final. Exemples:

colgar
costura

bracio

poter'±ha

podrá

Les altres llein_gües observen també en ge
neral aouesta llei, essen l'it. el qui s'en se
para més, tendint a la conservació de la me
dial.
La terminació -am de l'acusatiu es torna
-a en llatí vulgar; també -at- -a; sols el fran
cés ande conserva la t: chantet. No passa
igual amb la s. La terminació -as divideix
el domini rornánic en dues grans regions; la
s final can facilment en it, i mm. o sía en el

domini oriental. En it a dón_a -a, i també en
-perb -as dona -i en it, i i breu en rum.
En cat -a dona -a, perb -as dón.a -es; canta(t)
i cantas donen canta i cantes; i aauesta in
fluencia és no sois de la s, sino de qualsevol
consonant no

caiguda; cantan(t)

dona

can

ten; cantábarnu dona cantdvem, i can,tábatis
dona cantavets antic, esdevingut cantaven.
Aquí s'ofereix la qüestió de si cal escriure
amb el mateix signe vocálie cantava i can
tavem que schan confós en el donaini orien

Segon_s la

Fonética s'haurien d'escriure

diferentraent, puix la vocal no és a ni e, i
aixi ho interpreten els rurnanesos: etimoló
gicanaent schauría d'escriure cantavam, perb
hl ha el criteri tradicional que consisteix en
les grafies mig-evals, conservant
els dos signes per la vocal neutra. Aqueixa
darrera direcció está reforçada pel criteri
nacionalista, puix ni ha dialectes com el va
len.ciá que no fan la confusió.
conservar

(Con,tinurá)

Eq
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eminente dele nostres hom_es, i

passades eleccions provincials han
tingut per natural epileg una serie de visi
electors per
tes deis diputats elegits a Ilurs
remerciar-los i celebrar junts el triomf. Els
senyors Puig i
nous diputats per Barcelona,
Cadatalch,Verdaguer 1 Callís, 1,Isarnat s'han
multiplicat visitant els centres regionalistes
de la capital i prin_cipalment els de les ba,Les

coilocare
consutura

dón.a falguera

«diada

aleat

injuriadors dele que havíen de ser sos
companys, amb atacs per darrera, repug
nante i injustíficats. Aixís scha vist an
aquells que aparentment havien de ser els
més satisfets per la enfonzada completa del
radicalisme lerrouxista, no podent disi
mular el gest d'acerba contrarietat, per la
decepció soferta, al veure que no havía suc
ceit lo que elle esperaven. Aixis echa vist
als diaris neutres, neutres en tot menys en
l'abundant publicado de certes gacetilles
suplicades, i de telegraraes de «1 fereci ;ro

regionalista». Aquesta

contra

mani», aquests d_iaris que donen com noves
de trascendencia els acorde de les reunions'
dele capitostos lliberals de Cata,lunya, 1 .co
menten' les insubstancialitats d'un senyor
0-ullan., no escrivint ni un petit solt '.en co
mentari de la derrota absoluta del lerrou

D. Ramón d'Aba

dal, missatge, que com digné el senyor
Gambó no significa conformítat ni díscola
formitat arab la resolució del problema de
l'a,bastiment d'aigiies per Barcelona, puix
la

Lliga

s'inmiscueix

no

en

problemes

ad

a Barcelona i el plebiscit forraos i en
coratjador de Catalunya entera a favor de

xisrae

ministradas.
Veu de Catalanya» comenta la mar
eleccions en un article
xa de les darreras
titolat «Els mals pastors», en referint-se a la
part que prengueren a la lluita ele elements
de les dretes, diu el següent: «Pe.ro ademés
per la seva culpa i contraient una responsa
bilitat tremenda schauría pogut donar el cas
de que per obra d'elements que s'anomenen
cUs mateixos conservadors i católics per an
tonomasia triomfessin a Barcelona candi
dats revolucionaris i antirrelig-iosos. Si aixi
dele
no ha estat es den a la valenta decisió

la Mancomunitat.
Ele raals pastors han fracassat; mes aques
ta vegada, per fortuna, el seu tracas no ha
portat cap desgracia per a Barcelona. La,
seva ceguera i la seva falta de conclició per
a
dirigir ele elements conse,rvadors, s'ha
pogut demostrar cense que a Barcelona 11
costés l'enlairement del lerrouxisme: cense
que's dongués el cas per elle previst, cense
disimular-n_e la desitjada esperança, i l'es

a

aquesta incomparable

pecialitat.que se-mpre

rleix

lo

ament

prornet. I no
Curen ele Pellets
que

es

cum
so
en

24 hores el pitjor costipat,
Hit,
sense necessitat de fer
fer ús de sudorffics, sino
que curen també i duradera
ment, la propensió ál catarro en els que s'en
costipen.-E,toben el pit i faciliten l'espectora
ció. Són fácils de pendre i no perjudiquen a
l'esiórnac Inés delicat. Caixa Pies. 1'50 en tetes
"

les farmacies,

de la riostra administrado pro
vincial rodolessin avall ernporcats per una
riada republicana».
—Ele diputats provin_cials de Barcelona
rnorament elegits han dirigit al president
del Consell de ministres el segiien.t tele
grama:
«Todos los diputados electos por la, pro
vincia de Barcelona, pertenecientes a di

perit catalá

regionalistes, a l'entusiasme 1 a la
confiança amb que sapigueren respondre a
les crides del seas directors. No ha sigut pus
certaraent perqué ele organismes directors
d'aquells altres elements no hagin fet tot el
possible per al triomf del lerrouxisme». I
afegeix
«Si convertiren lo que era una simple dis
crepancia de carácter interior de la Coalició
(plet al que era agena la Lliga Regionalis
ta, i que tenía de quedar entre les diferen
tes agrupa,cions de les dretes), en una bata
lla contra el regionalisme,fou perqué els di
rectors d'aquells elements varen creure que
elem.ents

l'atmósfera creada en una parc de l'opinió
per certes hostilitats al dictamen de les al
gües, en discu.ssió allavores en la Junta de

Vocals Associats, ele proporcion.ava el rao
ment oportú per a donar la punyalada per

l'espatlla
es

a

la

Lliga Regionalista.

Ara o mal

digueren. _I per aixó, desoIren tate ele

consells desapassionats que se'ls donaren,
retasaren la honrosa solu_ció de concordia
que-se'ls oferí, i tant depressa, es giraren fu
riosos contra aqu_ells amb qui dos dice abans
havíen de combatre jun-ts. 1 en una canina
nya incalificable pele precedirnents, encara
que ridicola pele resultats, presci-ndiren de
lo que havía ocasionat la divisió de les dre
tes per a tornar-se contra nosaltres, sortint

al carr9r,
provar de

a

bassals de llot, per a
grapats contra els M.-é5

remoure

llengar-ne

la col

sers

s'anun.cía pel diumenge- 6 d'Abril propvi
nen_t, i consistirá en un miting- i un gran di
nar al Palau :de Belice Arts. Les societats
_adherides a la Lliga acordaren endreçar al
president d'ella un raissatge d'adhesió i de
protesta, enfront de la campanya ditamato
tona, que s'ha

contra

lectivitat en conjunt.
aixís scha donat aqu_est cas de veritable
amargor per ale ciuta.dans de bona fé, que
slaan trobat alxl tant mal conduits per pas
tors de vista curta i de sentiments mesquins.
Aixis s'ha vist a aquells que unes peques
setmanes enrera comptaven arnb l'honora
bilitat i amb el talent politice dele hor_n_es re
gionalistes per al triomf de conjunt i no s'es
convertits en gros
taven de proclamar-ho,

-

Innombrables són els tes
timonis que ene remeten es
pontaniarnent, certificant la
eficacia dele Pellets del doc
tor
Mackenzy per a curar
ele costipats i catarros en 24
hores. Són el tribut d'honor
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rriades extremes, exposant la obra de pa
triotisme i de cultura que's proposen desen
rotilar.
Resultat també d'aquestes eleccions i del
triomf de la candidatura regionalista, fou la
la sessió celebrada per la Junta directiva de
la Lliga, amb assistencia deis presidente de
societats afins, en la qual s'acordá la cele

f iliearia

tal.
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,

al ser procla
E. para expre
garle n.uestra entusiasta adhesión al proyecto
de ley de Mancomunidades y nuestro fer
viente deseo de que obtenga cuanto antes
la definitiva sane-ion del Parlamento.— All"
ferentes

mados,

partidos políticos,
dirigimos a V.

nos

tordo Abada], Francisco Alegre, Juan Ba
rata, Francisco Bartrina, Alberto Bastardas,

Joaquín Borrás, Alejandro Bosch, Feliz
Fages, Luis Ferrer Bárbara, Cayeta,n.o Mar
ta, Ibo Minoves, Luis Pericás, Enrique Pral
de la Riba, José Puig y Cadafalch, Juan
María Roma, Juan Sala, Ricardo Samuere,
Pío de Valle, Narciso Verdaguer, Luís Ysa
mat.»

heu's aquí la resposta del comte de Ro
manones:

Antonio
«Presidente Consejo ministros a
pro
diputados
Aleada' y demás firmantes
pro
vinciales eleetos.— Gobierna reiLera su
Mal'.
ley
de
pósito de discutir el proyecto de
comunidades.»

—El Centre Catalanis.ta de Girona celebra
prim.er dil(:)us despres de *les eleccions
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importancia per constituir,
la eposició del projecte de Mancomunitats.
L'aCte fou presidit pel vis-president del
Centre don Albert de Quintana, qui tenía a
de la Diputació sen
soS costats al president
als diputats proclamats senyors
Riera,
vor
jardat i-Cabanas, als membres de la Junta
del Centre 1 a represen.tacions d'associacions
mit-Ing

de gran

catalanistes de les comarques
Selva, i l'Empordá.
Parlaren

en

mig.

de Giron.a. La

d'un gran entusiasme el

senyor Quintana, el senyor Bosacoma, el
Jordá
nou diputat per Figueres D. Carlos
Riera
president
de la Diputació
senyor
el

de

fer al

En Bosacoma (en nom del diputat electe
Bofill, que estava malalt) exposá la impor
tancia de la Mancomunitat en rordre polític,
pailá, de les fun_cions que la Man
en Jordá
comunitat tind_rá al seu cárrec, i el sen_yor
Riera explica els medis amb eis quals aquella
desenrotllará -les funcione que se li enconaa
nin.
—Una comissió d'opositare a notarles par
tidaria de la contralització ha visitat al Mi
nistre de Gracia i Justicia, per interessarlo
llur punt de, vista. El
en rassumpte desde
ministre m.an.ifestá que no resoldría el plet
entaulat fine que sigui objecte de delibera
ció a les Corts.
En Lerroux ha promes el seu concurs ale
partidaris de la centralització per creu_re
el decret den Barroso no ataca ni la
tradició ni les costums, ni molt menys al
que

dret catalá.
Ea Pere Corominas .lia conferenciat també
amb en Barroso, el qual 11 ha manifestat
que les oposicións a notarles no les convo
carán fans que rassumpte hagi anat al Gap.-

grés.

projecte innombrables

de la que visité las Diputaciones de
Orense, Pontevedra y Coruna, en las que la

pares de.

bre

refiexant el scntit de le conciencia
espanyola.
—Es de notar el seguent refiexe del -mo

idea tuvo excelente acogida, especialmente
Orense. Sin em
en estas últimas y en la de
bargo hubo que suspender los trabajos por
opinar algunos. contra nuestro deseo, que
debía esperarse a que se aprobara en las

viment de Catalu_nya en pro de les Mari
co-m.u.nitats.
Don Joaquim Arias Sanjurio, condidat a
diputat provincial del districte de Monforle
Quiroga, de la provincia de Lugo (Galicia',
aban_s de les eleccions endreçh ale electors
un manifest,
en el qual
schi llegeix el se

Cortes el proyecto presentado por Canalejas
y que ha hecho suyo el Gobierno actual.»

güent paragraf:
pxri

gironin.a.

Ilancona.unitat

—La Junta diocesana dr.A.cció Catlólic ha
al comte de Rornanon_es, per con
ducte del governador civil, una raon.ada
exposició, en la qual s'expressen ele senti
me-nts deis católice barcelonins davant del
projecte del Govern de suprimir la enseyan
ça obligatoria del Catecisme en les escoles.
Ele principals argum.en.ts que adueixen
en aquest document son la raresa dele pares
ele seus filie i deis qui es
mostren refractaris a que ele seus filie apren
guin el catecismo a les escoles. També es
retrey_ que en els Congresos d'ensenyança
celebrats a Barcelona i altres indrets de
Catalunya l'ha recon.egut la conveniencia
de la intervenció religiosa a rescola. Invo
ca tarnbé el document la OPOSiCiÓ que han
no

fan

batear

Ib

Edtt,

CLASCAR.

Por unanimidad se aprobó la proposición
en que solicité que la Diputación de Lugo
invite a las otras Diputaciones hermanas a
mancomunarse. Se nombró, al efecto, una
comisión que designó presidente, y en nom

VOCá3ULLRE ORTO GRAFIG, segons
les normes publicades per l'Institut,
cona-post per en POMPEU FABRA.

QiILuraI
promulgat les regles d'aquesta ortografía,
regles en lo successiu obligatorios per a tots
ele catalans de Catalunya, Valencia, Ma

El fet de dictar l'Institut d'Estudis Cata
lans unes Normes per la unitat gráfica de
ha
tant ben acullit a CatalunYa,
tingut ressó notable en ele diferents paisos
de

llengua

llorca i el Rosselló.

catalana, diferente de rantic

?Qué poden significar reberlions indivi
duals, o senzilles con.troverSies, quan s`ha

Princi-pat.
Es notable ractitut de la «Revue Catala
Publica a Perpinyá, i que és el
ne» qu_e's
portantveu de la catalanització de la Cata
lunya francesa. Ademés de publicar inte

vist que s'inclinaven per racord COD1171
feien el sacrifici de les seves preferencies in
dividuals 1 de les seves cóstums, deáprés de
profondes discussions, escriptors que perso

gres les Normes ortográfiques, les fa -prece
dir d'un article de R. de Lacivier, del qual
copiem_ el següent:
«L'«Institut d' Estudie Catalans», aquest
que la Diputació
tan remarcable organisme
-

nifica.,ven sistemes diferente, mossen Aleo
ver, de Mallorca, 'Maese) i Torrente, de la

«Aven9», Poro_peu Fabrá,

de Barcelona prote-geixers
zel, i que té una gran ins
el
més
gran
amb
Diputació,
talalació en el-mateix Palau de la
acaba de prestar a la lien.gua catalana i en
conseqüencia, a les aspiracions Itniques de
1 dut
la raga, el servei més gran: ha realitzat
començat fa
bou terme l'obra que havía
temps, de reglamentar i unificar l'ortogra
i

l'Ajuntament

tg3Ilims09

serán prou apreciats i valen m.olt MéS Que
totes les renunciacions que exigeix
Pel demés, fer cesar restat d'anarquía en
que estava fin.s ara la manera d'escriure, és,
pot ser, salvar el mateix idioma »*

)r_,

ai
h
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Glans jahaing

Gardras

potmescales
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que

següent consideració d'interés general. La
«u.nitat» és una cosa tant desitjable, tant ca
pital, i ofereix tant bells resultats, que mal

fía catalana.
Arnb el títol «Per runitat de ridiom_a», ha

wjew9

etc.?

contestar per a,clania
ció a l'iniciativa de rInstitut. Tota resisten
cia, tota tentació de no obeir, deu cédir a la
No hi ha més

G

EG-gorla

&womnr.rm

EL ~EH Publicació de l'Institut d'
Estudis Catalans, traducció deMOSsEN

gallega

-

éndreçat

qui
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Número solt
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altros= onilats quin trehallen por a k difudó do la cultura catalana.

&mes i5essetes.. Cap alabanga r_n_illor que fer a,vinent
traduc,ció de Joan Maragall. 2.a Edició. Preu:
obra
póstuma
del mestre s'es acabada amb déu dies justos.
la
gran
edíció
de
al públic que la 1.a

EVANETP 7.'“r54

planes. Es
compost per Mossén Clascar. Un vol. en 8.2-. de VIII-800
Ptes.
5.
tela
inglesa
3:a gloria a l'autor. P.'ústega Ptes. 4., en

una

obra

magistra

clássica que

com

cap altra
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Una altra importarle adhesió ve de Mallor
ca, per veu del setmanari manacorí «L'Au
rora», el qual diu:
«Haurán notada es nostros lectors una mi
de tramudansa en sa riostra ortografía o
manera d'escriure es mallorquí. Els que hem
ca

adoptades

en tot lo
que tenen aplicació an_
catalá de Mallorqui (1) que es lo Que nol
tros parlam, ses Normes Ortográfiques o Re
gles d'escriure, que es benemérit In.stitu.t d'

es

Estudis Catalans de Barcelona ha formulades

publicades per observarles en totes ses seues
publicacions, i que a Catalunya s'im.mensa
majoría, casi sa totalitat, de peribdics i cases
editorals han acceptades i ja les comencen
observar, a fi de uniformar s'escriu_re en ca
talá 1 esveir s'anarquía horrorosa que hi ha
vía...
I també l'altra germana nostra, Valencia
ha reaccionat davant l'inten.t, fins ara glo
riosament coronat per l'éxit més afalagádor
de donar un aspeete únie
catalá escrit.
Din «Las Provincias» de Valencia:
«Convocados por el presidente de la sec
ción de Literatura, don Leopoldo Trénor, se
reunieron ayer en «Lo Rat-Penat» muchos
escritores, con objeto de estudiar el asunto
de la uniformidad de la Ortografía y las
Normas adoptadas por los escritores catala
nes para la suya.
En esta reunión se limitaron los que a ella
concurrieron a cambiar impresiones, siendo
unánime el deseo de que se llegue a aquella

uniformidad, aceptándose las Normas cata
lanas, que se ajustan perfectamente al va
lenciano.
Entre los reunidos reinó gran entusiasmo,
-Pues, consideran que es obran de gran uti
lidad y ha de favorecer mucho al fomento
de nuestra literatura la adopción de unas
normas que

concluyan

con

la actual

anar

quía, muy poco edificante para nuestro dia
lecto, ya que se da el caso de que no hay
dos escritores que sigan las mismas reglas

ortográficas

en sus

trabajos.

«Lo Rat-Pen.at» prestará un gran servicio
á la causa de la cultura regional, si consi
gue, dentro de la esfera en que se agita, es,
tableeer preceptos sobre la manera de escri
bir, que puedan servir de norma para todos
los escritores valencianos.»
Entre nosaltres segueix el ressó d'aquesta
veu en pro de l'unitat ortográfica espan
dint-se victoriosament, puix l'acceptació de
les Normes en la teoría i en la prácticapot dir
se que és
unánim. Sena nombroses les sol
licitacions que reb D. Pompeu Fabra, r_n_em
bre de l'Institut, perque vagi a explicar les
Normes a diferents societats í centres de cul
tura de tot Cata,lunya. Ultimament, s'han
Celebradas conferencies amb aquest objecte
a 1' «Institut de Cultura per a la Dóna» i a la

«Joventut Regionalista» de Sabadell, amb
gran exit.
—La música ha fiorit
(1)

L'Aurora, periódie

el dialeetalisme

Ro

pintorese.

de

esPlendorosament

contraversia

popular,

Ti

Rambla deis Estudis, núm. 2

a

aceentda

Barcelona d-arant la passada Qu.aresma.
Darrerament hem de constatar un con.cert
al «Palau de la Música Catalana», amb ele
ments tant
importants com la «Orquesta
Sinfónica» dirigida per en Lanaote_ de Grig
non i el violinista Manén. Aquest es deixá
sentir en el «Concerto» de Beethoven 1 altres
obres menys importants, mes on lluí ses
grans qualitats de mecanisme. La cohesió
el matiçat de la Sinfónica es revelaren un
cop naés en progressió ascendent en obres
«Ingenia en Aulída»,
com la Obertura de
«L'aprenent bruixot», «Poema romántie» de
La,mote: altres del mateix autor, que sera
viren per que el públic demostrés al nostre
compositor í director la seva simpatía pela

éxits que en aquells con_ceptes es guanyá
poc a Berlín al davant de la famosa Filar
mónica de la capital -prussiana

T

També la música íntima ha tíngut san
la setmanapassada. Podena esmentar
el concert n.° 222 de la Associació Musical, a
cárrec del Quartet «Ranaixement», que exe.
cutá ola Quartets <en.° 22» de Mozart, gap. aa,
n.° 3» de Beethoven i «op. 2» de Strauss, non
aquest darrer per nosaltres. La «Academia
Ainaud» ha celebrat també un concert dele
seus deixebles, ala quals han ofert acurades
interpretacions d'obres de conjunt de Tar
tin_i, Bach, Haendel, Haydn. i Grieg.
La Escola «Mossén Cinto» ha celebrat un
conreu

festival en son benefici, prenent-hi part el
chor infantil que dirigeix el mestre Cru.sells
i l'«Esbart catalá de dançaíres». u hagué
números de cançons populars, dances i de
mostracions de Gimnasia rítmica.

arnsa
Pcon Jaw_rdne CEMIGV

anlevenegl

Notabilíssiro_a 1 interessant de debó fou la
conferencia que don á dissapte, en el Centre
Autonomista de Dependents del Com.erg, i
de Pi-industria, l'il-lustre lietra.t 1 horne pú
blic don Jaume Carner, formant part aque
lla del Ciele de Conferencies de Dret Mer
cantil organitzat amb tant d'éxit per la Sec
ció d'Educació i Instrucció de dita -presti

giosa

entitat.
El senyor Carner desenrotllá el tema
«Suspensions de pagaments», 1 cornengá re
cordant el desenrrotllo del comera en els tres
moments (Primitia i irregular, comarcal re
gular i nacional i internacional), que sen
yala Schmoller en l'evolució deis fenómens
de la riquesa.
El m.aquiniste 1 la técnica, ategí, han
transformat l'Economía, que ha convertit
avui el raón en un gran mercat i en la qual
el coraercia„nt no pot ésser el prinaitiu, aquell
que sois per instint realitzava negocis, sinó
un tecnie, un homo que posseeixi l'art i la
Ciencia de comerciar. Cona els Estats exi
geixen previa coneixements per a l'exercici
de cortes professions, també deurfen posseir
los els comerciants, establint aquell com ho
fan ja els rnés avençats, institucions
mitjana i mínima cultura comercial. Per
aixó tributá el sen.yor Carner un devot
aplaudim.ent al Centre Autonomista de De
pendents, que es preocupa de donar a la
classe que representa, una sólida prepara
ció en les seves Escobes Mercantils Catala
nes, honra de Catalttnya.
Va dir que dividiría son -estudi en cinc
parts: la primera, causes de les suspensions
de pagaments i fallides; la segona, la sus
Densió de pagaments desde el -Purtt de vista

Toles les tardes Tkolleert
ksnP

El Sa

Mar9 1913

leTant -de

del cornerciant COM a subjecte actiu de la
mateixa; la tercera, _id. id. id. com a sub
jecte passiu; la quarta, estudi del fallit, i
cinquena, efectes de les fallides.
Al primer punt va dir que és al que ell
dóna major importancia, i a l'efecte estudiá
amb gran eloqüencia i prodigalitat d'obser
vacion.s gran nombre de dites causes. Així,
combaté l'erro deis que creuen que el co
merg és quelcom aleatori, qu.elcom :depen
dent de l'atzar
d'aquells Que diuen, al
parlar d'un_ comerciant que fa bona negocis:
—

«lila tíngut sórti»—afirmant contra dita opi
nió, -peró sonso negar la part ínfima que cor
respón a l'atzar, que la naajor part deis fets
comercials s'enliacen els conseqüent, de
causa a efecte. I aixís pot afirmar-se que la
majoría de les suspensions de pagaments no
son fortuites, sinó Que deponen de fets pro
vin.en_ts del comercian.t o de la manera de
'antelar, d'iniciar el negocia
Afegi que altra causa molt freqüent en
nostra terra és l'afició nociva a immobilitzar
riquesa, fen.t distreure el din.ers donant an
aquest una finalitat distinta de la que per a
tot comerciant deu ten.ir aixó és, per al ne

goci principalment.
Quan totes aquestes causes o algunes de
elles, digné, pesen sobre una casa mercan
til, aquesta defalleix, peró s'evitarlen mol

suspensions de pagaments si el comer
ciant, atent a la marxa deis seus negocis
tes

tingués
quidar

el

valor, tingués

la resolució de 11--

oportú un negoci dolent,
cosa que desgraciadament no fan la majo
ría, per tossudería pel qué dirán, per altres
causes

en

moment

tontos.

Ana de declarar-se en suspensió de paga
m_ents, passa el coraerciant unš moments
Perillosos 1 de tenir mona san g freda i malta

a

la sootda deis teatres

.a menú. ?da--

Bár.celarii- per

pessctes

banqueL

u
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serenitat, perque a voltes nairen en aq-u.ests
ni.ements situacions que poden salvar lo o
enfonzar lo definitivament.
Altre erro, i altre perill, és el també comú
de la formació del balanç que deu presen
tar se amb l'escrit demanant la declaració
jadícial de supensió de paal-aro_ents. Moltes
veltes, per poder cumplir les disposicions
del Codi de Comer9; altres, per conseguir
de majoría favorable, en el
una situa,ció
conveni que segons el mateix Codi deu pro
porsar-se, adopten els suspensos el medi
d'alterar, de modificar llurs balangos. Airó
ho considera també perniciós per al comer
ciant, afirmant el senyor Caraer, amb gran
energía, que lo millor, tant desde'l punt de
vista moral, com de l'interós mateix del co
merciant, és que vagi a la suspensió noble
mena honradament, afrontant amb serenitat
sense enganys la situació amb que aquella
va a col-locar-lo.
Analitzá després la formació deis convenis
atab els que moren les suspensions de paga
ments, examinan_t amb detall la preparació
aplicació deis mateixos, 1, finalment, cen
surá amb energía la llarga dura,da dels ju
dicís de suspensió de pagaments que, mal
grat dir la Ilei que han d'ésser breus, n'hi
hl. que duren anys 1 anys.
Examinant la suspensió des de'l punt de
vista-del comerciant com a subjecte pa,ssiu
de la mateixa, airó és, com acreedor del sos
pés, digné que té dos camins: el d'ajudar
provocar una corrent de concordia i d'unió
entre els acreedors, i pot anar també solt,

deslligat

deis demés acreedora, que poden
akds mateír a,nar units o separata també.
en
aquest punt, el conferenciant,
que si hi hagués un veritable i fort esperiG
de solidaritat mercantil, no passaría que els
comerciants atenguin més al seu interós

Afirmá,

egoista i moltes voltes contraproduent per a
ells mateiros, que a l'interós general, i mol
tes voltes les suspensions de pagaments ter
minaríen millor de lo que passa ara; tant
per als suspesos com per ala acreedora.
Resumint,

en

fí,

ses

explicacions, i després

d'oferir ocupar-se en altra conferencia de
les fallides, de les quals no pogué parlar per
mancar li el temps, va dir el senyor Carner
que creu que les suspensions de pagaments
no són quasi mal fortuites, sinó que depenen_
de les condicions concorrents en el comer
ciant o de la manera de plantejar el negoci;
que les suspension.s de pagainent deuen fer
se i plantejar-se
noblement, honradament i
que l'esperit de solidaritat mercantil evita
ría el que terminessin desastrosam.ent, com
erminen avui, generalment, tala esta,ts mor
bosos de la vida comercial.
L'adnairable disertació del senyor Carner
fou escoltada amb profonda atenció i inte
rés per una enorme concorrencia que omplía

versar eis salons del
Centre i entre la qual
schi vejen importaras
comerciants, nombro
sos
estudiants 1 gent de curia de riostra
a

-

ciutat.

Acompanyaren al con.ferenciant a "estra
da presidencial don
Eduard Calvet, presi
dent del Fonaent del Treball
Nacional; el
representant de la Carabra de Comen,
se
n_yor Cendra; els senyors
Francesc Car_n_bó,
Pere Estasen i Lluis Riera i Soler;
represen
tacions deis Centres de Dependents de Saba
dell i Mataró, de l'Associació de
la Depen
dencia Mercantil i d'altres nombroses i
im
portants entitats de Barcelona, la Junta en
Plé del Centre, professors d'aquest 1 altres
distingides personalitats, les quals felicita
calurosament a l'ilelustre Iletrat 1 horae
públic a l'acabar son admirable treball, Que
ren
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C‘lo,

formidable,

una

entu

Hem vist amb joia inmensa que tot Ca
dit paraules d'afecte bo i adhe
rint-se a les Normes Ortográfiques, que per
a unificar la 'lengua
Catalana va discutir
l'Institut d'Estudis Catalana. En el país
n.ostre, que els hornos i les corporacions están_
mogudes al compás dissonant d'una eterna
indisciplin.ació, més del sentiment patrióti-c
que de la casualitat, i airó es encara do
blement falakuer.
Tothom hi ha enviat el seu vot, fent cas
omís de la significació partidista de la ma
joría deis membres d'aquella institució cul
tural, amb tot lesser ben remarcable. Tot
hom ha adoptat els seus consells, passant
per la tradició individual; passant encara
per una mena de vanitat que portávem els
Catalans, d'a,rribar a l'ortografía propia de
cada hu, cona si fos una mena de signe gra
fológic necessari per a endevinar en els
hornos l'anarquía del seus procediments,
l'estrambotisme deis setas actos, molts cops
en el dolç platreri que dona el fer una cosa
de la manera que a un li .dona la gana,
encara

que

sigui

sense

cap més raó

que

aquesta, imposada sobre aberracions ilógi
ques, que massa vegades arriben a esser llei.
Airís s'anava acaparant la totalitat de
Gatalunya, a favor de les Normes Ortográfi
ques; cada dia véiem_ notts elements que ,b.i
seva lloança: n.oms prestigiosos,
corporacions, industrials de les arta del
llibre, periódics, tothom hi anava coincidint.
nosaltres pensávem que paraules dites un
jorn, am.b tota la fó que tenir_n_, s'havien
feta realitat plena i les anavem recordant
joi osos:

dejen la

«Han lloat el sacrifici deis qui han pros

,,,,,r,

~ &PD°

una

talun_ya ha

¦IZD

-

també

WalldvEGm convienelqs r9ILF.damenlr

-----Z.-,s

valgué

siasta °vació que li tributá ben merescuda
ment aquella enorme
concorrencia.
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,

»cindit de les fórmules person.als,

anarquit

»zadores de la llengua estimada per a es
»tímul deis homes i els periódics que l'han
»de seguir. Qui gosará, demá, destorbar la
»unitat que s'imposa en l'acció catalana
»zan.ta, en la cirial tothom hi discrepa—com
»en l'ortografía—en crtiestió de forma?»
Fruieni bellament, palpant la victoria.
N'estkvem anegats i venía a complaure'n.s.
Ta,n_tmateix, el nostre optimismo sentía
els alegros de la bella pujança, i el vóiem
caminant cap al corriol que enmena a la
Gloria, ben amunt; que dóra esser molt llarg
quan tant se fa gruar d'arribarehi. 1 dones,
perqué han vingut aquestes bolves de la

l'afta nostra, a fer escriure unes paraules
d'avui que semblen_ una mica de desencant?
Si ho sabessiu el mal que fan a la nostra
ánima confiadament esperançadora i també
—tristament, MéS sensible encara—el mal
que fan a la bona gent nostra, deis que serán
sempre somniadors, i sort no tenim que'n
siguin! ah! cona tornaríeu endarrera i les
coses dites les arreconaríeu bé, encara que
fossin certament raonables! Penseu-ho bé!
Digu.enae perqué, tot seguit. 1 airó será
parlant de e0m va aliar la unificació orto
gráfica, ben acullida a RENAIXEMENT, re
petim-h.o: adoptada per la iaostra revista,
quan l'Institut no havía encara publicat les
Normes: aprobados ja, perxb.
Nosaltres no várern pensar par que ha
guessim d'ana,litzar l'obra deis Mestres, por
que entenlem ja COm a tals i amb deguda
autoritat als que firmaven. les Normes Orto
grá,fiques. Sablern prou que ola doctes en
filología hi trobarlen qualques deficencies,
alguns errors també, perb no era cosa d'es
brinar-ho ni discutir- ho, que'n tením massa
experiencia de que, discutint, schan perdut
els fonaments de coses que podien error glo
rioses. I diem que ho sabiem, perquó el de
fecte ós aparellat en. tota, obra huma, per
-

-

acurada que sigui, i els eminents
de l'Institut d'Estudis, en la seva

potriotes
primera
unificadora, no

empen.ta de reconstrucció
podíen par sortir d'aquesta llei general.
Enteniem i entenem que es d'uria altís
sima trascendencia l'unificar l'ortografía
Catalana. Perxó, vareta acceptar joiosos la
bella iniciativa i si volgu_és escoltar, arri
baríem fina al cor d'aquets rebels—pocs sor
tosament—que han portat la contraria an
aquesta unificació.
D'ells se tracta, caríssims.
Els voldríem canvéncer bonament de les
nostres raons patriótiques qu'ens haurien
fet tancar els ulls, si sota la publicació de
les Normes no hi hagués anat l'aval &mis
tant prestigiosos que nosaltres no po
dem entendre perquó an alguns els ha semi
blat de poca solvencia.
Potser es pugui atribuir el fet a que l'ins
notas
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aculli totes les figures genials de la
riostra literatura. Aquesta raó s'ha e-7-posat
ben sentida. Peró nosaltres, que també nns
m.oments secns acudí, henil de dir que els nos
tres literats estimadissims—i b_'ns direm que
parla la nostra veu després de consultar-ne
molts—no solament entenem que no SÓD_ qui
per a proclamar l'unificado ortográfica de
titut

no

llengua Catalana,

sino que moltissims
son ben llecs: moltissims d'ells
d'ortografía Catalana, en saben les regles
mes precises i no'fl poden pas fer de mestre,
que el seu amor mateix a la riostra llengua
la

d'ells

en

privaría

absolut.
dones, germans, calla aceeptar les deci
sions de l'Institut, rnalgrat la seva imper
fecció que schi pogués trobar. Nosaltres ho
els ho

en

fer aixís per
que lo que`ns ha dit
varem

patriotisme, i voldriem
algú, que aquest amor

extensissina a Catal-o.nya no era cosa dub
poder ira
tosa en nosaltres, ens dongués el
revolten lora
mens de persuadir an. els Cille'S
del cercle deis que han coincidit en el ente
-

ri nostre.

I voldríem, darrerament, que la bona
ánima amiga que sortí plena d'afalacs per a
RENAIXEMENT no fa pas gaire a «La Costa
mani
de Lievarit», volgués atendre aquestes
festacions nostres cona una cosa sortida del
convene-ats catalanistes, deis
cor deis r_n_és
aquell arrel
que en l'esperit joya hi porten
obstant,
saben
no
rebel'lió
i
que
natural de
sacrificar-se, reprimint la má i la veu, quan
de coses fonamentals de la Patria es tracta.
Estera en moments que s'han d'aprofitar
catalanitzants
totes les engrunes c,els hom_es
acuestes aceions deis
ens fiblen cor endins
Voldríem no ha
que no saben sacrificar-se.
pensar mai, que les convie
ver d'arribar a
cions dels homes sén una mica febles guau
judici
no saben prescindir d'exterioritzar el
son una obra construc
seu sobre coses que
cap a l'en
tora 1 el seu parer pot decantar
fondrament i la desconfianca, deis que en la
coses glorio
seva hurailitat, tota baralla de
ces

els
ele

aclapara.

Nosaltres som els neguitosos que'ris her_n_
remogut més contrans hornee i ele actas
catalanistes que no han filat prou bé: sembla
concell, en
do-ncs que no hi podem donar
que's
Densa;
pero
dir-hi
lo
de
no
aixó
la nostra revolta ha esclatat formida
d'abdicacions
ble sempre que s'ha tractat
d'ideal, de tran:eions 1 befes que podien tacar
fará en.
el bou nora de Catalunya; mal se
aquestes planes cap campanya; que pugui
retrassar l'anyora,da lliberació. Mes encara:
ni un sol acte respondrá mal a satisfer un
desig de -Popularitat encara que tinguessim
darrera no-átre.
de mornent tot el poble
Tarnbé hem de tenir escola els anegats de
patriotismo: la que ensenyda callar, (man
d'alta
les paraules sembrarien perju.dicis
volada.
Nosaltres si .haguessira cregut que les
estudi
Nones Ortográfiques no eren un.
perfecte, ens hauríeni mossegat la 'lengua
obstacles

por de
caria a tot idioma

Per

crear

que

a

vol

una tasca necee

assolir la meres

cada beligerancia universal.
l'antes vegades ens l'hen mossegada,
no

ivian;
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que

vindría d'un_al

Confenrecies de DIO ilevearifill
s'inaugurá dissabte, amb gran solemni
tat, el dele de conferencies de Dret Mercan
til, organitzat per la Secció d'Educació
.ID.strucció del Centre Autonomista de De
pendents del Cor_n_erç i de l' Industria.

els benefieis de dita institució i
advocant per sa implantado a Espanya,.
Parlá tarnbé del corrent universal d'arri
bar a una unificado deis esmen.tats títuis

ponderant

Ale costats del confereneiant, qui fou" el
senador i eminent jurisconsult i econonústa
en
don vrederie Rahola, preng-,ueren seient
-J'estrada presidencial el president del Fo
me-nt del mreball Nacional don Eduard Cal
la
vet, ele senyors Sabater 1 .Amengual, de
pree
i
Crué,
don
Hilan
Com.erg,
Cambra de
Mercantil; don.
sident del Círeol de 1-Unió
Sin
Lluis Riera i Soler, advocat de la Junta
i
eco
jurísconsult
1'1:ilustre
dical de Llotja;
nomista don Pere Estasén, representacions
Sabadell i de
deis Centres de Dependents de
Mataró i el president i vicepresident del

mercantil, unificado preconitza
altres, en el Congrés de Cambres
de Comer ç celebrat a Milán, perb que pre
senta grane dificults, sobre tot en lo que res
pecta a la diferent eficacia judicial que a
les lletres de canvi atribueixen_ les diversos
legislaeions paix rnentres unes les hi donen
de crédit

da,

mercial.

teixes.
Tot seguit coraençá la seva conferencia el
senyor Ra,hola, qui, com diguérem tracta,
de «La lletra de canvi,e
Feu el conferencian.t una sucinta narra
ció histórica del canvi, desde les primitivos
organitzacions socials, en les auals com a
instrument d'aquell se servían els pobles 1
sen serveixen encara alguns, de les merea•
deríes, essent el can-vi una permuta, fine que

l'introducció de la moneda convertí aquesta
en defin.itiu instrument de canvi.
Explicá també les raons naturals i soeials
que feren néixer el crédit, tant més indis
Pensable per a la vida mercantil quant más
creixen les relacions i conaunicacions entre
ele -pobles. Per aixó digné que'l crédit no
trobá veritable desenrotllo fine a la creado
i successiu desenrotllo :_cle la Banca, perqué
credit i banca eón coses inseparables i fruit
de civilitzadons avançades 1 d'un extraor
dinari desenrotllo de l'activitat comercial

Després de parlar, per censurar-ho, de les
operacions Po° escrupuloses que alguns fan
amb les lletres de can-vi, acabá fent una ex
hortado a la dependencia comercial catala
na, per que, amb l'estudi i recta aplicació
en la práctica de tale titule de crédit, con
tribueixin a dignificar al mateix i a fer que
tingui per a nostre comerç tota l'eficacia 1
utilitat degu_des.
El senyor Rahola fou ovacionat al tenme
narson magnífic treball per l'enorme con-co
rrencia que omplía de gora a gom el saló d'
actes del Centre i ele deis costats d'aquell.
La propera conferencia anira a cárrec de
don Jaume Carner, el qual explicará el te
ma «SusPensions de pagaments i fallida».

0. R.2.1:92 Braeorks
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Se troben de venda a la Llibrería d'Alvar
Verdaguer i a la nostra Administració.
Prett: 2 pessetes

pobles.

Va enumerar després els principals títuls
de crédit mercantil (lletra de canvi, xec, pa
garé canviari, warrant, etc.) 1 definí sintéti
cament la lletra de can-vi, parlant també de
l'origen de la mateixa, 1 fent remarcar en
aquest punt, que en el Foment del Treball
Nacional secn guarda un exemplar d'una del
segle xr-v amb tot 1 que tratadistes hi han

qui
gle

entre

carácter de títul executiu, altres, la majoría,
no l'admetere Per aixo digné que no s'arri
Va a un acord en la Conferencia de La Haya
estudiar tal assumpte,, 'toleró
en la que's va
afirma que dita unificació vindrá en defini
tiva imposa,da, pel desenrotllo de la vida co

Centre Autonomista de Dependents, senyors
Puig i Esteve i Bas, respectivament.
Aquest darrer, ans de comengar el senyor
Rahola la seva disertado, digné breus pa
raules per explicar, com a president de la
Secció organ_itzadora de les conferencies, la
finalitat que's cereava amb les mateixes i
per remendar llur deferencia a les perso
nalitats que s'h.an encarregat de les ma

dele

1

havien afirrnat la

seva

a-parició en

el

tá

éá

se

Pass& després a explicar el senyor Rahola,
detallament, les operacions que amb les lle
tres se realitzen, seguint a dit efecte les dis
posicions de nostre Códig de Comerg, i come
parant-les am.b les d'altres Códigs. Així par
-

1 á de ço que representen el Mimador, el pre
nedor, ele endossants; de l'aval, de l'inter
venció, del protest, de l'execució, de les
Iletres de ressaca, etc.

Feu

remarcar

tat de la

en

aquest punt la superiori

//ostra legislació

sobre

abres,

que

adrneten, cona la riostra, el carácter exe
cutiu a les lletres de can-vi.
Pass á després a parlar breument de l'ex
traordinari desenrotllo del xec, que ha vin
gu_t a substituir en rn_olts palsos, a la mone
da, con/ a l'Anglaterra, a Alem.anya, etcé
tera, afiren_ant que'ls pobles comercials més
importante, eón ele que a,vui menys -ds fan
de la moneda metálica.
Com a institució complementaria, parlá de
les Cases de Liquidado («Clearing Houses),
on ele banquers liquiden les diferencies de
crédits que mutuament tenen entre ells,

no

5
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Sant engat
del Vallés
seva segona

Amb un número verdadera
ment estupent clou. Museum la
anyada: és no menys que una
monografía sobre'l Monestir de Sant Cugat
del Vallés, escrita de Mossén Gudiol, 1 do

cumentada amb una esplendor que ens sor
pren fine ale habitu_ats a admirar a cada en
trega d'aquella revista la perfecció acos
turnada. Es un esdeveniment que tots ele
devots de l'art antic catan, han de saludar
amb joia, la publicació d'aquest magnffic
estad' sobre un dele monestirs de nostra
terra que majors riq tiesas ens han tramés no
sois en l'arquitectura sinó també pictbri

esculptóriques,

havent conservat per
fruiment de nostra época i gloria de nostra
tradició artística i religiosa obres admira
bles que eón com els retaules den Pare Se
l'es
rra 1 Mestre Alfons, obres Diestras de
ques i

-

cola deis Primitius catalans.
En_ quant al tert de la monografía, no cal
dir que, essent degut al conservador del
Museu de Vic i un deis priraers arqueólegs
de Catalunya, constitueix un estudi acabat
m_adur.Peró en la ilalustració del número si
que hem de fixar-nos especialm_ent per ésser
un

P

una

la moderna documentació gráfica que ene ve
deis paisos Ola les industries d'art assolei
xen el Inés alt desenrotllament.
Vet-aquí una ilista deis gravats que ava
loren la monografía de Sant Cugat del Va
llés:
Diversas fotografíes del conjunt del mo
nestir, de l'absis de la portada, de l'interior
del temple, del fam_osissim claustre, deis se

la Humanítat. Els humils serán_ exaltats i
els soberbs humiliats
Dones bé, am_ic Dieste: els humils eón ele

regionals.

de casa 1a nosaltres mateixos. El número de
Sant Cugat del Vallés és dele que fan época
1 cap amant de les coses espiritu.als de Cata
lunya deixará de tenir-lo i servar-lo cora

de postra terra poder oferir una semblant
pópularització de tant notable monum.ent
del nostre patrimoni artístic, amb una pul
critut i exactitut que res deixa envejar a

«genis

d'entendre, aixó
equivocado.
Jesús,
parlant arameu,
una
és
regional; el Dant, parlant tosca,
era un gen1
un geni regional; els provençals, regionals;
regionals els qui inftamaren França amb
les soflames de la més apocalíptica eloqüen
cia que mai hi ha hagut al ro_ón.
Si arreu on hi ha hagut una personá hi ha
hagut un esperit, lla on hi ha hagut una
patria que fos interpretada—que l'in_térprete
sigui Cécrops o Bona,parte—allí hi ha estat
Segons la
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indiscutible trioraf de les arte gradques

pulcras, etc.
Una espléndida colalecció de capitells,com
prenent vin.t fotografíes d'aquellas delicio
sas historiadas i tant
diverges plasmacions
de la fantasía popular a l'época románica.
Una superba reproducció tricornio., del
Retaule de la degollació de Sánt Cugat,
pintat per Mestre Alfons, que es conserva al
Museu Arqueológic Municipal de Barcelona,
de la qual pot dir-se

que supera a tot el que
ha sortit deis tallers den Thornas i tal és sa
fldelitat i finura d'execució. Del tant conegut
fragrnent —les testes deis dos faritzeus—n'hi
ha una altra reproducció, en copia, per madi
del modem fotogravat a trama invisible que
és el més exacta procediraent trobat fine ara
en l'art del gravat.

El retaule de tots els Sants, den Pero Se
rra,, hi és represen_tat tot sanear 1 després, en
sengles gravats, totes les taules que'ls com
ponen, una per una.
Una r_n_are de Den d'alabastre del sigle xrv
un troç de la capa de l'abat de Muro, mo
saics, antipendis, reliquiaris, altres -preua,ts
del tresor del Monestir.
per fi, tres aspectes de l'arqueta que
conté les reliquias del Sant mártir, que es
conserva a la Parroquia de Sant Cugat del
carrer de Carders de Barcelona—J.:admira
ble urna de plata sortosament salvada de

objectes
T

l'in_ce-ndi de la setmana trágica—completen
la col lecció de seixanta lamines que ilalus
tren el número monografic de Museu dedicat
al monestir del Valles.
-Relicitém de tot cor la casa Thom.as que
corona amb aquesta manifestació d'art una
labor meritíssima, 1 incansable per fer coneí
xer i estimar nostre art nacional ale de fóra,

s

joia.

bellEas imanles da u-julo—Un cEele
cullluva a-n Ca1zivm11.

H.ena rebut el prospecte d'a,quest cicle de
conferenaies den Diego Ruiz que están a
punt de sortir aplegades en un volum_. En

coplera algunos

consideracions:

aEn el renacimiento de las fuerzas vitales
Cataluna, que ha sido como despertar de
ocultas energías, el florecimiento de las
artes y las letras ha venido necesariamente
precedido del desarrollo considerable de la
vida económica, y ha dado lugar este fe
nómeno a que toda manifestación intelec
tual pareciese cohibida, y sin atmósfera de
de

simpatía

que la alentase. Hasta los comien
siglo no tuvieron las artes y las
letras en Cataluna, fuerza de expansión bas
tante para irradiar más allá de los límites
senalados a su lengua, y hasta entonces no
empezó a mover la atención de la intelec
tualidad espanola, salvo algunos, muy po
cos, excepcionales ejemplos. Pero en estos
doce anos últimos, Por ley de progresión
creciente, se ha hecho más abundante la
produeción literaria en Cataluna, y el pen
samiento y la sensibilidad de raza se han
manifestado en mayor grado de intensidad.
Por otra -parte, se ha llegado a aquel grado
de evolución en que nuestra cultura ya
existe Como forma de unidad espiritual, por
haberse desarrollado en sus diversas mani
festaciones—poesía, novela, ciencias, tecni
cismo, etc.—revelándose en todas ellas el
fuerte relieve de la personalidad catalana„
como nueva forma del pensamiento y de la
acción latinos.
Diego Ru_íz, es una inteligencia de filósofo
en la cual las raíces ahondan hasta la úl
tima razón de todas las cosas y en la cual se
zos

de

este

elevan muy alto

las

ramas

de la

imagina

ción. Al llegar a Catalun_a comprendió muy
pronto como aquí latía joven y vigorosa
idealidad. El pensamiento de Diego Ruiz
describe tan amplia órbita que en ella todas
las vibraciones cercanas quedan absorbidas
y transformadas en vibraciones nuevas. La
del pensamiento catalán atrajo su curiosi
dad y su entusiasmo, y, fruto de sus estu
dios y reflexiones acerca de esta cultura
naciente, ha sido su obra Las bellas mentes
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de aquí, en la cual considera el ciclo forma
do por Jacinto Verdaguer, Juan Maragall y
Eugenio d'Ors, como los tres hombres re
presentativos de nuestra cultura.
Este libro tiene doble carácter de trabajo
de investigación, al dar a
conocer un cua
derno inédito del cantor de la Atlántida, en
el que ha descubierto Diego Ruiz
un perío
do de crisis religiosa que hasta ahora
había
sido ignorada; y tiene, por otra parte, el ca
rácter de una obra de valoración, de exa
men analítico objectivo, y
de espiritual des
cripción cuando habla de la tendencia de
Juan Maragall hacia la acción dramática.
Las bellas mentes de aquí son la medida de
la fuerte originalidad de su autor que
apor
ta a su estudio cultura
sólo comparable a lo
vasto de su potencia creadora Las ideas aje
nas tienen para Diego Ruiz
un valor de su
gestión, le impulsan a la expresión de nue
vas ideas Así, el s:stema
ideológico que hay
en

Verdaguer,

22
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en

Maragall

y

en

d'Ors,

han

provocado una vasta construcción ideológi
ca llevándole a los linderos más
amplios de
la Crítica, y moviéndole a evocar,
paralela
mente al objeto conci eto de su estudio, los
más fuertes momentos de la historia de las
ideas.
Las bellas mentes de aquí constituyen la
revisión de un ciclo de cultura, y, si ha de
tener para Cataluna enorme interés en cuan
to ha de
auxiliar a la intelectualidad cata
lana para el conocimiento de sí misma.
interés reviste todavía como instrumen
to de expansión por el qu.e el pensamiento

mayor
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catalán ha de llegar al resto de Espana y a
todos los países latinos, especialmente a los

tit-ulat «Llibre de Memorias», aplegh, en Sula
yol algunes de les seves crónique.s literaries

iberoamericanos en los cuales viene llama
do a despertar este libro un movimiento de
simpatía intelectual que contribuya a más
continuadas y profundas relaciones »

—moltes de elles festives —de les seves res_
senyes excursionistes, perque era també un
excursionista entusiasta i empedernit; de les
seves critiques literaries 1 m.usicals.
Durant mol temps, ademes exerci la críti
El seu
ca -musical a La Veu de Catalunya.
amor per la bella música, constituía en ell,
amb el seu amor per Catalunya, una se,gona
naturalesa. Moltes de les soleranitats
hagades aleshores, a
i a l'es
taré den Sanyol se degueren. L'Orfeó Catalá
—aval tant desviat—havia rebut den Sunyol

POE1 ESfG55C- SIMUGE Cl,s-bllEva
Aquest ferm catalanista i allanador de les
de nostra terra, ha mort.
Tots ele eatalanistes prou que'l coneixen

coses

,prou

que

l'anyorarán

el nom den

Sunyol.

En

aquelles époques d'estridencia patriótica,
_de ver entusiasme per a la causa deis nos

Sunyol posá a la balança tot el
seu esperit, tata la seva voluntat,
tata la se
va energía i aquélla excelsa cultura seva
qu el _tela figurar en primer lloc entre'ls ho
mens cultos de Cat alunya.
En Su.nyol era un literat.I ho era, quasi sen
tres amors,

en

-

se ell mateix donar-secn compte, o al menys
amb aquella simpática modestia deis literats
del renaixement e atala que'ls feia donar les
seves produccions com un
dever 1 sense re_
clamar per elles ni el premi dels uns ni les
admiracions deis altres. Amb a.,questes con
dicions de bou literat que tenía, hi juntava,
en Sunyol un
esperit crític sagae i admi
rable.
Qi no recorda, en els prirners anys de «La
Ven de Catalu.nya» aqu_ells «Al día», plens
de causticitat i de elegancia, que demostra
ven un
coneixement pregón deis homeS
de les coses de la:políticas, ensems que ahí
simes dots de cultura.
Després, més tard, en un elegant volum_

_

les millors de les empentes.
Tota aquesta activitat per a les coses de
Pan, la literatura 1 la política de la Patria,
fou perduda, per ésser consagrada als de
vers professionals En Sa-nyol era en.giuyer
industrial Deixa eserits 1 publicats notables
estudis referents a enginyería, un d'ells
referent a la constracció de la vía deis fe
rrocarrils directes a Madrid i un altre de la
gran foradada de l'Argentera (Priorat, pro
vincia de Tarragona), que SÓII uns dels mi
liors
En Sunyol estigné en Ana de les seecions
deis tallers de la Societat de construcció de
material móbil per a ferrocarril deis sényors
Girona i des prés en la Conapanyía de M. S.
A., on ocupa un lloe distingit prop el director
senyor Maristany En aquests darrers anys
de la seva vida, tota l'activitat den Sanyol
fou consagrada a ajudar en aquesta magna
obra de regeneració de la xarxa catalana

s

d'aquella, companyía.
Déu
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PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO

OBJECTES D'ART

la constipación pertinaz del vientre, infartos crónicos
del hígado y bazo, obstruccioneá
viscerales, desórdenes funcionales del estó
mago eintestinos, calenturas, depósitos bilioSos, calenturál tifoideas,
tiones cerebrales, afecciones herpéticas, fiebre amarilla, escrófulas, obesidap
NO EXIGE REGIMEN NINGUNO.—Como garantía de
xigir siempre en cada frasco la firma y rúbrica del Dr. Llorach.. con el es
nao encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar de imitaciones ysubstituciones.
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PARQUETS PLEGABLES (PATENTATS)
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